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27/20 Godkjenning av innkalling til møte 24. juni 2020 og saksliste - 16/00945-211 Godkjenning av innkalling til møte 24. juni 2020 og saksliste : Godkjenning av innkalling til møte 24. juni 2020 og saksliste

Arkivsak-dok.
Saksansvarlig
Saksbehandler

16/00945-211
Levi Gårseth-Nesbakk
Alf Magne Jacobsen

Saksgang Møte 24.06.2020

Møtedato
24.06.2020

GODKJENNING AV INNKALLING TIL MØTE 24. JUNI 2020 OG SAKSLISTE
Forslag til vedtak:
Utdanningsutvalget godkjenner innkalling til møte 24. juni 2020 og saksliste.

28/20 Godkjenning av protokoll fra utdanningsutvalgets møte 10. juni 2020 - 16/00945-212 Godkjenning av protokoll fra utdanningsutvalgets møte 10. juni 2020 : Godkjenning av protokoll fra utdanningsutvalgets møte 10. juni 2020

Arkivsak-dok.
Saksansvarlig
Saksbehandler

16/00945-212
Levi Gårseth-Nesbakk
Alf Magne Jacobsen

Saksgang Møte 24.06.2020

Møtedato
24.06.2020

GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA UTDANNINGSUTVALGETS MØTE 10. JUNI
2020
Forslag til vedtak:
Utdanningsutvalget godkjenner protokoll fra Utdanningsutvalgets møte 10. juni 2020.

Vedlegg:
Protokoll fra Utdanningsutvalgets møte 10.06.2020
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MØTEPROTOKOLL

Utdanningsutvalget
Dato:
Sted:
Arkivsak:

10.06.2020 kl. 10:00-13:30
Bodø
16/00945

Tilstede:

Levi Gårseth-Nesbakk (Prorektor utdanning)
Marit Bjørnevik (Prodekan utdanning FBA)
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Ingjerd Gåre Kymre (Prodekan utdanning FSH)
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Gabriel Brunvoll (Studentparlamentet)
Lars Glomsvoll (Studentparlamentet)
Tord Apalvik (Studentparlamentet)
Marie Wickstrøm Sjøli (Studentparlamentet)
Sondre Reinsnos (Studentparlamentet

Møtende
varamedlemmer:
Forfall:
Andre:

Anna Elisabeth Kristoffersen (Observatør sekretær lokalt UU FLU)
Ellen Sirnes (Observatør, sekretær lokalt UU HHN)
Isabell Kibsgaard (Observatør, sekretær lokalt UU FSH)
Stein Roar Kristiansen (Obsertvatør, sekretær lokalt UU FSV)
Gry Alsos (Observatør, SFU Engage)
Hanne Seljesæter (Observatør, Studentombud)
Monica Brobak (Internasjonalt kontor)
Anders Moe (Observatør, universitetsbiblioteket)
Jan Atle Toska (Studiedirektør)
Fredrik Nesland Boksasp (VS 22/20 og 23/20)
Pål Fossland Moa (VS 23/20)
Anita Sundet (VS 23/20)
Kirsten Fossan (VS 23/20)
Terje Rønning (VS 24/20)
Runi Hagen (VS 24/20)
Bente Karin Duun (VS 24/20)
Anne-Lovise Reiche (Bisekretær UU)

Protokollfører:

Alf Magne Jacobsen
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20/20 Godkjenning av innkalling til møte 10. juni 2020 og saksliste
Behandlet av
1 Utdanningsutvalget

Møtedato
10.06.2020

Saknr
20/20

Forslag til vedtak:
Utdanningsutvalget godkjenner innkalling til møte 10. juni 2020 og saksliste.

Møtebehandling
Tord Apalvik etterlyste orientering om fremgang i sakene om mentorordning og
fremragende underviser. Prorektor orienterer muntlig om sakene i slutten av møtet.
Reakkreditering Master i Global ledelse utsettes til neste møte.
Mottatt skriftlig innspill fra studentleder til sak VS 26/20.
Votering
Enstemmig
Vedtak
Utdanningsutvalget godkjenner innkalling til møte 10. juni 2020 og saksliste, med de innspill
som fremkom i møtet.

21/20 Godkjenning av protokoll fra utdanningsutvalgets møte 23. april 2020
Behandlet av
1 Utdanningsutvalget

Møtedato
10.06.2020

Saknr
21/20

Forslag til vedtak:
Utdanningsutvalget godkjenner protokoll fra Utdannigsutvalgets møte 23. april 2020

Møtebehandling
Prorektor minnet om utdanningsseminaret at dette vil bli avholdt og kommer som sak på
møtet i Utdanningsutvalget 24. juni 2020.
Prorektor viste til vedtak i VS 16/20 om Etablering og mandat for studieprogramråd ved
Nord universitet, pkt 1. Her skal ikke være tilrår. Nytt pkt 1 blir:
1. Utdanningsutvalget oppretter studieprogramråd ved Nord universitet.
Votering
Enstemmig
3
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Vedtak
Utdanningsutvalget godkjenner protokoll fra Utdannigsutvalgets møte 23. april 2020, med
de innspill som fremkom i møtet.

22/20 Reakkreditering 2020 (opprinnelig 2019) - Påbygging til Bachelor i
trafikkpedagogikk og trafikksikkerhet - årsstudium
Behandlet av
1 Utdanningsutvalget

Møtedato
10.06.2020

Saknr
22/20

Forslag til vedtak:
1. Utdanningsutvalget anbefaler rektor å reakkreditere årsstudiet innenfor
trafikkpedagogikk og trafikksikkerhet. I dette inngår navneendring til Påbygging til
Bachelor i trafikkpedagogikk og trafikksikkerhet – årsstudium. Navneendringen
forutsetter revisjon av Forskrift om studier og eksamen for Nord universitet, slik at
fagspesifikk bachelorgrad kan utstedes.
2. Dersom Forskrift om studier og eksamen for Nord universitet ikke revideres på en slik
måte at årsstudiet sammen med trafikklærerutdanningen kan gis fagspesifikk
bachelorgrad, får studieprogrammet navnet Årsstudium i trafikkpedagogikk og
trafikksikkerhet. Dette innebærer også at ved gjennomført program Trafikklærer og
nevnte årstudium, utstedes kun vitnemål med tittel Selvvalgt bachelorgrad.

Møtebehandling
Saksbehandler Fredrik N. Boksasp orienterte om saken i møtet. SPA for studiet deltok ikke i
møtet. Saksbehandler fakultet Ellen Sirnes besvarte spørsmål til søknaden og orienterte om
selvevalueringsprosessen i forbindelse med søknaden. Monica Brobak (Internasjonalt
kontor) påpekte feil bruk av utvekslingsavtaler. Saksbehandler fakultet viste til at de hadde
vurdert litt rundt dette da det ikke er krav til utveksling siden ikke gradsstudium og dette er
mer som et internasjonalt samarbeid.
Prorektor påpekte at det er behov for bevisstgjøring om hvordan ivareta internasjonalisering
i læringsutbytte, ikke knyttet til denne saken men generelt, kommer tilbake til dette og tas
opp som egen sak.
Votering
Enstemmig
Vedtak
1. Utdanningsutvalget anbefaler rektor å reakkreditere årsstudiet innenfor
trafikkpedagogikk og trafikksikkerhet. I dette inngår navneendring til Påbygging til
4
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Bachelor i trafikkpedagogikk og trafikksikkerhet – årsstudium. Navneendringen
forutsetter revisjon av Forskrift om studier og eksamen for Nord universitet, slik at
fagspesifikk bachelorgrad kan utstedes.
2. Dersom Forskrift om studier og eksamen for Nord universitet ikke revideres på en slik
måte at årsstudiet sammen med trafikklærerutdanningen kan gis fagspesifikk
bachelorgrad, får studieprogrammet navnet Årsstudium i trafikkpedagogikk og
trafikksikkerhet. Dette innebærer også at ved gjennomført program Trafikklærer og
nevnte årstudium, utstedes kun vitnemål med tittel Selvvalgt bachelorgrad.

23/20 Reakkreditering 2020 - Årsstudium i natur- og kulturminneoppsyn
Behandlet av
1 Utdanningsutvalget

Møtedato
10.06.2020

Saknr
23/20

Forslag til vedtak:
Utdanningsutvalget anbefaler rektor å reakkreditere studietilbudet for Årsstudium i naturog kulturminneoppsyn med tilhørende dokumentasjon.

Møtebehandling
Saksbehandler Fredrik N. Boksasp orienterte om saken i møtet. Studieprogramansvarlig Pål
Fossan Moa redegjorde ytterligere for studiet og svarte på spørsmål til søknaden. Prorektor
påpekte til læringsutbyttet at dette kunne vært mer presis i formuleringene.
Votering
Enstemmig
Vedtak
Utdanningsutvalget anbefaler rektor å reakkreditere studietilbudet for Årsstudium i naturog kulturminneoppsyn med tilhørende dokumentasjon.

24/20 Reakkreditering 2020 - Bachelor i idrettsvitenskap og Årsstudium i
idrett
Behandlet av
1 Utdanningsutvalget

Møtedato
10.06.2020

Saknr
24/20

Forslag til vedtak:
Utdanningsutvalget anbefaler rektor å reakkreditere studieplaner med tilhørende
dokumentasjon for Bachelor i idrettsvitenskap og Årsstudium i idrett.
5
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Møtebehandling
Saksbehandler Alf Magne Jacobsen orienterte om saken i møtet. Terje Rønning fra fakultetet
deltok for studieprogramansvarlig og redegjorde ytterligere for søknaden og svarte på
spørsmål. Han og saksbehandler fakultet Runi Hagen kommenterte videre om den eksterne
vurdering som var blitt foretatt i etterkant av søknaden, samt på merknad til LUB i
saksframlegget.
Utdanningsutvalget påpekte at forventninger i LUB for årsstudiet var for omfattende at disse
må være oppnåelige. Selv om store ambisjoner bør formuleringene modereres noe.
Spørsmål til hvor godt obligatoriske emner treffer med utveksling, og at det kunne vært lagt
opp til litt større handlingsrom med å bruke valgemner der man kan. I forslag til vedtak
byttes studieplaner ut med studietilbudene.
Votering
Enstemmig
Vedtak
1. Utdanningsutvalget anbefaler rektor å reakkreditere studietilbudene Bachelor i
idrettsvitenskap og Årsstudium i idrett, med tilhørende dokumentasjon.
2. Fakultetet gjør en siste revisjon av LUB innen mandag 22. juni 2020, før det lages
rektorvedtak og sendes til rektor.
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25/20 Reakkreditering 2020 - Master i global ledelse (tidligere Master i
energiledelse / Master of Science in Energy Management)
Behandlet av
1 Utdanningsutvalget

Møtedato
10.06.2020

Saknr
25/20

Forslag til vedtak:
Saken ble utsatt til neste møte i Utdanningsutvalget 24. juni 2020.

Møtebehandling

Votering

Vedtak

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]

26/20 Studentrepresentasjon i Utdanningsutvalget
Behandlet av
1 Utdanningsutvalget

Møtedato
10.06.2020

Saknr
26/20

Forslag til vedtak:
Utdanningsutvalget anbefaler overfor rektor at antall studentrepresentanter i sentralt
Utdanningsutvalg reduseres fra 5 til 3 fra og med studieåret 2020-2021.

Møtebehandling
Saksbehandler Anne-Lovise Reiche orienterte om saken i møtet, samt orienterte om skriftlig
innspill fra studentleder som var klart imot forslaget.
Utdanningsutvalget er positiv til at det er flere studenter med i utvalget både med tanke på
representasjon og i forbindelse med utskiftning og opplæring når det kommer nye inn.
Studentrepresentantene påpekte at de savnet en plan fra ledelse om rekruttering av flere
studenter. Saken kan tas opp og diskuteres på nytt på et senere tidspunkt, men bør da skje i
forkant av årsmøtet til studentene og før nye representanter for neste periode er valgt.
Votering
Enstemmig

7
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Vedtak
1. Det gjøres ingen endring i antall studentrepresentanter i Utdanningsutvalget.
2. Studentene ber ledelse vurdere og understøtt hvordan rekruttere bedre og øke
konkurransen om å bli valgt som studentrepresentant.
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Saknr

Arkivsak

Tittel

22/20

20/01258-5

Undervisning høst 2020 - i forbindelse med Covid19

23/20

19/03658-30

Mandat til Studieprogramråd, maler til emnerapport,
studieprogramrapport og fakultetsrapport om
utdanningskvalitet

24/20

16/02152-48

Protokoller fra lokale utdanningsutvalg

Sak 22/20
Saksbehandler var ikke tilstede i møtet og Prorektor orienterte om saken, om de ulike
delprosjektene og de mange prosesser som nå kjøres samtidig. Det planlegges ut fra en
normalsituasjon, men samtidig må det også planlegges for avvik fra denne.
Sak 23/20
Saksbehandlere var ikke tilstede i møtet og Prorektor orienterte om sakene.
Utdanningsutvalget påpekte at Studieprogramråd var beskrevet på en grei måte og vil være
overkommelig. Til rapportene og spesielt emnerapportene var det usikkerhet hvorvidt dette
var å regne som forslag eller om malen var obligatorisk å bruke. Dette må tas opp som egen
sak i neste møte.
Sak 24/20
Tas til orientering
Eventuelt
Prorektor orienterte om status i sakene etter spørsmål fra utvalget:
Status mentorordning. Pga Corona utsettes dette og blir ikke oppstart til høsten. Mye er
allerede klart, men usikkerhet rundt høsten, samt at opplæringssekvens nå på våren ble
vanskelig å få til førte til utsetting. Mentorordning vil bli igangsatt fra neste høst.
Status fremragende underviser. Ordningen vil bli innført og i vedtak fra rektor lyses ut
senhøsten 2020. Det er sett veldig mye til hva andre har gjort og følger samme mal og
retningslinjer. Opplæring av folk/ prosedyrer vil skje iløpet av høsten 2020. Sikter mot at
man høst 2021 skal ha vurdert hvem som kan vurderes som fremragende underviser
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Arkivsak-dok.
Saksansvarlig
Saksbehandler

19/03630-28
Levi Gårseth-Nesbakk
Alf Magne Jacobsen/ Bente Karin Duun

Saksgang Møte 24.06.2020

Møtedato
24.06.2020

REAKKREDITERING 2020 - ÅRSSTUDIUM I IDRETT (DELTID) MERÅKER
Forslag til vedtak:
1. Utdanningsutvalget anbefaler rektor å reakkreditere studietilbudet Årsstudium i
idrett (deltid) Meråker, med tilhørende dokumentasjon, under forutsetning av pkt 2.
2. Før saken oversendes rektor for endelig godkjenning, må fakultetet gjøre en siste
revisjon av læringsutbyttebeskrivelser på program og emnenivå.
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Saksframstilling
Bakgrunn
Ved etablering av nye studieprogram gjennomfører Nord universitet akkreditering i tråd med
NOKUTs Studietilsynsforskrift. Nord universitet har i tillegg vedtatt egne retningslinjer for
reakkreditering av eksisterende studieprogrammer (rektorvedtak 16/03574-5 den 29. desember
2016 og justert ved rektorvedtak 17/01202-9 den 6. februar 2019).
I følge planen for reakkreditering i 2020 inngår programmet, Årsstudium i idrett, deltid, Meråker.
I studiemodellen fremgår studiets oppbygging. Studiets sentrale deler dekkes av emner som er
uthevet i studiemodellen under.

Studiemodell for Årsstudium i idrett, deltid, Meråker

Høst

Idrettsvitenskap
samfunnet

i

5stp

Treningslære
fysiologi

og

Praktisk idrett 1
5 stp

5stp

År 1

Vår

Høst

Idrettsvitenskap
samfunnet

Treningslære
fysiologi

og

5 stp

5 stp

Læring og utvikling

Bevegelseslære og
anatomi

5 stp

Praktisk idrett 1
5 stp

Praktisk idrett 2
5 stp

5 stp

År 2

Vår

I

Læring og utvikling
5 stp

Bevegelseslære og
anatomi

Praktisk idrett 2
5 stp

5 stp
De sentrale delene i årsstudiet har særlig fokus på å utvikle studentenes kunnskapsgrunnlag og
begynnende evne til kritisk-analytisk refleksjon om idrett basert på beste forskning og beste praksis i
idrett.
Årsstudium idrett, deltid, Meråker, er et campusbasert studium som tilbys på deltid over to år i leide
lokaler ved Meråker videregående skole. Undervisningsspråk er engelsk. All undervisning foregår i
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Meråker, bortsett fra undervisning i svømming som gis i Levanger, grunnet manglende tilfredsstillende
lokaliteter i Meråker. Studiemodellen veksler med at den snur hvert annet år slik at to kull går sammen
og mottar undervisning i samme emner. Innholdet i studiet er identisk med første år Bachelor i
idrettsvitenskap som tilbys i Levanger.

Studieprogrammets læringsutbytte:
Det forventes at studenten etter fullført Årsstudium i idrett, deltid har:
Kunnskaper:
•
•
•
•
•

Kunnskap innenfor fagområdet idrett og fysisk aktivitet.
Kunnskap om rammebetingelser som påvirker læring hos individet og i grupper; herunder
ledelse, metodikk, miljø, dynamikk, relasjonelle faktorer, individuelle faktorer,
målsettingsprosesser, samt evaluering/analyse av disse betingelsene.
Kunnskap innenfor fagområdet idrett og fysisk aktivitet.
Kunnskap om rammebetingelser som påvirker læring hos individet og i grupper; herunder
ledelse, metodikk, miljø, dynamikk, relasjonelle faktorer, individuelle faktorer,
målsettingsprosesser, samt evaluering/analyse av disse betingelsene
Kunnskap innenfor fagområdet idrett og fysisk aktivitet.

Ferdigheter:

•
•
•
•

Kan motivere og veilede utøvere, og tilpasse trening til utøvernes ferdigheter og
evner, interesser og sosiale og kulturelle bakgrunn.
Kan, med utgangspunkt i veiledning, styringsdokumenter, forsknings- og
erfaringsbasert kunnskap, reflektere over egen faglig utførelse av en
treningsprosess, alene og i samarbeid med andre.
Kan vurdere utøveres utvikling i forhold til målsettinger, gi utviklingsfremmende
tilbakemeldinger og bidra til at utøvere kan evaluere egen utvikling.
Kan vurdere utøveres utvikling i forhold til målsettinger, gi utviklingsfremmende
tilbakemeldinger og bidra til at utøvere kan evaluere egen utvikling.

Generell kompetanse:
• Har innsikt i relevante fag- og etiske problemstillinger, og kan bidra i et profesjonelt
fellesskap og til utvikling av idretten.
• Har innsikt i relevante fag- og etiske problemstillinger, og kan bidra i et profesjonelt
fellesskap og til utvikling av idretten.
• Kan formidle sentralt fagstoff muntlig og skriftlig, delta i faglige diskusjoner innenfor
fagområdet og dele sine kunnskaper og erfaringer med andre.
• Kan formidle sentralt fagstoff muntlig og skriftlig, delta i faglige diskusjoner innenfor
fagområdet og dele sine kunnskaper og erfaringer med andre.
• Har innsikt i relevante fag- og etiske problemstillinger, og kan bidra i et profesjonelt
fellesskap og til utvikling av idretten.

Fakultetets behandling av reakkrediteringssøknaden
Den 08.05.20 ble saken behandlet i fakultetets lokale utdanningsutvalg, hvor følgende ble enstemmig
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vedtatt (akrkivsak: 19/03951, sak: 33/20):
Lokalt utdanningsutvalg ved Fakultet for lærerutdanning og kunst- og kulturfag anbefaler
dekan å godkjenne søknad om reakkreditering, med tilhørende dokumentasjon, for
Årsstudium i idrett, deltid (60 stp.).
Den 09.05.2020 ble følgende dekanvedtak sendt fra fakultetet:
Dekan ved Fakultet for lærerutdanning og kunst- og kulturfag godkjenner søknad om
reakkreditering, med tilhørende dokumentasjon, for Årsstudium i idrett, deltid (60 stp). Saken
oversendes studieavdelingen for videre behandling.
Vurdering av reakkrediteringssøknaden i forhold til Studietilsynsforskriften
Nedenfor følger vurdering av oversendt reakkrediteringssøknad og tilhørende dokumentasjon.
Vurderingen er gjort ut fra Studietilsynsforskriften samt NOKUTs veiledning til denne. Veiledninga er
bygd opp med følgende deler til den enkelte paragraf i forskriften; 1) veiledning, 2) krav til hva
søknaden minst skal inneholde og 3) oversikt over nødvendige vedlegg. Veiledninga består ikke av
alle delene for samtlige paragrafer.
I oversikten nedenfor er det lagt vekt på saksbehandling tett opp mot forskriften og NOKUTs
veiledning (som om søknaden ble oversendt NOKUT).
§ 2.1 Forutsetninger for akkreditering

Vurdering av kravene

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

OK

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

OK

Vurdering av kravene

(1) Læringsutbyttet for studietilbudet skal beskrives i samsvar Samsvar med NKR: OK
med Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk for livslang
læring, og studietilbudet skal ha et dekkende navn.
Dekkende navn: OK
(2) Studietilbudet skal være faglig oppdatert og ha tydelig
Faglig oppdatert: OK
relevans for videre studier og /eller arbeidsliv.
Relevans for videre studier: OK
Relevans for arbeidsliv: OK
(3) Studietilbudets samlede arbeidsomfang skal være på
1500–1800 timer per år for heltidsstudier.
(4) Studietilbudets innhold, oppbygging og infrastruktur skal
være tilpasset læringsutbyttet for studietilbudet.
(5) Undervisnings-, lærings- og vurderingsformer skal være
tilpasset læringsutbyttet for studietilbudet. Det skal
legges til rette for at studenten kan ta en aktiv rolle i
læringsprosessen.

OK
OK
Undervisning/læring/vurdering:
OK
Aktiv rolle: OK
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(6) Studietilbudet skal ha relevant kobling til forskning
og/eller kunstnerisk utviklingsarbeid og faglig
utviklingsarbeid.
(7) Studietilbudet skal ha ordninger for internasjonalisering
som er tilpasset studietilbudets nivå, omfang og egenart.
(8) Studietilbud som fører fram til en grad, skal ha ordninger
for internasjonal studentutveksling. Innholdet i
utvekslingen skal være faglig relevant.
(9) For studietilbud med praksis skal det foreligge
praksisavtale mellom institusjon og praksissted

OK

§ 2.3 Krav til fagmiljøet

Vurdering av kravene

(1) Fagmiljøet tilknyttet studietilbudet skal ha en størrelse
som står i forhold til antall studenter og studiets egenart,
være kompetansemessig stabilt over tid og ha en
sammensetning som dekker de fag og emner som inngår i
studietilbudet.
(2) Fagmiljøet tilknyttet studietilbudet skal ha relevant
utdanningsfaglig kompetanse.
(3) Studietilbudet skal ha en tydelig faglig ledelse med et
definert ansvar for kvalitetssikring og kvalitetsutvikling av
studiet.
(4) Minst 50 prosent av årsverkene knyttet til studietilbudet
skal utgjøres av ansatte i hovedstilling ved institusjonen.
Av disse skal det være ansatte med minst
førstestillingskompetanse i de sentrale delene av
studietilbudet. I tillegg gjelder følgende krav til
fagmiljøets kompetansenivå:
a) For studietilbud på bachelorgradsnivå skal
fagmiljøet tilknyttet studiet bestå av minst 20
prosent ansatte med førstestillingskompetanse.
(5) Fagmiljøet tilknyttet studietilbudet skal drive forskning
og/eller kunstnerisk utviklingsarbeid, og faglig
utviklingsarbeid, og skal kunne vise til dokumenterte
resultater med en kvalitet og et omfang som er
tilfredsstillende for studietilbudets innhold og nivå.
(6) Fagmiljøet tilknyttet studietilbud som fører fram til en
grad skal delta aktivt i nasjonale og internasjonale
samarbeid og nettverk som er relevante for
studietilbudet.
(7) For studietilbud med obligatorisk praksis skal fagmiljøet
tilknyttet studietilbudet ha relevant og oppdatert
kunnskap fra praksisfeltet. Institusjonen må sikre at
praksisveilederne har relevant kompetanse, og erfaring
fra praksisfeltet.

Størrelse: OK

OK
Ikke relevant.

Ikke relevant.

Kompetansemessig stabilt: OK
Sammensetning: OK
OK
OK

Hovedstilling: OK
Førstestillingskompetanse i
sentrale deler: OK – se
kommentar
Krav til kompetansenivå: Ikke
relevant.
OK

Ikke relevant.

Ikke relevant.
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Kommentarer:

§ 2-2 (1)
Læringsutbyttebeskrivelse på programnivå anses å være for omfattende og må modereres. I
tillegg må ferdigheter og generell kompetanse på emnenivå beskrives for emnet, Læring og
utvikling.
§ 2-3 (4)
I forhold til førstestillingskompetanse er fagmiljøet noe sårbart. To av de ansatte er
imidlertid i løp med oppdatering og den ene forventes å levere sin ph.d nå før sommeren i år
og den andre forventes å levere sin ph.d neste år.

Vedlegg:
1. Dekanvedtak
2. Søknad om reakkreditering årsstudium i idrett (deltid) Meråker
3. Studieplan med tilhørende emnebeskrivelser, norsk
4. Studieplan med tilhørende emnebeskrivelser, engelsk
5. Leieavtale
6. Oversikt fagmiljøet, kompetanse
7. Oversikt fagmiljøet, publikasjoner
8. Oversikt fagmiljøet, samarbeid og nettverk
9. Oversikt fagmiljøet, CV
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Dekanvedtak FLU
Arkivreferanse:

19/03848-2

Saksbehandler

Runi Hagen

Dato

09.05.2020

Sak: FLU - reakkreditering 2020 - Godkjenning av studieplan med tilhørende dokumentasjon
for Årsstudium i idrett, deltid (60 stp).

Vedtak:
Dekan ved Fakultet for lærerutdanning og kunst- og kulturfag godkjenner søknad om
reakkreditering, med tilhørende dokumentasjon, for Årsstudium i idrett, deltid (60 stp). Saken
oversendes studieavdelingen for videre behandling.

Egil Solli
Dekan

/20 Reakkreditering 2020 - Årsstudium i idrett (deltid) Meråker - 19/03630-28 Reakkreditering 2020 - Årsstudium i idrett (deltid) Meråker : ~ 19_03848-2 FLU - reakkreditering 2020 - Godkjenning av studieplan med tilhørende dokumentasjon 633017_3_0

SAKSUTREDNING
Overordnet
Nord universitet har vedtatt egne retningslinjer for reakkreditering av eksisterende studieprogrammer
(rektorvedtak 16/03574-5 den 29. desember 2016, justert den 6. februar 2019: 17/01202-9), samt
egen plan for reakkreditering 2020 (rektorvedtak: 19/03630-4; justert den 17. april 2020: 19/0363019). Reakkreditering gis med utgangspunkt i de samme kriteriene som akkreditering av nye
studieprogram: Kunnskapsdepartementets og NOKUTs til enhver tid gjeldende bestemmelser for
akkreditering av studieprogram (første, andre og tredje syklus) (internt notat: 17/01204-3).
For å sikre at studieplaner er i tråd med studietilsynsforskriften, ble Bachelor i idrettsvitenskap meldt
inn til fakultetets plan for reakkreditering i 2020. Fakultetet glemte å inkludere to årsstudier som er
tilnærmet like første året av bacheloren. Årsstudium i idrett, studiested Levanger, er identisk med
bachelorens første år, og derfor var det naturlig å inkludere dette studiet i samme søknad. Årsstudium
i idrett, deltid, studiested Meråker, er identisk i innhold, men gjennomføres i halv fart. Studiet er derfor
registrert som et eget studieprogram. I eget saksfremlegg utredes heltidsstudiene samlet. Siden
Årsstudium i idrett, deltid, studiested Meråker, ikke ble meldt inn ifb. rektors plan, søkes studiet likevel
reakkreditert. Studieavdelingen, ved Anne-Lovise Reiche, er orientert om dette.

Bakgrunn for reakkreditering, og informasjon om studietilbudet
Fakultet for lærerutdanning og kunst- og kulturfag ved Nord universitet, tidligere Høgskolen i NordTrøndelag, Høgskolen i Levanger, Levanger lærerhøgskole og Levanger lærerskole, har hatt
studieprogram i kroppsøving/idrett siden 1965. Levanger lærerskole var også første institusjon
utenfor Norges idrettshøgskole som fikk etablere hovedfag innenfor fagfeltet, dette i 1978. Idrett ble
etablert som eget studie i 2002, dette ble utvidet til en fri bachelor i 2005 og fra 2015 bachelor i
idrett ved studiested Levanger. Hovedfaget i kroppsøving ble endret til Master i kroppsøvings- og
idrettsvitenskap i 2006, dette blant annet for å gi et videre studietilbud for studenter med fri
bachelor i idrett Ved studiested Meråker ble et deltids (2-år) årsstudium i idrett allerede etablert i
1996, da som et prosjekt i samarbeid med Meråker videregående skole, Norges skiforbund og Norges
skiskytterforbund. Studiet ble en del av Høgskolen i Nord-Trøndelag sin studieportefølje fra 1997.
Ved utvidelsen til fri bachelor på Levanger ble dette også gjort mulig for studenter i Meråker, blant
annet gjennom et oppdragsfinansiert studie på 30 sp. Ved opprettelsen av lektorutdanningen i
kroppsøving og idrettsfag i 2017 ble bachelor i idrett endret til bachelor i idrettsvitenskap. Ved denne
overgangen har dette gitt en del utfordringer for studenter i Meråker å oppnå bachelorgrad på grunn
av ulike emnenavn og delvis overlappingsproblematikk på enkelte emner.
Bakgrunnen for å gjennomføre en reakkreditering bygger derfor på særlig to forhold:
a) Behov for å gjøre faglige justering i eksisterende Bachelor i idrettsvitenskap , og dermed
Årsstudium i idrett (begge heltidsstudier)
b) Integrere og samkjøre idrettsemnene i Meråker i en mer helhetlig modell (Årsstudium i
idrett, deltid, studiested Meråker).
Reakkreditering av Årsstudium i idrett, deltid, medfører ingen endring i studieporteføljen, eller økte
ressurser ved FLU.
Det søkes om reakkreditering av følgende studier:
Årsstudium i idrett, deltid, 60 sp., studiested Meråker
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Den 08.05.20 ble saken behandlet i fakultetets lokale utdanningsutvalg, hvor følgende ble enstemmig
vedtatt (akrkivsak: 19/03951, sak: 33/20):
Lokalt utdanningsutvalg ved Fakultet for lærerutdanning og kunst- og kulturfag anbefaler dekan å
godkjenne søknad om reakkreditering, med tilhørende dokumentasjon, for Årsstudium i idrett, deltid
(60 stp.).

Nedenfor presenteres studiemodellen for studieprogrammet, og det gis en overordnet beskrivelse av
programmet.
Formålet med utdanningen Årsstudium i idrett, deltid, vil være å gi studentene en teoretisk og
praktisk handlingskompetanse for å arbeide med ulike emner innen idrett og helse. Gjennom
utdanningen skal studentene kvalifiseres til praktiske arbeid innen idrett. Studentene sin evne
til å utvikle et kritisk analytisk perspektiv i forhold til idrett vil være sentralt. Studiet er utviklet
for studenter som ønsker å skaffe seg en funksjonell utdanning som gir dem en høy
pedagogisk og idrettsfaglig kompetanse for å fungere som trener for personer med ulike
forutsetninger som ønsker å forbedre sin fysiske form og/eller utvikle sin prestasjon i idrett.
De sentrale delene i årsstudiet har særlig fokus på å utvikle studentenes kunnskapsgrunnlag
og begynnende evne til kritisk-analytisk refleksjon om idrett basert på beste forskning og
beste praksis i idrett. De sentrale delene inngår i alle emner
Overordnet læringsutbytte for årsstudiet har et overordnet LUB som er tilpasset studiets innhold og
omfang. Innholdet i årsstudiet vil være identisk med første år av Bachelor i idrettsvitenskap, heltid, i
Levanger, men undervisningen i Meråker vil foregå på engelsk.
Studiemodell:
Høst

Idrettsvitenskap
samfunnet
5stp

i

Treningslære
fysiologi
5stp

og

Praktisk idrett 1
5 stp

Vår

Idrettsvitenskap
samfunnet
5 stp

I

Treningslære
fysiologi
5 stp

og

Praktisk idrett 2
5 stp

Høst

Læring og utvikling
5 stp

Bevegelseslære og
anatomi
5 stp

Praktisk idrett 2
5 stp

Læring og utvikling
5 stp

Bevegelseslære og
anatomi
5 stp

Praktisk idrett 2
5 stp

År 1

År 2
Vår
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Utredning
I det følgende gis en tabellarisk oversikt over saksutredningen. Til venstre i tabellen finnes kravene
slik det fremgår av Studietilsynsforskriften, og i høyre kolonne gis en vurdering av kravene. Det lagt
vekt på saksbehandling tett opp mot forskriften og NOKUTs veiledning (som om søknaden ble
oversendt NOKUT). Er kravet innfridd settes et OK, med en eventuell forklaring i tillegg. Om kravene
ikke er innfridd, gis det eventuelt en forklaring på hva som mangler dersom minstekravene ikke
presiserer dette tydelig nok. Lengre kommentarer finnes under tabellen.
Noen forklaringer på forkortelser:
LUB = læringsutbyttebeskrivelse, UU = utdanningsutvalg, FLU = Fakultet for lærerutdanning og kunstog kulturfag

§ 2.1 Forutsetninger for akkreditering

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

Vurdering av kravene
1.

OK

tilhørende forskrifter skal være oppfylt.
1. Beskrivelse av og begrunnelse for opptakskravene
til studiet
2. Angivelse av tidspunkt for opptak til studiet og
studiestart, med begrunnelse
3. Beskrivelse av og begrunnelse for rangeringsregler
4. Beskrivelse av og begrunnelse for hvordan andre
relevante forskrifter er oppfylt
5. Hvis utdanningen er rammeplanstyrt, må det
beskrives og begrunnes hvordan rammeplanen er
oppfylt i studiet
6. Hvis relevant, beskrivelse og begrunnelse for
hvordan sertifisering skal oppnås og hvem som er
sertifiseringsmyndighet

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

§ 2.2 Krav til studietilbudet

OK. Norsk og engelsk versjon
vedlagt.
Studieplan er sendt til eksterne
sakkyndige og én student, og det
avventes en tilbakemelding.

Vurdering av kravene
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(1) Læringsutbyttet for studietilbudet skal beskrives i
samsvar med Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk for
livslang læring, og studietilbudet skal ha et dekkende
navn.
1. Beskrivelse av læringsutbyttet for studiet, og en
redegjørelse for hvordan dette er i samsvar med
NKR.
2. Begrunnelse for de valgene som er tatt i arbeidet
med læringsutbyttebeskrivelsen.
3. Studiets navn på norsk, engelsk og eventuelt andre
språk.
4. Begrunnelse for hvordan studiets navn er
dekkende for studiets innhold og nivå.

OK.

(2) Studietilbudet skal være faglig oppdatert og ha tydelig
relevans for videre studier og /eller arbeidsliv.
1.

2.
3.

4.
5.

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

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

1.
2.
3.

Beskrivelse av studentenes arbeidsomfang i
studiet per semester totalt, samt fordelt på
kategoriene organiserte læringsaktiviteter,
selvstudium og eksamensforberedelse. Dette kan
gjerne illustreres i en tabell. Beskrivelsen må vise
at arbeidsomfanget er tilpasset studietilbudets
profil og læringsutbytte

4.
5.

OK

OK
OK videre studier
OK Viktigst med det interne,
men fagmiljøet burde også hatt
med noen eksempler fra andre
UH.
OK
OK
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(4) Studietilbudets innhold, oppbygging og infrastruktur
skal være tilpasset læringsutbyttet for studietilbudet.
1.

1.
2.

En beskrivelse av alle studiets emner med
angivelse av hvilke som er obligatoriske og hvilke
som er valgfrie.
2. Begrunnelse for hvordan studiets innhold og
oppbygning gir grunnlag for at studentene oppnår
læringsutbyttet. Dette kan gjerne illustreres i en
tabell.
3. Beskrivelse av hva slags infrastruktur, annet utstyr
og støttefunksjoner som er nødvendig for at
studentene skal kunne oppnå læringsutbyttet.
4. Begrunnelse for at nødvendig infrastruktur, annet
utstyr og støttefunksjoner er tilgjengelig og
dimensjonert i forhold til antall studenter.
For studier som tilbys på nett må redegjørelsen også
inneholde:
5. Beskrivelse av rutiner og organisering av teknisk
støtte til studenter og lærere.
6. Beskrivelse av opplæringen av nettstudentene.

3.
4.

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

1.

2.
3.
1.
2.

3.

1.

2.

2.

OK oversikt i tråd med
studieplan og godkjente
vurderingsformer ved Nord
universitet
OK begrunnelse i tabell
OK

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

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

OK Alle er obligatoriske.
OK
Illustrasjon i tabell: OK
OK
OK

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

OK. undervisning, gjennom
pensum, gjennom deltakelse i
forskningsgrupper
OK. FoU-aktivitet i
forskningsgrupper er beskrevet,
og det vises til flere relevante
publikasjoner – sortert på
emner etter hvor de er særlig
relevante
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(7) Studietilbudet skal ha ordninger for
internasjonalisering som er tilpasset studietilbudets
nivå, omfang og egenart.

1.
2.

Beskrivelse av ordninger for internasjonalisering.
Begrunnelse for at ordningene er relevante for
studietilbudet.

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

1.
2.

2.

Ikke relevant

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

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

1.

OK

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

Ikke relevant
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§ 2.3 Krav til fagmiljøet
(1) Fagmiljøet tilknyttet studietilbudet skal ha en størrelse
som står i forhold til antall studenter og studiets
egenart, være kompetansemessig stabilt over tid og
ha en sammensetning som dekker de fag og emner
som inngår i studietilbudet.
1. En oversikt over fagmiljøets ansvarsområder og
oppgaver i studiet (undervisning, veiledning,
FoU/KU, faglig ledelse etc).
2. En beskrivelse av fagmiljøets kompetanse og
begrunnelse for hvordan denne kompetansen er
tilstrekkelig bred til å dekke studiets fag og emner.
3. Angivelse av fagmiljøets størrelse i årsverk og
antall faglig tilsatt per student.
4. Begrunnelse for at fagmiljøets størrelse er tilpasset
antall studenter og den undervisning og veiledning
og FoU/KU som er tilknyttet studietilbudet.
5. Begrunnelse for hvordan søker vil sikre et stabilt
fagmiljø som har den riktige kompetansen for
studietilbudet over tid.
(2) Fagmiljøet tilknyttet studietilbudet skal ha relevant
utdanningsfaglig kompetanse.
1. Beskrivelse av fagmiljøets UH-pedagogiske,
didaktiske og digitale kompetanse
2. Beskrivelse av hvilke tiltak institusjonen har for å
sikre og utvikle fagmiljøets utdanningsfaglige
kompetanse
3. Redegjørelse for fagmiljøets digitale kompetanse
og hvordan denne sikres og vedlikeholdes.

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

OK i tabell senere i dok.
OK vedlegg 5
OK
OK
OK. I søknaden har fagmiljøet
tatt med noen tidligere ansatte
som har bidratt ifb. utvikling,
hvor også deres forskning
fortsatt brukes i studiet. Tross
at noen har gått av med
pensjon, kan de vise til at
fagmiljøet tilknytte studiet,
samt faggruppen for øvrig, har
bred og høy nok kompetanse
som er dekkende for
studietilbudets omfang og nivå.

1.

OK presenteres i tabell Gjennom forskning, veiledning,
og fagdidaktikk.
OK. Studiet
universitetspedagogikk tilbys
ved Nord, men fagmiljøet
tilknyttet studiet behøver ikke å
gjennomføre dette studiet da
kompetansen har blitt ansett å
være tilfredsstillende.
OK

2.

3.
(3) Studietilbudet skal ha en tydelig faglig ledelse med et
definert ansvar for kvalitetssikring og kvalitetsutvikling
av studiet.
1. Beskrivelse av studiets faglige ledelse og ved
hvilket nivå ved institusjonen den er etablert på.
2. Redegjørelse for den faglige ledelsens oppgaver
knyttet til studietilbudet.
(4) Minst 50 prosent av årsverkene knyttet til
studietilbudet skal utgjøres av ansatte i hovedstilling
ved institusjonen. Av disse skal det være ansatte med
minst førstestillingskompetanse i de sentrale delene
av studietilbudet. I tillegg gjelder følgende krav til
fagmiljøets kompetansenivå:
1. For studietilbud på bachelorgradsnivå skal
fagmiljøet tilknyttet studiet bestå av minst 20
prosent ansatte med førstestillingskompetanse.
2. For studietilbud på mastergradsnivå skal 50
prosent av fagmiljøet tilknyttet studiet bestå av
ansatte med førstestillingskompetanse, hvorav
minst 10 prosent med professor- eller
dosentkompetanse.

1.
2.

OK
OK, men anbefaler at fagmiljøet
forklarer hva som faktisk gjøres
i studiene, og ikke bare hva
retningslinjene er for de ulike
ansvarsområdene.
Hovedstilling: OK
Førstestilling i sentrale deler:
OK
Kompetansenivå: ikke relevant
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(5) Fagmiljøet tilknyttet studietilbudet skal drive forskning
og/eller kunstnerisk utviklingsarbeid, og faglig
utviklingsarbeid, og skal kunne vise til dokumenterte
resultater med en kvalitet og et omfang som er
tilfredsstillende for studietilbudets innhold og nivå.
1. Beskrivelse av den forskning og/eller kunstnerisk
utviklingsarbeid, og faglig utviklingsarbeid
fagmiljøet utfører og har utført de siste fem år
2. Begrunnelse for hvordan fagmiljøets forskning
og/eller kunstnerisk utviklingsarbeid, og faglig
utviklingsarbeid har en kvalitet og et omfang som
er tilfredsstillende for studietilbudets innhold og
nivå.

(6) Fagmiljøet tilknyttet studietilbud som fører fram til en
grad skal delta aktivt i nasjonale og internasjonale
samarbeid og nettverk som er relevante for
studietilbudet.
1. Beskrivelse av hvilke nasjonale og internasjonale
samarbeid fagmiljøet deltar aktivt i.
2. Begrunnelse for hvordan fagmiljøet deltar aktivt i
nasjonale og internasjonale samarbeid og
nettverk.
3. Begrunnelse for hvorfor disse samarbeidene og
nettverkene er relevante for studiet.

(7) For studietilbud med obligatorisk praksis skal
fagmiljøet tilknyttet studietilbudet ha relevant og
oppdatert kunnskap fra praksisfeltet. Institusjonen må
sikre at praksisveilederne har relevant kompetanse,
og erfaring fra praksisfeltet.

1.
2.

OK vises til et utvalg
OK §2-3(1) og denne viser
relevans og kvalitet

OK vises til et utvalg, og komplett
oversikt i vedlegg 6

ikke relevant

Innstilling:
Dekan ved Fakultet for lærerutdanning og kunst- og kulturfag godkjenner søknad om
reakkreditering, med tilhørende dokumentasjon, for Årsstudium i idrett, deltid (60 stp). Saken
oversendes studieavdelingen for videre behandling.
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Vedlegg: Hoveddokument_Søknad om reakkreditering av Årsstudium i idrett, deltid, Vedlegg
1_Studieplan med tilhørende emnebeskrivelser for Årsstudium i idrett, deltid, Vedlegg 2_Engelsk
versjon av studieplan med tilhørende emnebeskrivelser for Årsstudium i idrett, deltid, Vedlegg 3_
Leievtale, Vedlegg 4_Oversikt fagmiljøet_kompetanse 231, Vedlegg 5_Oversikt
fagmiljøet_Publikasjonsliste, Vedlegg 6_Fagmiljøet_Samarbeid og nettverk, Vedlegg 7_Oversikt
fagmiljøet_CV
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Overordnet om studietilbudet
Type studium
o

x

Årsstudium

Hvorvidt studiet skal tilbys som
o

x

campus-/stedbasert studium

Hvorvidt studiet skal tilbys som
o

x

Deltidsstudium

Bakgrunn for søknaden
Fakultet for lærerutdanning og kunst og kulturfag ved Nord universitet, og tidligere ved Høgskolen i NordTrøndelag, Høgskolen i Levanger, Levanger lærerhøgskole og Levanger lærerskole har hatt studieprogram i
kroppsøving/idrett siden 1965. Levanger lærerskole var også første institusjon utenfor Norges
idrettshøgskole som fikk etablere hovedfag innenfor fagfeltet, dette i 1978. Idrett ble etablert som eget
studie i 2002, dette ble utvidet til en fri bachelor i 2005 og fra 2015 bachelor i idrett ved studiested
Levanger. Hovedfaget i kroppsøving ble endret til Master i kroppsøvings- og idrettsvitenskap i 2006, dette
blant annet for å gi et videre studietilbud for studenter med fri bachelor i idrett. Ved studiested Meråker
ble et deltids (2-år) årsstudium i idrett allerede etablert i 1996, da som et prosjekt i samarbeid med
Meråker videregående skole, Norges skiforbund og Norges skiskytterforbund. Studiet ble en del av
Høgskolen i Nord-Trøndelag sin studieportefølje fra 1997. Ved utvidelsen til fri bachelor på Levanger ble
dette også gjort mulig for studenter i Meråker, blant annet gjennom et oppdragsfinansiert studie på 30 sp.
Ved opprettelsen av lektorutdanningen i kroppsøving og idrettsfag i 2017 ble bachelor i idrett endret til
bachelor i idrettsvitenskap. Ved denne overgangen har dette gitt en del utfordringer for studenter i
Meråker å oppnå bachelorgrad på grunn av ulike emnenavn og delvis overlappingsproblematikk på enkelte
emner. I og med at det foretas en reakkreditering av bachelor idrettsvitenskap og årsstudium idrett på
Levanger er det også nødvendig at årsstudium idrett, deltid i Meråker reakkrediteres da mange av
årsstudentene i Meråker søker seg inn på bachelor i idrettsvitenskap etter fullført årsstudium i Meråker.
Bakgrunnen for å gjennomføre en reakkreditering bygger derfor på særlig to forhold:
a) Behov for å gjøre faglige justering i eksisterende Bachelor i idrettsvitenskap , og dermed
Årsstudium i idrett (begge heltidsstudier)
b) Integrere og samkjøre idrettsemnene i Meråker i en mer helhetlig modell (Årsstudium i idrett,
deltid, studiested Meråker).
Reakkreditering av Årsstudium i idrett, deltid, medfører ingen endring i studieporteføljen, eller økte
ressurser ved FLU.
Det søkes om reakkreditering av følgende studier:
Årsstudium i idrett, deltid, 60 sp., studiested Meråker
4
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Presentasjon av Nord universitet og fakultet for lærerutdanning og kunst og kulturfag
Nord universitet ble dannet 1.1.2016 gjennom sammenslåing av Universitetet i Nordland, Høgskolen i Nesna
og Høgskolen i Nord-Trøndelag (HiNT) etter vedtak om fusjonering i statsråd 9.10.2015. Dette er basert på
Meld St. 18 Konsentrasjon for kvalitet – Strukturreform i universitets- og høyskolesektoren, som har som mål
å skape universiteter og høyskoler med høy kvalitet i utdanning og forskning, samt robuste fagmiljø. Færre
institusjoner og dermed færre styrer anses å gjøre det lettere å kunne se mer helhetlig på nasjonale,
regionale og lokale behov for utdanning og forskning.
Ved Nord universitet er det tre overordnede fagprofilområder som beskriver de viktigste satsingsområdene.
Disse er:
•
•
•

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

Det tas opp studenter til mer enn 180 studier innenfor profesjonsutdanninger og teoretiske disiplinfag. Nord
universitet tilbyr utdanninger på bachelor-, master-, og Ph.D.-nivå.
Universitetets nye fakultetsstruktur trådte i kraft 1.1.2017. Dermed ble fakultet for lærerutdanning og kunst
og kulturfag opprettet. Fakultetet er resultat av en sammenslåing av avdeling for lærerutdanning ved
tidligere HiNT og deler av profesjonsskolen, som opprinnelig var en del av UiN. Studiet ligger videre inn
under faggruppen for kroppsøving, idrett og friluftsliv. Hvor det er 36 fagansatte fordelt på studiested Bodø,
Levanger og Nesna. Foruten ansvar for kroppsøving i grunnskoleutdanningen, fysisk aktivitet i
barnehagelærerutdanningen og kroppsøvingsdidaktikk i praktisk-pedagogisk utdanning, så er studiene
bachelor i idrettsvitenskap, bachelor trening, lektorutdanning i kroppsøving og idrettsfag, friluftsliv årsenhet
og masterstudium i kroppsøving og idrettsvitenskap underlagt faggruppen. Faggruppen har også en stadig
økende forskningsproduksjon, med 35 publiseringer i internasjonale tidsskrift på nivå 1 og 2 i 2019, totalt
37,37 produksjonspoeng. De siste tre årene har faggruppen en produksjon på 90,5 poeng.
Tabell 1: Generelt om studiet
Årsstudiet
Studiets navn

Årsstudium i idrett, deltid

Studiets navn (engelsk)

Sport, part-time

Nivå

Årsstudium med 60 studiepoeng

Normert studietid

2 år

Organisering

Campusbasert deltidsstudium

Studiested

Meråker

Regulert rammeplan

Nei

Tabell 2. Studiemodell for Årsstudium i idrett, deltid, Meråker
På grunn av flere utenlandske studenter vil alle emner i årsstudium deltid, Meråker, tilbys på engelsk. For
opptak til årsstudium deltid, gjelder ordinære regler for krav til engelskkunnskaper. (SO) Se pkt. om
Opptakskrav. Dersom søkere ønsker å gjennomføre en bachelorgrad etter gjennomført årsstudium, må de
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bestå norskkrav før opptak til siste del av graden. I tillegg må de ha bestått de 4 emnene i
Prestasjonsutvikling i langrenn og skiskyting.

Emne

SP

2021
høst

2022
vår

2022
høst

2023
vår

Idrettsvitenskap i samfunnet

10

5

5

Treningslære og fysiologi

10

5

5

Praktisk idrett 1

10

5

5

Læring og utvikling

10

5

5

Bevegelseslære og anatomi

10

5

5

Praktisk idrett 2

10

5

5

Strategisk betydning av å ha et årsstudium idrett, deltid ved Nord universitet
Årstudiet i idrett, deltid er organisert på den måten at to kull går sammen, dvs at emnene i studiet går
annethvert år. Det innebærer at det til enhver tid er inntil 40 studenter på hvert emne.
Studiets organisering er unikt i Norge og internasjonalt og har helt siden oppstarten hatt utenlandske
studenter nesten hvert eneste studieår. Siden 2010 har studiet hatt 22 utenlandske studenter. Vi har også
jevnlig besøk av utenlandske idrettsledere som vil ha mer informasjon om studiet og gjennomføringen av
det. Disse henvendelsene er ofte basert på den informasjon de utenlandske studentene gir om studiet når
de kommer tilbake til sitt hjemland for å fortsette idrettskarrieren.
De utenlandske studentene har også medført at engelsk alltid har vært undervisningsspråk de første
månedene av hvert studieår, selv om offisielt undervisningsspråk har vært norsk. Dette har vært
uproblematisk, også for de norske studentene.
Studietilbudet i Meråker har internasjonal anerkjennelse både for utvikling av internasjonale
toppidrettsutøvere i langrenn og skiskyting, men også mange tidligere studenter har/hatt sentrale jobber
på trener/ledersiden i internasjonal toppidrett, og andre har gjort akademiske karrierer innenfor fagfeltet.
Studiet har intensjonsavtale med Norges Skiforbund og Olympiatoppen. Studiene rekrutterer også
idrettsutøvere fra mange ulike land. Som eksempel var 15 av de startende i verdenscupen i langrenn i
Holmenkollen denne vinteren, nåværende eller tidligere studenter ved Nord sine studier i Meråker.
Studiet gir god markedsføring av Nord universitet, i alle langrenn som sendes i norsk TV blir det nevnt av
reporterne når løperne har sin bakgrunn fra dette studiet i Meråker. Ved telling under sendingen fra NM i
langrenn vinteren 2020, ble Nord universitet nevnt 12 ganger.
Det har vært stabil og god søkning til studiet helt siden det ble opprettet, men vi har sett en liten nedgang i
rekrutteringen av studenter til årsstudiet i Meråker de siste par årene. Ved å tilpasse innhold og struktur i
studieplanen, slik at det legges bedre til rette for at de som fullfører årsstudium deltid kan søke seg videre
inn på en bachelor, er det grunn til å tro at studiet fremstår enda mer attraktivt (se rekruttering og
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etterspørsel). Dette er et studie som er tilpasset toppidrettsutøvere som tenker langrenn/skiskyting som
en karriereveg. Å bli best i en idrett som langrenn /skiskyting tar vanligvis tid og det betyr at det er behov
for slik tilpassing over tid. Dette gjør Nord Universitet til en viktig kulturbærer, gjennom å gi studenter
mulighet til å påvirke langrenn og skiskyting nasjonalt og internasjonalt.

Det planlegges også å etablere et bachelor deltidsstudium over 4år (45 stp pr år) som er nesten identisk
med Bachelor i idrettsvitenskap, slik at Meråkerstudenter som ønsker bachelorgrad kan få et
spesialtilpasset opplegg.

Forutsetninger for akkreditering
(studietilsynsforskriften § 2-1)

1) Aktuelle krav i lov om universiteter og høyskoler med tilhørende forskrifter skal
være oppfylt.
For selvakkrediterende institusjoner forutsetter NOKUT at forholdene rundt styringsorgan, reglement,
klagenemd, læringsmiljøutvalg og utdanningsplan er på plass. Årsstudium i idrett, er ikke styrt av
rammeplaner.
Studiet er omfattet av følgende lover/forskrifter:
•
•
•
•
•
•
•

Lov om universiteter og høgskoler
Forskrift om studier og eksamen ved Nord universitet
Forskrift om kvalitetssikring og kvalitetsutvikling i høyere utdanning og fagskoleutdanning
Forskrift om tilsyn med utdanningskvaliteten i høyere utdanning
Forskrift om godskriving av høyere utdanning
Forskrift om grader og yrkesutdanninger, beskyttet tittel og normert studietid ved universiteter og høgskoler
Forskrift om opptak til høyere utdanning

Prosessen følger ellers Reglement for etablering av studier og godkjenning av studieplaner ved Nord
universitet.
Vitnemål utstedes automatisk etter avsluttet grad. Diploma Supplement utstedes automatisk til studenter
som får utstedt vitnemål.
Nord universitet som selvakkrediterende institusjon (§3-3 i Universitets- og høyskoleloven)
Nord universitet har selvstendig etableringsrett til studier slik det fremgår av Lov om universiteter og
høyskoler. Likevel er det fastsatt i universitetets reglement at NOKUTs krav til akkreditering av studier også
skal gjelde når universitetet selv etablerer egne studietilbud og godkjenner studieplaner for disse. Det
fremgår også i NOKUTs veiledning (mai, 2019) at deres kriterier for akkreditering gjelder for alle som tilbyr
høyere utdanning, også institusjoner med egne faglige fullmakter (selvakkrediteringsrett). NOKUT anbefaler
derfor at alle institusjoner som utarbeider nye studier bruker veiledningen aktivt i utformingen av studiene.
Årsstudium i idrett, deltid, studiested Meråker, er akkreditert tidligere, men da det er ønskelig å gjøre større
endringer i studieplanen er det besluttet å gjennomføre en reakkreditering av studiet. Studieplan med
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tilhørende dokumentasjon gjennomgås og utredes, for å sikre at det opprettholder tilfredsstillende kvalitet
i samsvar med bestemmelsene i lov og forskrift.
Informasjon om kvalitetssikringssystemet og saksgangen (etter §4-1 og §5-1 i studietilsynsforskriften)
System for kvalitetssikring av utdanningen ble godkjent av NOKUT 12.6 2012 for tidligere Universitetet i
Nordland. Nord universitet har videreført elementer fra alle de fusjonerte institusjonenes akkrediterte
kvalitetssikringssystem, og har utformet et justert system som opprettholder høye kvalitetskrav.
Universitetsstyret vedtok på sitt møte 23. juni 2016 de overordnede rammene for nytt felles system. Et nytt
element i systemet er at reakkreditering av eksisterende studieprogram inngår med fast syklus. Denne
søknaden er et resultat av dette vedtaket. Sentralt Utdanningsutvalg behandler forslag til studieplan for nye
studier ved Nord universitet, og gir råd overfor rektor som gir den endelige godkjenningen. Studieplanene
skal tilfredsstille dokumentasjonskravene i NOKUTs studietilsynsforskrift (Forskrift om tilsyn med
utdanningskvaliteten i høyere utdanning), som ble revidert og vedtatt 9.2.2017, og tilhørende veiledning til
søknad om akkreditering av studier. Veiledningen gir retningslinjer for utforming av søknader og er
oppdatert mai 2017. Lokalt Utdanningsutvalg gjør sammen med ledelsen for det enkelte fakultet en
innledende vurdering for å avklare om grunnleggende forutsetninger for reakkreditering er tilfredsstilt i
forhold til studietilsynsforskriften.
For søknader som går videre til Sentralt Utdanningsutvalg, oppnevner akkrediteringsteamet ved Nord
universitet en eller flere saksbehandlere fra teamet til å gjennomføre en kvalitetsvurdering av søknaden.
Saksbehandler kan ikke evaluere samme sak i Sentralt Utdanningsutvalg som vedkommende har gjort i
Lokalt Utdanningsutvalg, men hun/han kan veilede og gi råd. Saksbehandler må utføre saksbehandlingen i
samsvar med kravene til utdanningskvalitet slik disse er fastsatt i studietilsynsforskriften, og må ta hensyn
til andre forskrifter, reglement og lovbestemmelser som er relevant for studiet det søkes akkreditering for.
I sin faglige vurdering skal saksbehandler konkludere tydelig om utdanningskvaliteten oppfyller vilkårene i
studietilsynsforskriften. I samråd med Lokalt Utdanningsutvalg fatter dekanen ved fakultetet et foreløpig
vedtak. Søknaden videresendes så til Sentralt Utdanningsutvalg som gir råd til rektor som til slutt fatter
endelig vedtak om reakkreditering.
Opptakskrav
Kravene til førstegangsvitnemålskvote blir oppfylt via opptak i Samordna opptak. Rangeringsregler følger
Forskrift om opptak til høyere utdanning, Kapittel 7, Rangering av søkere ved opptak. Søknadsfrist for opptak
til studiene er 15. april. Tidspunkt for opptak til studiene er 20. juli og studiestart er i midten av august.
Søknadsfrist og tidspunkt for opptak er satt av Samordna opptak.
Årsstudium i idrett, deltid, omfattes av Opptaksforskriften samt Forskrift om studier og eksamen ved Nord
universitet. Opptak skjer på bakgrunn av generell studiekompetanse eller realkompetanse etter gjeldede
regler. Rangering foretas på grunnlag av poeng fra videregående skole (GSK) med eventuelle tilleggspoeng,
maksimalt to poeng. For opptak på grunnlag av realkompetanse må søkeren være minst 25 år og ha relevant
kompetanse som kan veie opp for at de vanlige opptakskravene ikke oppfylles. Opptak på grunnlag av
realkompetanse til årsstudium i idrett, deltid krever at søkeren til studiet har arbeidserfaring i tilknytning til
trening innen idretten. Søkere med realkompetanse vil konkurrere med de øvrige søkerne om studieplass.
For årsstudium deltid, i Meråker, gjennomføres studiet på engelsk. Dette betyr at utenlandske studenter
ikke må oppfylle kravet til norskkunnskaper. Søkere på årsstudium deltid, må derimot kunne dokumentere
at de har tilstrekkelige engelskkunnskaper (tilsvarende B2 og generell studiekompetanse). Dersom disse
studentene ønsker å fullføre en bachelorgrad, må de i løpet av årsstudiet opparbeide seg tilstrekkelig
norskkunnskaper for å kunne bli tatt opp til siste del av bachelorgraden.
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Det kreves politiattest til bachelorstudiene ettersom studentene kan komme i kontakt med ungdom under
16 år gjennom praktisk trenerarbeid, derfor anbefales det at søkere på årsstudiet skaffer seg det i løpet av
studiet dersom de ønsker å søke overgang til bachelorstudiet. Politiattesten fås ved søknad til politiet.
Tilbudsbrevet på studiet må vedlegges søknaden. Attesten skal ikke være eldre enn tre måneder. For
utenlandske studenter gjelder også dette kravet. Dersom politiattesten ikke leveres ved studiestart, får ikke
studenten anledning til å delta i praktisk trenerarbeid der barn er involvert. Dette betyr at han/hun ikke får
anledning til å gjennomføre utdanningen.

2) Informasjon om studietilbudet skal være korrekt, vise studiets innhold,
oppbygging og progresjon samt muligheter for studentutveksling.
Studieprogrambeskrivelsen for Årsstudium i idrett, deltid, finnes i vedlegg 1 inkludert alle
emnebeskrivelser; og engelsk versjon av studieplanen finnes i vedlegg 2. Disse viser studienes innhold,
oppbygging og progresjon.
I Meråker er det tilsvarende emner som første året av bachelor i idrettsvitenskap i Levanger, men da
fordelt på to år.
Årsstudiet er ikke gradsgivende, og det er derfor ikke lagt opp til muligheter for utveksling.

Tabell 3: Studiemodell for Årsstudium i idrett, deltid

Høst

Idrettsvitenskap
samfunnet

i

5stp

Treningslære
fysiologi

og

Praktisk idrett 1
5 stp

5stp

År 1

Vår

Høst

Idrettsvitenskap
samfunnet

Treningslære
fysiologi

og

5 stp

5 stp

Læring og utvikling

Bevegelseslære og
anatomi

5 stp

Praktisk idrett 1
5 stp

Praktisk idrett 2
5 stp

5 stp

År 2

Vår

I

Læring og utvikling
5 stp

Bevegelseslære og
anatomi

Praktisk idrett 2
5 stp

5 stp
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De sentrale delene i årsstudiet har særlig fokus på å utvikle studentenes kunnskapsgrunnlag og begynnende
evne til kritisk-analytisk refleksjon om idrett basert på beste forskning og beste praksis i idrett. De sentrale
delene inngår i alle emner, se tabell 8.

Vedlegg til forutsetninger for akkreditering

Vedlegg nr.

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

Firmaattest fra Brønnøysundregisteret (nye private institusjoner)

Ikke relevant

Styringsordning (nye institusjoner)

Ikke relevant

Styrevedtekter (nye institusjoner)

Ikke relevant

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

Ikke relevant

Andre relevante reglementer (nye institusjoner)

Ikke relevant

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

Ikke relevant

Bestemmelse læringsmiljøutvalg (nye institusjoner)

Ikke relevant

Mal for utdanningsplan (nye institusjoner)

Ikke relevant

Vitnemål og Diploma Supplement (alle)

Kan fremskaffes ved behov

Systembeskrivelse av kvalitetssikringssystem (nye institusjoner)

I søknaden

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

Ikke relevant
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Krav til studietilbudet
(studietilsynsforskriften § 2-2)

1) Læringsutbyttet for studietilbudet skal beskrives i samsvar med Nasjonalt
kvalifikasjonsrammeverk for livslang læring, og studietilbudet skal ha et
dekkende navn.
Studietilbudets læringsutbyttebeskrivelser
Etter fullført studium skal kandidaten ha oppnådd læringsutbyttet for studieprogrammet.
Læringsutbyttebeskrivelsene for årsstudiet fremgår av tabell 4 nedenfor.
Redegjørelse for hvordan dette er i samsvar med NKR (Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk)
I tabell 4 er det også skissert hvordan læringsutbyttebeskrivelsene for årsstudiet samsvarer med
Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk for livslang læring (NKR). Sammenligningen indikerer at det er
godt samsvar mellom studienes læringsutbytter og kravene i NKR. Da studiet ikke er gradsgivende,
er LUB formulert delvis på nivå 6, og delvis på et litt lavere nivå.
Begrunnelse til læringsutbyttebeskrivelsene i henhold til Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk
Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk for livslang læring (NKR) gir en oversikt over utdanningsnivåene
i Norge, og viser hvilke nivåer kvalifikasjonene fra det norske utdanningssystemet er innplassert på
i forhold til hverandre. Under følger en oversikt over studiets læringsutbytte (LUB) og hvordan det
er knyttet til NKR, og det gis en begrunnelse for valgene som er tatt i forbindelse med utarbeidelse
av læringsutbyttet:
Tabell 4: LUB for årsstudium i idrett, deltid, knyttet opp mot NKR og begrunnelse for valg
Flere overordnede læringsutbytter henger sammen med flere NKR-LUB, derav står noen LUB flere ganger.
NKR (nivå 6)

Studieplan (overordnet
LUB)

Begrunnelse for valg av LUB

KUNNSKAPER
Kandidaten:

Kandidaten har:

Har bred kunnskap
om sentrale temaer,
teorier,
problemstillinger,
prosesser, verktøy og
metoder innenfor
fagområdet

Kunnskap innenfor
fagområdet idrett og
fysisk aktivitet.
Kunnskap om
rammebetingelser som
påvirker læring hos
individet og i grupper;
herunder ledelse,
metodikk, miljø,
dynamikk, relasjonelle
faktorer, individuelle
faktorer,

Disse kvalifikasjonene er nødvendig å oppnå for å
kunne ha en helhetlig forståelse for fagområdet. Et
årsstudium i idrett må og skal inneholde en bred og
grunnleggende tilnærming til de vitenskapelige felt
som har betydning for idrett.
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målsettingsprosesser,
samt evaluering/analyse
av disse betingelsene.
kjenner til
forsknings- og
utviklingsarbeid
innenfor fagområdet

Kunnskap innenfor
fagområdet idrett og
fysisk aktivitet.

Omtale og presentasjon av forsknings- og
utviklingsarbeid i fagfeltet vil være viktig også i
årsstudium i idrett, slik at studentene får kjennskap
til hva idrettsforskning er og resultater av dette.

kan oppdatere sin
kunnskap innenfor
fagområdet

Kunnskap om
rammebetingelser som
påvirker læring hos
individet og i grupper;
herunder ledelse,
metodikk, miljø,
dynamikk, relasjonelle
faktorer, individuelle
faktorer,
målsettingsprosesser,
samt evaluering/analyse
av disse betingelsene.

Oppdatering av kunnskap dreier seg i hovedsak om å
utvikle og endre sin «førforståelse» av et fenomen.
En begynnende refleksjon rundt rammebetingelser
er et eksempel hvordan et kunnskapsbehov både kan
registreres og oppdateres i et årsstudium.

har kunnskap om
Kunnskap innenfor
fagområdets historie, fagområdet idrett og
fysisk aktivitet.
tradisjoner, egenart
og plass i samfunnet

Trening og fysisk aktivitet har en lang historie og er i
kontinuerlig utvikling både for blant annet å møte
endrede krav i toppidretten, og utfordringer det
moderne samfunnet gir med tanke på ulike livsstiler
og hyppig skifte av treningstrender. Idrettens
historiske utvikling er viktig for å kunne forstå dagens
situasjon.

FERDIGHETER
Kandidaten:

Kandidaten:

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

Kan motivere og veilede
utøvere, og tilpasse
trening til utøvernes
ferdigheter og evner,
interesser og sosiale og
kulturelle bakgrunn.

Studentene skal lære seg å anvende forskningsbasert
teori og faglig kunnskap på ulike problemstillinger
som oppstår i de praktiske og teoretiske situasjonene
de møter gjennom studiet. Dette for å gjøre dem
kvalifisert til å håndtere ulike treningsrelaterte
oppgaver på et faglig begrunnet grunnlag.

kan reflektere over
egen faglig utførelse

Kan, med utgangspunkt i
veiledning,
styringsdokumenter,

Fokus på trenerrollen er viktig i årsstudiet. Dersom
man skal kunne lede andre, og seg selv, i trening og
fysisk aktivitet er det nødvendig at man evner å se
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og justere denne
under veiledning

forsknings- og
erfaringsbasert
kunnskap, reflektere
over egen faglig
utførelse av en
treningsprosess, alene
og i samarbeid med
andre.

det man utfører fra ulike perspektiver og faglige
tilnærminger. Man vil forstå bedre den funksjon og
påvirkning man kan ha som trener, ved å reflektere
over egen utførelse i diskusjon med andre.

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

Kan vurdere utøveres
utvikling i forhold til
målsettinger, gi
utviklingsfremmende
tilbakemeldinger og
bidra til at utøvere kan
evaluere egen utvikling.

I prestasjonsutvikling er det sjelden en fasit på
hvordan dette best skjer. Dette læringsutbyttet vil gi
studentene et startgrunnlag for kritisk og faglig
analysere de ulike problemstillinger en møter i
forhold til å gi gode anbefalinger for utøvere på ulike
nivåer og i ulike faser i sin treningssituasjon.

kan beherske
relevante faglige
verktøy, teknikker og
uttrykksformer

Kan vurdere utøveres
utvikling i forhold til
målsettinger, gi
utviklingsfremmende
tilbakemeldinger og
bidra til at utøvere kan
evaluere egen utvikling.

Dette læringsutbyttet vil også gi studentene en
forståelse av at det er nødvendig at man behersker
ulik treningsteknologi som aktivitetsmålere og
laktatmålere; teknikker og metoder som for
eksempel videoanalyse av bevegelser, for blant
annet å kunne gjennomføre testing; samt å kunne
bruke dette for å gi råd i forhold til
treningsplanlegging.
I tillegg er det nødvendig å beherske ulike
treningsteknikker og pedagogiske/didaktiske
metoder for å kunne gi hver enkelt utøver den
motivasjon og veiledning som passer best.

GENERELL
KOMPETANSE
Kandidaten:

Kandidaten:

har innsikt i
relevante fag- og
yrkes-etiske
problemstillinger

Har innsikt i relevante
fag- og etiske
problemstillinger, og kan
bidra i et profesjonelt
fellesskap og til utvikling
av idretten.

For å kunne tilrettelegge for og gjennomføre trening,
må man som trener, ha innsikt i hvilke
problemstillinger som kan dukke opp. LUB er
utformet på bakgrunn av den realitet at man vil møte
mange ulike individ som trenger helt ulik oppfølging,
og man må også kunne samarbeide med ulike
mennesker i en treningssituasjon. Alt man gjør som
trener, omfattes også av ulike etiske prinsipper.

kan planlegge og
gjennomføre varierte
arbeidsoppgaver og
prosjekter som

Har innsikt i relevante
fag- og etiske
problemstillinger, og kan
bidra i et profesjonelt

Som trener/utøver må du kunne jobbe både
selvstendig og sammen med andre. Er man i en
større gruppe er det viktig at man evner å lede
gruppen i samme retning for å kunne gjennomføre
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strekker seg over tid,
alene og som
deltaker i gruppe, og
i tråd med etiske
krav og retningslinjer

fellesskap og til utvikling
av idretten.

en aktivitet. En trener/utøver skal ikke bare håndtere
problemstillinger når de først oppstår, men kunne
planlegge et lengre løp i tråd med etiske krav og
retningslinjer. Dette er nødvendig for at man som
student, skal evne faktisk å gjennomføre en planlagt
arbeidsoppgave.

kan formidle sentralt
fagstoff som teorier,
problemstillinger og
løsninger både
skriftlig, muntlig og
gjennom andre
uttrykksformer

Kan formidle sentralt
fagstoff muntlig og
skriftlig, delta i faglige
diskusjoner innenfor
fagområdet og dele sine
kunnskaper og
erfaringer med andre.

Idrett er teamarbeid, og det er sentralt at studenter
starter utvikling av egenskaper til å bli en viktig
bidragsyter i et team allerede på et årsstudium.

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

Kan formidle sentralt
fagstoff muntlig og
skriftlig, delta i faglige
diskusjoner innenfor
fagområdet og dele sine
kunnskaper og
erfaringer med andre.

En god trener/leder/utøver i idretten er lyttende og
reflekterende. Det er viktig at kandidaten allerede i
årssstudiet starter læringen av teknikker for dette og
kan bruke dette selv i senere arbeid.

kjenne til nytenkning Har innsikt i relevante
fag- og etiske
og
innovasjonsprosesser problemstillinger, og kan
bidra i et profesjonelt
fellesskap og til utvikling
av idretten.

Idretten er i stadig utvikling, både når det gjelder
trening, utstyr, konkurranseformer og type idretter.
Studenten skal allerede på årsstudium bli bevisst på
at han/hun skal være den neste som driver denne
utviklingen videre.

Studiets navn og begrunnelse for valg av navn
Studiets navn på norsk: Årsstudium i idrett, deltid
Studiets navn på engelsk: Sport, part-time
Vi har valgt navnet idrett for å tydeliggjøre at dette studiet har en praktisk og teoretisk tilnærming til
idrettsfeltet. Det er også et «klassisk» navn som har vært brukt på denne type årsstudier i fagfeltet i Norge
i alle år. Sport er den internasjonalt anerkjente betegnelsen for denne type studier. Årsaken til at det er
ulikt navn på årsstudiet og bacheloren i Levanger (selv om innholdet er likt første året av BA) er at den
vitenskapelige tilnærming blir mest framtredende fra 2.studieår.
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2) Studietilbudet skal være faglig oppdatert og ha tydelig relevans for videre studier
og/eller arbeidsliv.
Faglig oppdatering av studietilbudet
Studiet har og er hele tiden i kontinuerlig utvikling. Egen og andres forskning, kontakt med idretten og
innspill fra andre eksterne aktører (eksempelvis: kontakt med eksterne ifb. fagkonferanser; forbund,
kretser, klubber, og Olympiatoppen) bidrar hele tiden til at den nyeste forskningsbaserte kunnskapen blir
presentert.
Fagmiljøet har flere ulike forskningsgrupper hvor fagansatte samarbeider om å utvikle, gjennomføre og
dokumentere forskningsarbeide på studiets fagområder. Som det vil framgå av tabell 8 har de fagansatte
og forskningsgruppene en betydelig produksjon av relevante artikler og annen forskningsproduksjon.
Relevansen for arbeids- og samfunnsliv
En av de store utfordringene verden står overfor i dag er utviklingen av en befolkning hvor inaktivitet og
dårlig helse blir stadig mer utbredt. Dette er dokumentert gjennom utallige forskningsprosjekt over hele
verden – også flere norske. Det er derfor et økende behov for personer med kompetanse som kan
avhjelpe denne utviklingen og gi veiledning om hvordan man kan forebygge for eksempel dårlig allmenn
helse og overvekt. Samtidig ser man en stadig økende etterspørsel fra idretten etter forskningsbasert
kompetanse. Av årsrapportene til Norges idrettsforbund kan vi se at idrettsforbundet og idrettskretsene
har økt antall ansatte med idrettsfaglig kompetanse med ca. 50% i løpet av det siste tiåret. Samme
utvikling ser vi også i de største idrettene. Ansettelse av trenere og ledere øker enda mer på klubbnivå. En
ser også mange tidligere studenter i jobber innenfor økonomi og ledelse hvor deres idrettsutdanning har
vært et viktig element for tilsetting. De studenter som tar Årsstudium i idrett, deltid, vil inneha en
kompetanse som gir de et godt grunnlag for videre utdanning innenfor ulike områder. Dette kan blant
annet være stillinger som:

•

personlige trenere

•

miljøarbeidere

•

innen skole/utdanning

•

trening av eldre i institusjon

•

trenere i toppidrett

•

folkehelsekoordinator

•

fysiske trenere i toppidrett

•

treningsveiledere

•

trening av funksjonshemmede

Årsstudium i idrett er beregnet på studenter som ønsker å skaffe seg en utdanning som på ulike nivå og
alderstrinn gir grunnleggende kompetanse innen idrett/trening og ledelse av trening/fysisk aktivitet, og
som kan gi et grunnlag for å gå videre på master- og ph.d.-studier innenfor fagfeltet (sistnevnte videre
utdanninger dersom årsstudiumsstudentene fullfører BA). Kunnskapen vil også være svært relevant for de
som skal bli kroppsøvingslærere, og som kan bruke denne utdanningen sammen med andre
15
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utdanningstilbud (for eksempel PPU) for å skaffe seg kompetanse som kan brukes i skolesystemet. I tillegg
gir studiet et innblikk i hvordan man pedagogisk og praktisk kan legge opp trening for personer med ulike
forutsetninger som ønsker å forbedre sin fysiske form og personlige helse. Man lærer å gi ulike former for
tilbakemeldinger på utført trening, og man kan belegge faglig de valg man anbefaler når det gjelder ulike
sider for trening og treningsledelse. Denne vekslingen mellom teoretisk innføring og praktisk utprøving er
et bærende element i utformingen av studiet.
Videre studier etter fullført årsstudium
Bestått årsstudium gir studentene muligheter for opptak til flere ulike bachelorstudier innenfor fagfeltet
ved ulike institusjoner i Norge i tillegg til vår egen bachelor i idrettsvitenskap. Bestått bachelor gir
studentene muligheter for opptak til flere studier på masternivå både i Norge og utenlands. Eksempler på
studieprogram som studentene vil være kvalifisert til er:
•

Master i Praktisk Kunnskap, ved FLU

•

Master i Kroppsøving og idrettsvitenskap, ved FLU

Studentene vil også kunne være kvalifiserte til masterutdanninger ved andre norske
utdanningsinstitusjoner innen fagområdene idrett, kroppsøving og folkehelse. Etter gjennomført master vil
studentene kunne søke om opptak til Ph.d. i studier av profesjonspraksis, ved Nord universitet, dersom de
fyller alle krav.
Rekruttering og etterspørsel
Meråker er Norges ledende rekrutteringssted for toppidrettsutøvere til de tunge tradisjonsrike
vinteridrettene våre, og den eneste kunnskaps og forskningsbaserte utviklingsmiljøet i Norge. Det er ingen
tilfeldighet at studiet er lagt til Meråker. Studiets målgruppe er hovedsakelig langrennsløpere og
skiskyttere som ønsker å kombinere en idrettsutdanning med hard satsing på egen idrettslig karriere.
Meråker er et av Norges mest anerkjente steder for disse nasjonalt store idrettene når det gjelder kultur,
faglig kompetanse, anlegg og treningsmiljø.
Nord universitet nyter godt av dette gjennom gode samarbeidsavtaler med Meråker videregående skole
både når det gjelder anlegg og kompetanse. Våre studenter er også en naturlig del av treningsmiljøet
sammen med den videregående skole, men også sammen med de topputøverne som bor i Meråker.
Studiet har også meget god gjennomføringsgrad, fra 2010 -2020 er gjennomføringsgraden 98%.
All undervisning med unntak av svømming foregår i Meråker. Undervisning i svømming foregår på
Levanger, dette på grunn av manglende tilfredsstillende anlegg i Meråker.
Som nevnt under strategisk betydning (s6) har vi sett en liten nedgang i søkere de siste par år. Gjennom
denne reakkrediteringen er det særlig to forhold vi vil peke på som vi tror vil snu denne trenden:
1. Tydeligere videre utdanningsløp
Det vil nå bli mulig å gi en tydeligere informasjon om mulighet for videre utdanning etter
årsstudiet gjennom reakkrediteringen av bachelor idrettsvitenskap. Da kan vi skissere et løp videre
til bachelor og også til master i kroppsøvings- og idrettsvitenskap.
Den planlagte bachelor i idrettsvitenskap, deltid vil kunne spisse dette ytterligere.
2. Engelsk som undervisningsspråk
Dette vil gi økt mulighet for markedsføring internasjonalt og gjøre det lettere for utenlandske
søkere å starte på studiet. Det er ingen tvil om at vi har «mistet» flere utenlandske studenter
gjennom at det har vært norsk som offisielt undervisningsspråk og da med dertil tilhørende krav til
norskkunnskaper.
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Vårt fagmiljø, og fagmiljøet i Meråker spesifikt, arrangerte våren 2019 en stor internasjonal konferanse om
langrenn i Meråker. Konferansen hadde stor internasjonal deltakelse og mange av deltakerne ga uttrykk
for at det var muligheten for å bli kjent med vårt arbeid i Meråker som var en viktig årsak for å delta i
akkurat denne konferansen.

3) Studietilbudets samlede arbeidsomfang skal være på 1500–1800 timer per år for
heltidsstudier.
Studietilbudets samlede arbeidsomfang
Årsstudium i idrett, deltid består av 60 studiepoeng fordelt med 30 studiepoeng pr studieår. Det beregnes
at kandidatene vil få et samlet arbeidsomfang på 850 timer pr studieår. Disse timene fordeles på flere ulike
kategorier slik det er naturlig ut fra studie- og emnebeskrivelser.
Det beregnes normalt ca 150 undervisningstimer på 30 studiepoeng. Studiets modell for læringsutbytte
innebærer at kandidatene i tillegg til undervisning skal gjennomføre en betydelig del med praktisk
utprøving eller trening i tillegg. Dette kan bestå i at den enkelte kandidat driver egentrening rettet mot
studiets ulike emner, at kandidatene samarbeider i mindre grupper i form av trening og fysisk aktivitet,
eller at studentene gjennomfører ulike labøvelser/tester.
Totalt anslår vi at studentene vil gjennomføre 300 timer med egentrening, labøvelser/tester og
gruppetrening internt. Denne kombinasjonen av teori i sentrale emner kombinert med praktisk utprøving
er et helt sentralt og nødvendig element for den yrkesaktive karriere som studentene skal ha. Man ønsker
at studentene lærer å anvende den teoretiske kunnskapen som de tilegner seg i interaksjonsprosessen
med idretten.
FLU legger også til rette for at studentene skal få tilgang til å gjennomføre tester dels på seg selv og andre
studenter. Anleggene som Nord og studentene disponerer innbyr til denne type utprøving. Det kan nevnes
utstyr som kan måle oksygenopptak, anaerob terskel, arbeidsøkonomi, styrke, kraft, kraftutvikling,
hurtighet, spenst, skuddhastigheter, tredimensjonale kraftmålinger, tredimensjonale teknikkmålinger og
ulike former for screeninger og aktivitetsmålinger for å nevne noen. Studentenes selvstudier er også
viktige. Nord Universitet har gode fasiliteter til dette både med et sterkt fagbibliotek og et stort utvalg
grupperom. Studiet har et oppgitt pensum knyttet til det enkelte emne som det forventes at studentene
fortløpende setter seg inn i.
Studiet har et oppgitt pensum knyttet til det enkelte emne som det forventes at studentene løpende
setter seg inn i. Det er beregnet 250 timer til selvstudium pr år.
Alle emner har en eller annen form for vurderingsordning. Dette kan være skriftlig eksamen,
mappevurdering, praktisk eksamen, muntlig eksamen eller krav til deltakelse og arbeidskrav. Totalt er det
satt av 150 timer til forberedelse og gjennomføring av vurdering.
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Tabell 5. Studentenes forventede arbeidsomfang
fordelt over to år (viser til tabell under).
Undervisningstimer

Egentrening

Selvstudier

Labbøvelser/

Eksamen
Eksamensforberedelser

tester

Samlet
arbeidsomfang

Gruppetrening

Første
studieår

150 timer

300 timer

250 timer

150 timer

850 timer

Andre
studieår

150 timer

300 timer

250 timer

150 timer

850 timer

4) Studietilbudets innhold, oppbygging og infrastruktur skal være tilpasset
læringsutbyttet for studietilbudet.
Studietilbudets innhold og oppbygging
Studiet gir grunnleggende kunnskap om hvordan man pedagogisk og praktisk kan legge opp trening for
personer med ulike forutsetninger som ønsker å forbedre sin fysiske form og/eller utvikle sin prestasjon i
idrett. Studentene lærer å gi ulike former for tilbakemeldinger på utført trening, og kan belegge faglig de
valg de anbefaler når det gjelder ulike sider for trening og treningsledelse. Utdanningen er i samsvar med
Nord Universitet sin fagprofil «velferd, helse og oppvekst».
Studiet er utviklet for studenter som ønsker å skaffe seg en utdanning som gir dem en grunnleggende
pedagogisk og idrettsfaglig kompetanse for å på ulike nivå og alderstrinn fungere som trener. Dette krever
en høy utdanning av god akademisk kvalitet basert på den nyeste forskningen. Den høye akademiske
kompetansen som fagmiljøet besitter garanterer kvaliteten på studietilbudet. Etter studie vil studentene
ha bred kunnskap og ferdighet samt en bred generell kompetanse innenfor feltet. Overordnet LUB møtes i
emneplanene, og en oversikt over detaljer i dette ligger i vedlagte tabell og i emneplanene.
Årsstudiet består av grunnleggende emner som krever generell studiekompetanse. For at studentene skal
oppnå de læringsutbytter som står beskrevet i emnebeskrivelsene er emnene obligatoriske i studiet.
Emnene og året består av både teoretisk kunnskap og praksis og gir grunnleggende innføring i de mest
sentrale forhold knyttet til trening og ledelse av trening. Studentene skal også kjenne til historien og
utviklingen som har skjedd innenfor faget trening.
På emnenivå er læringsutbyttet definert gjennom hvilke(n) kunnskaper, ferdigheter og generell
kompetanse studenten skal oppnå.
I vedlegg 1 og 2 følger en oversikt over alle emner som inngår i årsstudium idrett, deltid med tilhørende
læringsutbyttebeskrivelser.
Det fremgår av studieplanen og de ulike emneplaner at studentenes erfaringer med praktisk trening og
trenerarbeid er et bærende og fundamentalt element i studiet. Studentene vil fra starten av og
gjennomgående i hele studiet oppleve en veksling mellom teoretisk innføring i og praktisk utførelse av
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trening. Den praktiske treningen har ulikt innhold og form i ulike emner og i forhold til hvor i studieløpet
studentene er.
Fagmiljøet har en svært bred kontaktflate mot den frivillige idretten, og flere av de fagansatte har vært og
er engasjert som trenere og instruktører i ulike klubber og institusjoner som beskrevet i krav til fagmiljøet
(8). Gjennom denne kontakten med praktisk trenerarbeid og idrett sikres en systematisk og utstrakt
kontakt mellom Nord Universitet og de ulike treningsmiljøene som studentene nyter godt av.
Studentene skal på ulike måter dokumentere og kommentere de erfaringer de gjør i praktisk
treningsarbeid både internt og eksternt. Dette gjenfinnes i de ulike emneplaner og evalueringsformer i
disse. Studentene skal på ulike måter dokumentere både treningsprosessen og resultatet av denne.
Presentasjonsformen av dette kan være i form av for eksempel videoer/analyser, muntlige presentasjoner
i ulike fora, innlevering av treningslogger/treningsprogram, og innleveringer i mapper. Ansvarlig faglærer
vil gi tilbakemeldinger til studentene på ulike måter – karakter, muntlig diskusjon/veiledning, og skriftlig
evaluering er blant annet aktuelt.
I studiet er praktisk utprøving og instruksjon sentralt. Praktisk trenerarbeid er ikke utskilt som eget emne
og derfor heller ikke studiepoenggivende, men det er likevel viktig ettersom det er sentralt at studentene
får praktisk erfaring i å fungere som trener og instruktør. Koblingen mellom teoretisk innføring og praktisk
utprøving er et bærende element i utdanningen.
Det er en grunnleggende tanke bak studiet at studentene lærer best i et miljø hvor det er nær kobling
mellom klasseromsundervisning og ulike sider av praktisk utøvelse av trening og treningsledelse.

Begrunnelse for læringsutbyttebeskrivelser
Overordnet LUB er delt inn i Kunnskap, Ferdigheter og Generell Kompetanse. Innenfor hvert av disse tre
områdene er det skissert flere området som studiet skal gi studentene læring på. Overordnet LUB møtes i
emneplanene, og en oversikt over detaljer i dette ligger i vedlagte tabell og mer detaljert i emneplanene.
Kunnskap
Årsstudiet skal gi studentene en grunnleggende innføring og kunnskap i de mest sentrale forhold knyttet til
idrett som et vitenskapelig felt i stadig utvikling.
Ferdigheter
Koblingen mellom teoretisk innføring og praktisk treningsarbeid er altså sentralt i studiet og det er viktig at
studentene lærer å praktisere sin kunnskap på ulike grupper og i ulike sammenhenger. De skal kunne
reflektere over egen praksis og lære å justere den under veiledning fra faglærere og i dialog med studenter
og andre.
Generell kompetanse
Kommunikasjon og faglige diskusjoner med ulike grupper er et sentralt forhold når studentene skal utøve
et yrke og bidra med sin kunnskap til andre, og studiet vil søke å bidra til at dette kan gjøres på en god
måte. Spesielt vil det være viktig at studentene klarer å oppdatere og implementere kunnskap i sin
praktiske utførelse av yrket og dette vil ivaretas i en rekke av studiets emner.
Studiemodellen er vist i tabell 3.
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Idrettsvitenskap i samfunnet

Treningslære og fysiologi

Praktisk idrett 1

Læring og utvikling

Bevegelseslære og anatomi

Praktisk idrett 2

Tabell 6: LUB på overordnet nivå mot LUB på emner
Læringsutbytter

Nr.

KUNNSKAP: Kandidaten skal:

1

Ha kunnskap innenfor fagområdet idrett og fysisk aktivitet.

X

X

X

X

X

X

2

Ha kunnskap om rammebetingelser som påvirker læring individuelt og i grupper.

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

FERDIGHETER: Kandidaten skal:
1
2
3

1
2

Kunne, med utgangspunkt i styringsdokumenter, forsknings- og erfaringsbasert kunnskap, planlegge,
gjennomføre og analysere trening, alene og i samarbeid med andre.
Kunne motivere og veilede utøvere, og tilpasse trening til utøvernes ferdigheter og evner, interesser og sosiale
og kulturelle bakgrunn.
Kunne vurdere utøveres utvikling i forhold til målsettinger, gi utviklingsfremmende tilbakemeldinger og bidra til
at utøvere kan evaluere egen utvikling.
GENERELL KOMPETANSE: studenten skal:
Ha innsikt i relevante fag- og etiske problemstillinger, og kan bidra i et profesjonelt fellesskap og til utvikling av
idretten.
Kunne formidle fagstoff muntlig og skriftlig, delta i faglige diskusjoner innenfor fagområdet og dele sine
kunnskaper og erfaringer med andre.

X

X
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Infrastruktur
Årsstudium idrett, deltid har Meråker videregående skole som studiested (viser til vedlegg 3 for leieavtale).
I Meråker har Nord universitet leieavtale på kontor, klasserom, testlab, idrettshall og tilgang til 2
rulleskiløyper/skiløyper.
Leieavtalene gir tilstrekkelig tid og rom for å gjennomføre studiene på en god måte. Reakkrediteringen
medfører heller ingen økning i studenttall.
Bibliotektjenester
Nord universitets studiesteder har forskjellige fagprofiler. Universitetsbiblioteket har avdelinger på hvert
studiested, med litteratur innenfor de fagene det undervises i på studiestedet. Alle studenter kan låne på
alle bibliotekene.
Bibliotektjenesten er organisert for å betjene de ulike fagområder. Dette omfatter kontakt mot fagmiljøet
og opplæring og veiledning av ansatte og studenter knyttet til de respektive fagmiljø.
Universitetsbiblioteket på Røstad og biblioteket ved Meråker videregående skole blir brukt både som
arbeidssted og som leverandør av litteratur knyttet til studier og oppgaveskriving. I biblioteket finner
studentene arbeidsplasser hvor de kan jobbe alene eller i grupper, med eller uten stasjonær PC. Private
PCer kan brukes opp mot universitetets trådløse nettverk. Bibliotekene har alle en stille lesesal,
grupperom og åpent lesesal/gruppearbeidsområde i tilknytning til biblioteket.
Biblioteket tilbyr en rekke tjenester på områdene utlån, digitale tilrettelegginger og tilganger til bøker og
databaser, registrering og tilgjengeliggjøring, veiledning og brukeropplæring.

Administrative- og andre tjenester
Studiested Levanger har kantine, lesesaler, samt servicetorg som er tilgjengelig via telefon, e-post eller
besøk. Servicetorget bistår studentene med studentkort og studieavgift, salg av parkeringsbevis,
informasjon og veiledning om lånekassen, avtale med studieveileder, søknader på enkeltemner/fag,
emnepåmelding, eksamensoppmelding og trekk fra eksamen, spørsmål om studieopphold i utlandet og
andre spørsmål.
Studieveilederne bistår studentene med yrkes- og utdanningsveiledning og individuelle utdanningsplaner.
Studiestedet har også studentveileder tilgjengelig for utfordrende situasjoner rundt trivsel, psykisk helse
og lignende.
Studentsamskipnaden (Studentinord) er en viktig støttespiller for studentene gjennom sine tilbud på
studiestedet; bokhandel, studentbarnehage, kantinedrift og veiledningstjenester, og har studentboliger i
nærmiljøet.
Ved studiested Meråker benyttes servicetjenester gitt av Meråker videregående skole.

IT-tjenester ved Nord
KOLT skal understøtte kjernevirksomhet og sentrale støttefunksjoner gjennom å:
•
•
•

Tilby arbeidsverktøy av høy kvalitet til studenter og ansatte slik at Nord kan realisere sine mål
innen forskning og undervisning.
Sikre en effektiv, stabil og sikker drift av Nord universitets datasystemer.
Legge til rette for et godt arbeids- og studiemiljø.
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Alle auditorier og undervisningsrom er utstyrt med pc, internettilgang og projektor. Alle studentene ved
Nord har en FEIDE identitet (Felles Elektronisk IDEntitet) Det innebærer at de har ett brukernavn og
passord til alle sine systemer.
Nord er koblet til det nasjonale forskningsnettet gjennom Uninett og har god båndbredde, tilgjengelighet
og sikkerhet i nettverket. Vi har internt et nytt og moderne trådløst nettverk med god dekning på campus
og de desentraliserte studiestedene. Vi tilbyr EDUROAM wifi til alle våre studenter. Det innebærer at
studenter og ansatte fra øvrige universiteter og høgskoler kan logge seg på Nords trådløse nettverk med
sin egen konto. Tilsvarende kan våre studenter logge seg på det trådløse nettet til UH-institusjonene som
har EDUROAM (gjelder de fleste universitet og høgskoler i Norge).
For utskrift og kopiering har vi gode fasiliteter for både studenter og ansatte. Her har vi etablert en løsning
som heter ”Follow Me” som gjør at brukerne ved hjelp av student/ansattkort kan hente sin utskrift hvor
som helst på en sikker måte. Studentene har også mulighet for å skrive ut over det trådløse nettverket fra
egen pc.
Studentene har tilgang til digitale bibliotekressurser uavhengig av lokalisering.
Hvis studentene får problemer relatert til studentmaskinene, kopi/utskrift eller det trådløse nettverket kan
de ta kontakt med Helpdesk.
Nord bruker FSweb som en webportal for studenter og ansatte mot det studieadministrative systemet.
Systemet inkluderer muligheter for selvregistrering/endring av personalia via innlogging og søknad om
opptak direkte på nett. I tillegg kan man hente ut informasjon om eksamenskarakterer, giro for
semesteravgift, og grafisk grensesnitt over studentens individuelle utdanningsplan
Alle studentene har tilgang til Canvas som er et internett basert LMS (Learning Management System).
Canvas er et samhandlings- og publiseringssystem. Her er verktøy for å skrive tekster rett på nett, tekster
som studenten eller andre senere kan kommentere og jobbe videre på. Studenter og ansatte kan også
laste opp filer i html-format eller fra programmer som MS Excel, MS Word og OpenOffice. Her kan
studentene legge ut tekster eller føre diskusjoner som andre studenter og faglærer kan delta i. Canvas
brukes også i stor grad av faglærere for å legge ut informasjon og forelesningsnotater, samt at studentene
kan levere inn oppgaver elektronisk på disse sidene.
Alle studentene har tilgang til Office 365. Dette gir studentene mulighet til å benytte en
samhandlingsplattform som gir tilgang til epost, mulighet for å dele og samarbeide om dokumenter, samt
kommunisere med hverandre med både lyd og bilde.
Alle IT-tjenester gis til studenter både i Levanger og i Meråker.
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5) Undervisnings-, lærings- og vurderingsformer skal være tilpasset læringsutbyttet
for studietilbudet. Det skal legges til rette for at studenten kan ta en aktiv rolle i
læringsprosessen.
Undervisnings-, lærings- og vurderingsformer
Vurderingsformene for hvert emne er valgt avhengig av profilen for hvert emne.
For full oversikt av alle emner samt hvordan læringsutbyttene for hvert av disse reflekteres i de
overordnede læringsutbyttene viser vi til tabell 3.
Vurderingsformene gir studentene en mulighet til å vise at de behersker de ulike elementene både i
forhold til sentralt LUB og LUB i de enkelte emner. Som det står i LUB er det sentralt at studentene både
behersker et bredt spekter av teoretiske emner, at de har klarer å anvende denne kunnskapen både i egen
trener/instruktøraktivitet og i praktisk trening med andre. Videre skal de kunne formidle den
opparbeidede kunnskapen både skriftlig og muntlig. Vurderingsformene for hvert emne er valgt avhengig
av profilen for hvert emne.
For hvert emne er det beskrevet hvilke undervisnings- og læringsformer som blir benyttet, hvilke
vurderingsformer som er valgt og hvordan disse formene gir grunnlag for at studentene skal oppnå
læringsutbyttet.
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Tabell 7 : Læringsutbytte, undervisnings-, lærings- og vurderingsformer

Treningslære og fysiologi

Idrettsvitenskap i samfunnet

EMNE

LÆRINGSUTBYTTE

UNDERVISNINGSOG
LÆRINGSFORM

Kunnskap:
Forelesninger,
-Har bred kunnskap om idrett i en historisk, kulturell og sosial sammenheng i det norske
Gruppearbeider,
samfunn.
seminarer
-Kan oppdatere sin kunnskap innenfor ulike fagområder og perspektiv, samt kjenne til behov
for hvilken type kunnskap som kan være sentralt for å løse en problemstilling.
-Kjenner til forsknings og utviklingsarbeid innenfor idrettsvitenskapen
Ferdighet
-Kan finne, vurdere og henvise til informasjon og fagstoff for å belyse en problemstilling
-Kan reflektere over egen faglig utøvelse og forståelse av idretten i samfunnet

VURDERINGSFORM

Begrunnelse for hvordan lærings- og
undervisningsformene bidrar til at LUB
oppnå: Gjennom teoretisk
Arbeidskrav:
undervisning, gruppearbeid og
Innlevering av 4 stk seminarer vil studenten få innblikk i
fagtekster
fagområdet og tilegne seg kunnskap
2 presentasjoner
og ferdigheter i emnet.
Obligatorisk
deltakelse:
80% deltakelse i
undervisning

Generell kompetanse:
-Kan formidle fagstoff for å belyse en problemstilling
-Har innsikt i ulike perspektiver å se idretten fra, samt relevante faglige problemstillinger.
-Kan utveksle synspunkter og erfaringer med andre med bakgrunn innenfor fagområdet og
gjennom dette bidra til utvikling av god faglig praksis.

Kunnskap:
Kandidaten har…
-Bred kunnskap om treningsprinsippene som er sentrale i treningsarbeidet
-Bred kunnskap om sentrale treningsmetoder for utvikling av ulike fysiske ferdigheter
-Bred fysiologisk kunnskap om sentrale organsystem som er viktige i idrettsutøvelse
-Bred kunnskap om tilpasninger i organsystemenes funksjon på bakgrunn av fysisk aktivitet
Ferdighet:
Kandidaten …
-Kan anvende faglig kunnskap om treningsprinsipp og treningsmetoder for å legge
treningsplaner
Generell kompetanse:
Kandidaten …
-Kan utveksle synspunkter og erfaringer med andre med bakgrunn innenfor fagområdet
innenfor treningslære og fysiologi.

Forelesninger,
Gruppearbeider,
Seminarer,
Praktisk arbeid

BEGRUNNELSE

Eksamen:
Mappe

Eksamen:
Skriftlig eksamen.
Arbeidskrav
Deltakelse på laboppgaver og
innleveringer.
Obligatorisk
deltakelse
Minimum 80%
oppmøte på
undervisning.

Begrunnelse for at vurderingsformene
legger grunnlaget for at studentene
oppnår LUB: Vurderingsformene lar
studentene få dokumentere
grunnleggende kompetanse i forhold
til dette emnet.
Begrunnelse for hvordan lærings- og
undervisningsformene bidrar til at LUB
oppnås: forelesninger, gruppearbeid
og seminarer gir studentene innføring
i sentrale forhold for å forstå de ulike
elementene innen treningslære og
fysiologi og den betydningen disse har
i forhold til trening og fysisk aktivitet.
studentene skal kombinere dette med
ulike former for praktisk utprøving for
dokumentering og konkretisering av
fagstoffet
Begrunnelse for at vurderingsformene
legger grunnlaget for at studentene
oppnår LUB: skriftlig skoleeksamen gir

Læring og utvikling

Praktisk idrett 1
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Kunnskap:
-Har kunnskap om grunnleggende ferdigheter og spesifikke faktorer for ferdighetsutvikling i
de aktuelle individuelle idrettene
-Har kunnskap om treningsmetode, sentrale begrep og prinsipp som kan føre til
ferdighetsutvikling i de aktuelle individuelle idrettene

Praktisk arbeid,
forelesninger

Eksamen
Praktisk eksamen.
Arbeidskrav
Ferdighetsprøver.
Obligatorisk
deltakelse
Spesifiserte økter i
arbeidplan

Ferdighet:
-Kan beherske relevante ferdigheter og teknikker innenfor de aktuelle individuelle idrettene.
-Kan forklare og vurdere hvilke faktorer og kapasiteter som er avgjørende for prestasjon i de
aktuelle individuelle idrettene og fremstille problemstillinger på bakgrunn av dette.
-Kan reflektere over egen utførelse av ferdigheter relatert til individuelle idretter
Generell kompetanse:
-Har innsikt i generelle og spesifikke faktorer knyttet til treningsarbeid i individuelle idretter.
Kan utveksle synspunkter og erfaringer med bakgrunn i individuelt treningsarbeid
Kunnskap:
-Kunnskap om sentrale forhold i idrettspedagogikken som har betydning for trenerrollen
samt hvordan dette påvirker planlegging og gjennomføring av trening for idrettsgrupper og
individer.
-Kjenne til faktorer i barne- og ungdomsidrett som er av betydning for tilrettelegging av
hensiktsmessig trening og prestasjonsutvikling.
-Kjenne til forsknings- og utviklingsarbeid innenfor fagområdet læring i idrett
-Kjenne til psykologiske faktorer og tema som har relevans for idrettsutøvelse og læring
-Kjenne til motoriske faktorer og tema som har relevans for idrettsutøvelse og læring

Forelesninger,
Gruppearbeider,
Seminarer,
Praktisk arbeid

Eksamen
Skriftlig eksamen
Arbeidskrav
Spesifiseres i
arbeidsplan
Obligatorisk
deltakelse
Spesifiseres i
arbeidsplan

kandidaten anledning til å sette seg
inn i og dokumentere nødvendig
faktakunnskap.
Begrunnelse for hvordan lærings- og
undervisningsformene bidrar til at LUB
oppnå: Praktisk arbeid med ulike
idretter gir studentene kunnskaper og
ferdigheter. Dette støttes med
forelsninger om idrettenes teori.
Begrunnelse for at vurderingsformene
legger grunnlaget for at studentene
oppnår LUB: Emnet er i hovedtrekk
praktisk i sin tilnærming og det er
derfor naturlig at vurderingsformen
viser evne til å gjøre en begrunnet
planlegging, gjennomføringsevne av
planer, samt evaluering av det som er
gjennomført med tanke på videre
læring og utvikling
Begrunnelse for hvordan lærings- og
undervisningsformene bidrar til at LUB
oppnå: Forelesningene sikrer at
studenten får en grunnleggende
innføring i sentrale teorier om læring
og utvikling. Gruppearbeider, seminar
og praktisk arbeid lar studenten prøve
ut hvordan denne teorien kan
anvendes i praksis på utøvere og
utvikle og forbedre treningsprosessen

Begrunnelse for at vurderingsformene
legger grunnlaget for at studentene
oppnår LUB: Det er viktig at studenten
har kunnskap om de grunnleggende
teorier om emnet. dette
dokumenteres gjennom den skriftlige
skoleeksamen.
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Kunnskap:
-Bred kunnskap om begreper og terminologi i anatomi og bevegelseslære
-Bred kunnskap om grunnleggende anatomi relatert til ferdighetsutvikling i idrett og
bevegelsesanalyse
-Bred kunnskap om kroppsstammens, over- og underekstremitetenes anatomi
-Bred kunnskap om grunnleggende bevegelseslære, relatert ferdighetsutvikling i idrett og
bevegelsesanalyse
-Bred kunnskap om sentrale mekaniske lover og mekaniske prinsipp som påvirker
bevegelsesløsninger i idrett

Forelesninger,
Gruppearbeider,
Seminarer,
Praktisk arbeid

Eksamen
Skriftlig eksamen.

Praktisk arbeid,
forelesninger

Eksamen
Praktisk eksamen.

Ferdigheter:
-Kan analysere ulike bevegelser idrett ut fra anatomi og bevegelseslære.
-Kan anvende anatomi og bevegelseslære i formidlingen av ferdighetsutvikling
Generell kompetanse:
-Har faglig kunnskap til å gi treningsråd basert på kroppens ressurser.
Kunskap:
-Har kunnskap om grunnleggende ferdigheter og spesifikke faktorer for ferdighetsutvikling i
de aktuelle idrettene
-Har kunnskap om treningsmetode, sentrale begrep og prinsipp som kan føre til
ferdighetsutvikling i de aktuelle idrettene
-Har kunnskap om tilrettelegging og oppfølging av hensiktsmessig trening i de aktuelle
idrettene samt skikurs (alpint & langrenn).

Ferdighet:
-Kan anvende faglig kunnskap for å planlegge, tilrettelegge, organisere og lede
treningsarbeid ut i fra målsettinger og gjennom differensierte arbeidsmåter, herunder
ivareta treningsprinsippene og utøveres sikkerhet.
-Kan beherske relevante ferdigheter og teknikker innenfor de aktuelle idrettene.
-Kan reflektere over egen og andres utførelse av ferdigheter relatert til de aktuelle idrettene
Generell kompetanse:
-Kan utveksle synspunkter og erfaringer med bakgrunn i individuelt treningsarbeid
-Kan formidle kunnskap til utøvere med bakgrunn i pedagogiske- og treningsprinsipper, og
gjennom dette bidra til utvikling av god praksis

Begrunnelse for hvordan lærings- og
undervisningsformene bidrar til at LUB
oppnå: Forelesningene gir studenten
Arbeidskrav
innføring i grunnleggende teori i
Innlevering av 2
emnet. Gruppearbeider, seminarer og
oppgaver i
praktisk arbeid gir studenten mulighet
bevegelsesanalyse. til å anvende og analysere det
teoretiske fagstoffet.
Obligatorisk
deltakelse
Begrunnelse for at vurderingsformene
I praktiske øvinger legger grunnlaget for at studentene
og lab.
oppnår LUB: Skriftlig eksamen vil
80% deltakelse i
kunne dokumentere kunnskap om
undervisning.
sentrale teoretiske tema i emnet.

Arbeidskrav
Spesifiseres i
arbeidsplan.
Obligatorisk
deltakelse
Spesifiseres i
arbeidsplan-

Begrunnelse for hvordan lærings- og
undervisningsformene bidrar til at LUB
oppnå: Praktisk arbeid med ulike
idretter gir studentene kunnskaper og
ferdigheter. Dette støttes med
forelsninger om idrettenes teori.
Begrunnelse for at vurderingsformene
legger grunnlaget for at studentene
oppnår LUB: Emnet er i hovedtrekk
praktisk i sin tilnærming og det er
derfor naturlig at vurderingsformen
viser evne til å gjøre en begrunnet
planlegging, gjennomføringsevne av
planer, samt evaluering av det som er
gjennomført med tanke på videre
læring og utvikling
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Fagmiljøet legger til rette for at studentene kan ta en aktiv rolle i læringsprosessen

Figur 1: Modellen for Nord universitets kvalitetssystem, som vil være sentral for å sikre at studentene kan ta en aktiv rolle i læringsprosessen og bidra til å
sikre optimal kvalitet av studieprogrammet Årsstudium i idrett, deltid
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Faggruppen har fokus på at studentene ved Årsstudium i idrett, deltid, skal:
1.
2.
3.
4.

Delta aktivt i læringsprosessene.
Delta aktivt i de råd og utvalg der studentdemokratiet er representert.
Delta aktivt i evalueringer, bidra med innspill til forbedringer, samt utvikling av kvalitetskulturen.
Melde ifra dersom de opplever forhold som hemmer læring og faglig utvikling.

Studieplanen og emneplanene er tidligere beskrevet i tabell 7 når det gjelder læringsutbytte,
undervisningsformer og vurderingsformer. Både studiebeskrivelsen og de 6 forskjellige emnebeskrivelsene
er i sin helhet også vedlagt reakkrediteringssøknaden. Som det vil framgå av planene er det en forutsetning
at studentene skal ta aktivt i alle deler av læringsprosessen. Studiet har som et bærende element at
studentene skal lære seg og anvende forskningsbasert teori og faglig kunnskap på ulike problemstillinger
som oppstår I de praktiske situasjonene de møter gjennom studiet. Dette skal gjøre studentene kvalifiserte
til å håndtere ulike oppgaver i arbeidslivet med en faglig begrunnelse. Dette måten å arbeide på er brukt
gjennomgående i studiet. Den teoretiske innføringen i et emne er nært knyttet til studentenes utprøving og
diskusjon i en praktisk setting – enten i form av egentrening, gruppearbeid med andre studenter, eller i form
av veiledning av fagansatte.
Både praktisk trening og de diskusjoner som oppstår rundt treningsprosessen legger til rette at studentene
vil ha en svært aktiv rolle i læringsprosessen. I arbeidslivet vil man ikke få presentert alle svar, og det er
derfor viktig at man vet hvordan man skal orientere seg i landskapet av informasjon, og kritisk anvende
kunnskapen for å finne tilpassede løsninger på utfordringene. Studentene vil erfare hvordan de i praksis kan
presentere og diskutere seg fram til løsninger i samarbeid med andre. Denne tilnærmingen til trening finner
man også igjen i vurderingsformene i de forskjellige emnene. Studentene vil møte de tradisjonelle
evalueringsformene med skriftlige skoleeksamener. Samtidig vil det være andre evalueringsformer hvor
studentene for eksempel via mappe-innleveringer vil kunne få dokumentere hvordan de i praksis har
arbeidet for å løse ulike problemstillinger og utfordringer de har møtt. De vil også i forbindelse med
bacheloroppgaven få anledning til å vise hvordan de vil gå fram for å finne svar på en problemstilling de selv
har valgt.
Studentene vil ha mulighet til å inngå i en rekke råd og utvalg hvor saker som angår utdanningskvalitet blir
behandlet og vedtatt:
•
•
•
•
•
•
•

Styret
Læringsmiljøutvalget
Utdanningsutvalget
Fakultetsvise utdanningsutvalg
Internasjonalt utvalg
Tillitsvalgte/kullkontakter
Studentorganisasjonene/studentpolitikken

Årsstudium i drett har utviklet et eget årshjul for utdanningskvalitet. Dette inneholder rutiner for arbeidet
med utdanningskvalitet, ledet av studieprogramansvarlig. Blant annet inneholder årshjulet faste møter med
tillitsvalgte i alle studieår hvert semester. I tillegg gjennomføres følgende evalueringer:
•
•
•

Midtveis- og sluttevalueringer av emner
Studieprogramevalueringer
Studiebarometeret
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Studentene har også mulighet for å gi tilbakemelding gjennom andre kanaler, som i dialogmøter, ved
formelle henvendelser/kontorbesøk/epost, eller via formelle henvendelser (klager).
Det er også viktig å vise hvor studentene kan finne informasjon om hva universitetet har gjort med
resultatene fra evalueringene/undersøkelsene studentene har deltatt i:
•
•
•
•
•
•
•

Protokoller fra styret, utdanningsutvalget og læringsmiljøutvalget
Protokoller fra fakultetsvise utdanningsutvalg
Fakultetsvise kvalitetsrapporter
Årlig kvalitetsrapport til styret
Institusjonens årsrapport til Kunnskapsdepartementet
Tilbakemelding fra emneansvarlig om siste evaluering
«Informasjonskilder» i kvalitetssystemet

6) Studietilbudet skal ha relevant kobling til forskning og/eller kunstnerisk
utviklingsarbeid og faglig utviklingsarbeid.
Fagmiljøet er involvert i forskningsprosjekter og utviklingsarbeid som er sammenfallende med mange av
temaene som inngår i årsstudium idrett, og spesielt i forhold til det som er definert som sentrale områder i
utdanningen. Dette er illustrert i tabellen under. Fagstabens egen forskning blir også presentert for
studentene der det naturlig hører hjemme i studieprogrammet (for eksempel i undervisning og via
pensum), og studentene vil også i den praktiske delen av undervisningen få anledning til å prøve ut den
samme teknologien som er benyttet av fagansatte i innsamlingen av data. Fagmiljøet har også et
forskningsnettverk internasjonalt.
Fagmiljøet ved Nord Universitet Levanger/Meråker har 3 forskningsgrupper som til sammen dekker
studieprogrammet.
Forskningsgruppen i Bevegelsesvitenskap/ Sport and Human Movement Science (SaHMS) studerer
menneskelige bevegelser ut fra en multidisiplinær tilnærming der bevegelse inngår som avhengig eller
uavhengig variabel. Gruppen skal gi rom for både anvendt forskning og grunnforskning med teoretisk
utspring i fysiologi, nevrofysiologi, motorisk kontroll og læring, og psykologi. Målsetningen er å bygge
kunnskap med praktisk relevans for praksisfeltene idrettsvitenskap, ferdighets- og prestasjonsutvikling
generelt, fysisk aktivitet og helse, fysioterapi, friluftsliv, og kroppsøving. Forskningen har høy relevans både
teoretisk og praktisk for idrettsvitenskapelig utdanning, som denne bacheloren og årsstudiet. Totalt har de
8 forskerne i forskningsgruppen publisert i overkant av 30 poenggivende artikler siden 2015 og fram til i
dag.
Forskningsgruppen for læring og utvikling av prestasjon i idrett har fokus på studier om læring / utvikling
og faktorer som påvirker prestasjon i idrett. Forskningsgruppen undersøker sportsresultater tverrfaglig fra
disipliner som fysiologi, biomekanikk, motorisk læring og kontroll, og treningslære. Et av hovedmålene er,
basert på eksperimentelt forskningsarbeid av høy kvalitet, å få mer kunnskap om aspekter ved
idrettsprestasjoner og utvikle nye og optimaliserte opplæringsstrategier for å forbedre denne
prestasjonen. I tillegg har alle våre forskningsprosjekter som mål å gi praktisk kunnskap til idretten.
Forskning i vår gruppe gjennomføres ofte i nært samarbeid med nasjonalt og internasjonalt anerkjente
universiteter og forskningsinstitutter og i samarbeid med lokale idrettsutøvere / klubber som presterer på
internasjonalt/nasjonalt nivå. Bachelor- og masterstudenter involveres aktivt i våre pågående
forskningsprosjekter
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Forskningsgruppen Physical education, activity and health (PEAH) med 13 ansatte publiserer på flere
områder innenfor idrett, kroppsøving og helse, og her nevnes tre av de mest omfattende. Ett
forskningsprosjekt har fulgt en del ungdommers fysiske form, aktivitetsgrad, idrettsdeltakelse og trivsel fra
de var 13 til de var 19 år. Herfra er det publisert 8 vitenskapelige artikler. I et annet prosjekt har vi
intervjuet 26 elever med lav og høy fysisk form når det gjelder deres opplevelse av kroppsøving. Herfra har
vi publisert 6 artikler, hele 5 på nivå 2. Det største prosjektet i PEAH tar for seg barn og unges fysiske
aktivitetsnivå. Prosjektet tar for seg tre delprosjekter (PhD prosjekt) som ser nærmere på mekanismer som
gjør at barn og unge i ulik grad er i fysisk aktivitet, og hvordan en best mulig kan legge til rette for fysisk
aktivitet blant barn og unge, på skole og i fritid. Herfra er det foreløpig publisert 6 artikler, og det er
planlagt et tosifret antall artikler herfra.
Forskningsgruppens medlemmer har de siste årene publisert i underkant av 60 vitenskapelig artikler på
nivå 1 og 2, samt hatt bidrag i antologier.
Tabell 8: Sentrale emner og utvalgte forsknings- og utviklingspublikasjoner

Sentralt
Emne

Forfatter(e)

Artikkel

Journal

Idrettsvitenskap I
samfunnet

Dalen, Terje;
Roaas, Truls;
Pedersen,
Arve Vorland;
Ingvaldsen,
Rolf P.; Steen,
Ingebrigt;
Aune, Tore
Kristian.
Lagestad, Pål
Arild.

The impact of physical growth
and relative age effect on
assessment in physical
education.

European Journal of Sport Science

Differences between
adolescents staying in and
dropping out of organized
sport: A longitudinal study.
Acceleration and sprint
profiles of a professional elite
football team in match play.
Comparison of shuttle and
straight repeated-sprint
ability tests and their
relationship to
anthropometrics and the
explosive muscular
performance of the lower
limb in elite handball players..
Relationships between the YoYo intermittent recovery test
and anaerobic performance
tests in adolescent handball
players
Bilateral asymmetry in upper
extremities is More
pronounced in distal
compared to proximal joints.
Effect of physical fatigue on
motor control in different skill
levels.

Journal of Physical Education and
Sport 2019

Treningslære og
fysiologi

Terje Dalen

Roland van
den Tillar

Roland van
den Tillar

Læring og
utvikling

Tore Kristian
Aune
Tore Kristian
Aune

European Journal of Sport
Science 2015
Journal of Sports Medicine and
Physical Fitness 2015

Journal of Human Kinetics 2015

Journal of motor behavior 2016

Perceptual and motor skills, 2008
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Bevegelseslære
og anatomi

van den
Tillaar,
Roland

Comparison of kinematics
and muscle activity
between push up and
bench press.

Sport Medicine International Open
2019

van den
Tillaar,
Roland

Effect of Descent Velocity
upon Muscle Activation and
Performance in Two-Legged
Free Weight Back Squats.
Effect of practicing soccer
juggling with different sized
balls upon performance,
retention and transfer to ball
reception

Sports 2019

Roland van
den Tillar,
Aune, Tore
Kristian

Motor control, 2015

7) Studietilbudet skal ha ordninger for internasjonalisering som er tilpasset
studietilbudets nivå, omfang og egenart.
Nord universitet har en egen strategi for internasjonalisering og fakultetet har administrativ støtte for
internasjonalisering. Dette innebærer et fokus på ulik FoU-aktivitet som bidrar til å styrke studienes
internasjonale dimensjon, gjennom involvering av studenter i ulik aktivitet som har FoU-basert innhold;
gjennom internasjonal litteratur, og forskningbasert undervisning.
Studiet er engelskspråklig og vil dermed ha høy mulighet for innveksling av internasjonale studenter.
Tilfanget av relevant og faglig tilfredsstillende litteratur på norsk er varierende, både i omfang og i kvalitet.
Flere studenter har hatt og vil få mulighet til å delta i internasjonale fora (konferanser, workshops ol).
Dette bidrar til at studentene kommer i møte med et mangfold av perspektiver.

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

9) For studietilbud med praksis skal det foreligge praksisavtale mellom institusjon
og praksissted.
Ikke relevant
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Krav til fagmiljø
Krav i forskrift fra kunnskapsdepartementet om kvalitetssikring og kvalitetsutvikling i høyere utdanning og
fagskoleutdanning
(studietilsynsforskriften § 2-3)

1) Fagmiljøet tilknyttet studietilbudet skal ha en størrelse som står i forhold til
antall studenter og studiets egenart, være kompetansemessig stabilt over tid og
ha en sammensetning som dekker de fag og emner som inngår i studietilbudet.
Fagmiljøets størrelse i forhold til antall studenter
I Meråker tas det opp 20 studenter hvert år på årsstudium idrett (deltid- 2 år). Det forventes at en del
av studentene ved årstudium idrett både i Levanger og Meråker, vil søke opptak på 2. året av bachelor
i idrettsvitenskap.
Totalt er det beregnet at 1,64 årsverk vil være knyttet til studieprogrammet, inkludert både
undervisning, veiledning og forskningstid. Med 4 ansatte, utgjør dette da 0,2 ansatte per student. Per
Øyvind Torvik har SPA-ansvar, og alle i fagmiljøet bidrar med forskning, og undervisning,
veiledningsoppgaver, sensur, koordinering, og emneansvar relatert til årsstudiet. 1,64 årsverk gir ca.
2767 arbeidstimer totalt (multiplisert med 1687). Sett ut fra gjeldene arbeidstidsprinsipper og
gjeldende måte for ressursberegning, innberegnet antall studenter, gruppedelingsressurser og
veiledningsressurser, beregnes det en samlet ressurs på ca 1600 timer for studiested Meråker. I tillegg
vil studieprogramansvar tilsvare 240 timer (40 timer pr semester ifølge arbeidstidsprinsippene til FLU).
Totalt gir dette en estimert ressursbruk på ca 2200 timer. Dette viser at fagmiljøet ressursmessig, skal
være av en tilstrekkelig størrelse, til å kunne dekke nødvendige ressurser til studieprogramansvar,
emneansvar, sensur, undervisning og veiledning. Reakkrediteringen av deltidsstudiet medfører ingen
økt ressursbruk i forhold til dagens situasjon.
Kompetansemessig stabilitet og sammensetning
Fagmiljøet har vært kompetansemessig stabilt over mange år. Tabell 12 viser en oversikt over ansatte som
bidrar inn i programmet. Tabellen viser litt kort oppsummering over alle faste ansatte som aktivt og
regelmessig bidrar inn i studieprogrammet, med oversikt over stilling, kontorsted og stillingsstørrelse.
Følgende defineres på et senere tidspunkt i søknaden: Totalt årsverk inn mot studieprogrammet;
emneansvar (tabell 14 nederst i dokumentet); antall år med ekstern praksiserfaring (tabell 10); årsverk i
andre studieprogram de underviser i (tabell 14 nederst i dokumentet); samt informasjon om undervisning/veiledningsområde og erfaringsbakgrunn (Vedlegg 4_Oversikt over fagmiljøet_Kompetanseoversikt 231)
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Tabell 9: Oversikt over ansatte, med stillingskategori, stillingsstørrelse og kontorsted for hele
faggruppen.
Totalt består faggruppen av 35 ansatte i full stilling og 1 professor II-stilling. Faggruppen som helhet
har den kompetansen som er nødvendig, også ved eventuelle endringer i fagmiljøet. Følgende ansatte
ved Levanger og Meråker vil være tilknyttet studietilbudet:

Ansatt

Stillingskategori

Stillingsstørrelse

Kontorsted

Terje Rønning

Førstelektor

100%

Levanger

Ove Erik Tronvoll

Universitetslektor

90%

Meråker

Per Øyvind Torvik

Universitetslektor

100%

Meråker

Guro Strøm Solli

Stipendiat

100%

Meråker

Det er blitt jobbet for å styrke kompetansen hos fagmiljøet tilknyttet Meråkertilbudene, og to av de
ansatte avslutter snart sin doktorgrad. Guro S. Solli planlegger å levere sin ph.d. før sommeren
inneværende år. Per Øyvind Torvik planlegger ferdigstillelse av sin ph.d. våren 2021. I løpet av de tre
siste år er det publisert 13 internasjonale artikler fra fagmiljøet i Meråker. Det er også en stipendiat
tilknyttet Nord universitet i samarbeid med Meråker videregående skole innenfor Ph.D i
profesjonspraksis med arbeidssted ved vårt idrettsstudie i Meråker.

2) Fagmiljøet tilknyttet studietilbudet skal ha relevant utdanningsfaglig
kompetanse.
Pedagogisk kompetanse
Iht. tabell 8 og 12 , gjennomføres det mye forskning i fagmiljøet, som er i relasjon til fagområdet.
For å kunne gjøre en objektiv vurdering av utdanningsfaglig kompetanse, er det gjort en gjennomgang
av de ansattes utdanningsfaglige utdanning og utdanningsfaglige erfaring i tabell 10, nedenfor. Det
finnes også en utdypende oversikt over fagmiljøets erfaring fra praksisfeltet i Vedlegg 4_Oversikt
fagmiljøet_Kompetanseoversikt 231. Vurdering av utdanningsfaglig kompetanse er gjort på bakgrunn
av nasjonale veiledende retningslinjer for uh-pedagogisk basiskompetanse, utarbeidet av UHR.
For å sikre at ansatte har relevant UH-pedagogisk basiskompetanse, tilbyr Nord universitet studiet
Universitetspedagogikk (10 stp). Kurset er et sentralt tiltak i institusjonens strategi for å videreutvikle
universitetet som utdanningsinstitusjon gjennom å styrke de ansattes undervisning, veiledning og
deres evne til kritisk refleksjon om og evaluering av egen og andres profesjonsutøvelse. Kursets fokus
er deltakernes egen undervisning og veiledning, og kunnskapsutviklingen skjer gjennom at deltakerne
får reflektere over planlegging, gjennomføring og vurdering med utgangspunkt i det enkelte
emnes/fags vitenskapelige forutsetninger og egenart, i samarbeid med mentor og medstudenter.
Dette skjer i en kontinuerlig veksling mellom teori- og praksisorienterte element for å styrke
utviklingen av en didaktisk praksis.
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Tabell 10. Utdanningsfaglig kompetanse
Ansatte som
bidrar faglig
(kontorsted)
Terje Rønning

Utdanningsfaglig utdanning

Utdanningsfaglig erfaring

Allmennlærerutdanning
1983

Undervist i grunnskole, videregående skole og i UHsektoren fra 1988

(Levanger)
Hovedfag kroppsøving 1985
Førstelektor 1999
Vurdering: Omfattende utdanningsfaglig kompetanse og erfaring
Ove-Erik Tronvoll
(Meråker)
Per-Øyvind
Torvik

Master i idrettspsykologi 2007

Undervist i videregående skole og UH-sektoren fra 2004

PPU 2006
Vurdering: Omfattende utdanningsfaglig kompetanse og erfaring
Master i idrettsfysiologi
Undervist i forsvaret, videregående skole og i UHsektoren fra 1995. Landslagstrener i langrenn i
Norge, Østerrike og Slovenia siden 1986.
Grunnfag pedagogikk

(Meråker)
PPU fra forsvaret (befalsskole og
krigsskole)
Vurdering: Omfattende utdanningsfaglig kompetanse og erfaring

Guro Strøm
Solli

2008-2010 Master i
idrettsfysiologi, NTNU

2005-2008: Landslagsløper i langrenn

(Meråker)

2013-2015 PPU, NTNU

2009-2011 Lærer/trener Meråker videregående
skole og Høgskolen i Nord Trøndelag

Ph.d., utholdenhetstrening
2016-2020, NTNU

2011-2013 Daglig leder Melkesyrefabikken A/S
(kommersielt test- og treningssenter)
2013-2014
Aktivitetskonsulent,
bedriftsidrettsforbund

Norges

2014 - Høgskolen i Nesna/Nord Universitet
Vurdering: Omfattende utdanningsfaglig kompetanse og erfaring

Digital kompetanse
Når det gjelder digital og teknologisk kompetanse så har fagmiljøet ved Nord Universitet lang erfaring med
å bruke dette aktivt i undervisning og forskning. Nord Universitet og fagseksjonen har lang erfaring med
IKT-støttet undervisning og aktiv bruk av teknologi i ulike sammenhenger, og studentene vil i flere av
emnene i studiet aktivt benytte forskjellige former for teknologiske hjelpemidler.
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Eksempel på digitale og/eller teknologiske verktøy som brukes i studiet er følgende (men ikke begrenset
til):
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

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

Personalet blir fortløpende kurset og får opplæring i bruk av disse og andre teknologiske verktøy.
Fagmiljøets digitale kompetanse skal sikres og vedlikeholdes gjennom intern kursing. Nord universitet sitt
Kompetansesenter for læring og teknologi (KOLT) er ansvarlig for kursene. KOLT bistår fagmiljøene i
forhold til kurs og opplæring opp mot digitale verktøy.

3) Studietilbudet skal ha en tydelig faglig ledelse med et definert ansvar for
kvalitetssikring og -utvikling av studiet.
Studietilbudet har en tydelig faglig ledelse med definert ansvar for kvalitetssikring og –utvikling av studiet.
I det følgende beskrives de ulike nivåene for faglig ledelse og hvilke oppgaver de ulike nivåene har for
studietilbudet.
Styret har det overordnede ansvaret for utdanningskvaliteten og kvalitetssikringssystemet. Gjennom
prioriteringer og vedtak skal de legge til rette for videreutvikling av kvaliteten i studieprogrammene.
Rektor er ansatt av styret for å sette vedtakene ut i praksis. Med dette er rektor ansvarlig for det
helhetlige kvalitetssikringsarbeidet og for at kvalitetssystemet tilfredsstiller interne og eksterne krav.
Rektor skal også utvikle universitetets strategiske, administrative og faglige rammebetingelser.
Prorektor utdanning har på vegne av rektor ansvar for at det drives et systematisk kvalitetsarbeid innen
utdanningsvirksomheten og at kvalitetsarbeidet dokumenteres og bidrar til kvalitetsheving.
Sentralt Utdanningsutvalg ledes av prorektor for utdanning. Utvalgets øvrige medlemmer består av
prodekanene for utdanning ved universitetets fem fakulteter, fem studenter og en sekretær. Sentralt
Utdanningsutvalg er et rådgivende organ for universitetets ledelse i alle saker som angår utdanning og
studiekvalitet (figur 1). Utvalget vedtar og iverksetter prioriterte tiltak knyttet til studiekvalitet og gjør
anbefalinger for nye studieprogram over 30 studiepoeng. Sentralt Utdanningsutvalg behandler også den
årlige kvalitetsrapporten for utdanningsområdet før den oversendes universitetets styre.
Dekan ved FLU er daglig leder for fakultetets faglige og administrative virksomhet og har ansvar for at
virksomheten drives i samsvar med de rammer og pålegg som universitetsstyret og rektor fastsetter.
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Dekan har også ansvaret for at fakultetets årsplan og budsjett ses i sammenheng med tiltak og
handlingsplaner for videreutvikling av kvaliteten i utdanningene.
Prodekan for utdanning ved FLU har på vegne av dekan ansvar for at fakultetets studietilbud
kvalitetssikres i henhold til kvalitetssikringssystemet og gjeldende forskrifter. Prodekanen har ansvar for å
sikre at utdanningsprogrammene dekkes av vitenskapelig personell med høy og relevant kompetanse,
samt for å iverksette studiekvalitetshevende tiltak og følge opp disse. Prodekan for utdanning utnevnes av
fakultetets dekan for en periode tilsvarende dekanens. Prodekanen er medlem av fakultetets ledergruppe
og av Sentralt Utdanningsutvalg, og leder i tillegg fakultetets utdanningsutvalg.
Prodekan for Forskning og utvikling ved FLU
Stedfortreder for dekan, som:
• Representerer FLU i sentralt forskningsutvalg og andre forskningsfaglige utvalg ved Nord
Universitet
• Leder doktorgradsutvalget til ph.d i studier av profesjonspraksis
• Representerer FLU i samarbeidsorgan og samarbeidsutvalg innen forskning og innovasjon
Faglig strategisk ansvar for forskning, som inkluderer å:
Ivareta en strategisk forskningsfaglig rolle
Representere og ivareta fakultetet innen forskning både regionalt, nasjonalt og internasjonalt
Følge opp fakultetets handlingsplan for forskning
Iverksette kvalitetshevende tiltak innen forskning, og følge opp disse på alle fakultetets
studiesteder
Være pådriver for å etablere og vedlikeholde stabile forskningsmiljø ved fakultetet
Være pådriver for (videre)utviklingen av forskningsaktivitet, -ledelse og -kvalitet
Sikre spredning av informasjon om forskningsetikk og behandle forskningsetiske saker ved
fakultetet (jf. Forskningsetisk utvalg)
Arbeide strategisk for en internasjonalisering av forskningen ved fakultetet
Bidra til et systematisk arbeid for å sikre forskningsbasert utdanning
Samarbeide tett med praksisfeltet om forskning og innovasjon
Holde seg orientert om aktuelle programmer fra NFR, EU og andre, og foreslå tiltak for å øke
antall søknader om eksterne forskningsmidler
Være sentral i forvaltningen og videreutviklingen av ph.d.-utdanning i Studier i profesjonspraksis,
samt videreutvikle en systematisk forskerrekruttering. Dette forutsetter tett
samarbeid med prodekan ved Fakultet for sykepleie og helsevitenskap og programansvarlig
for doktorgradsutdanningen.
Samarbeide tett med resten av dekanatet, faggruppeledere og administrasjon, særlig
forskningsadministrasjon
Fakultetets utdanningsutvalg er et rådgivende og koordinerende organ for fakultetets undervisningsvirksomhet på lavere og høyere grad. I tillegg til prodekan for utdanning, som er utvalgets leder, består
utvalget av de studieprogramansvarlige for fakultetets bachelor- og masterprogram, tre
studentrepresentanter og en sekretær. FLUs Utdanningsutvalg skal være en pådriver for
studiekvalitetsarbeidet og fakultetets operative verktøy ved kvalitetssikring og kontroll av
undervisningsvirksomheten. Utvalget behandler nye studieplaner, foreløpig og endelig studieportefølje,
evalueringer og kvalitetsrapporter.
Faggruppeleder har lederansvar delegert fra Dekan, for faglige ansatte tilknyttet studieprogrammet, samt
økonomisk ansvar delegert fra Dekan, i forhold til ressursbruk opp mot undervisning og forskning for alle
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ansatte i faggruppen. Faggruppeleder er også en støttespiller opp mot studieprogramansvarlig i forhold til
studieprogramkvalitet, bruk av faglige ansatte opp mot studieprogrammet og forskning i faggruppen i
relasjon til utdanningsprogram. Faggruppeleder har ansvar for at det legges til rette for
forskningsvirksomhet og fagutvikling, og påse at undervisningen er forskningsbasert. Faggruppeleder har
sammen med dekanatet, ansvar for at studieprogrammet har nødvendige ressurser tilgjengelig.
og har kontorsted Levanger.
Studieprogramansvarlig (SPA)
SPA for studiet er Per Øyvind Torvik.
Årsstudiet har utviklet et eget årshjul for utdanningskvalitet. Dette inneholder rutiner for arbeidet med
utdanningskvalitet, ledet av studieprogramansvarlig. Blant annet inneholder årshjulet faste møter med
tillitsvalgte i alle studieår hvert semester.
SPA for årsstudiet har følgende ansvar:
•
SPA har ansvar for å utarbeide og oppdatere studieplan, og sikre kvalitet og studieprogramdesign
iht. Studietilsynsforskriften § 2-2 og 2-3.
•
SPA har ansvar for å gjennomføre evalueringer som beskrevet i kvalitetssystemet, og innhente
informasjon fra relevante kilder.
•
SPA skal iverksette kvalitetshevende tiltak ved behov, som følge av mottatt informasjon.
•
SPA har sammen med faggruppeleder og dekan, ansvar for at studieprogrammet har høy
internasjonal kvalitet.
•
SPA har ansvar for at det er et mobilitetsvindu i studieprogrammet.
•
SPA skal etablere arenaer for å diskutere programmets utvikling, slik at fagmiljøet føler eierskap til
programmet.
•
SPA har ansvar for å legge til rette for tverrfaglighet og samspill med arbeidslivet, tilpasset
utdanningens egenart og læringsutbytte.
•
SPA skal legge til rette for at hele fagmiljøet bruker de mulighetene digitaliseringen gir til å heve
kvaliteten i utdanningen.
•
SPA skal årlig utarbeide studieprogramrapport som innspill til fakultetets kvalitetsrapport.
•
SPA har sammen med studierådgivere/studieveiledere og andre i administrasjon, et ansvar for
samhandling og arbeidsflyt i kvalitetsarbeidet tilknyttet studieprogrammet.
•
SPA må samarbeide med studiestedskoordinator/studieleder for å avklare ansvarsdeling i
kvalitetsarbeidet, der disse rollene er involvert.
•
SPA skal være en pådriver i det systematiske kvalitetsarbeidet og bidra til å videreutvikle
kvalitetskulturen på studieprogrammet.

4) Minst 50 prosent av årsverkene tilknyttet studietilbudet skal utgjøres av ansatte i
hovedstilling ved institusjonen. Av disse skal det være ansatte med
førstestillingskompetanse i de sentrale delene av studietilbudet.
Hovedstilling Nord universitet
Alle ansatte som er planlagt brukt inn i undervisningen har hovedstilling ved Nord universitet. Det kan i
tillegg være enkelte undervisningsøkter, det kan være aktuelt med bruk av gjesteforelesere eller timelærer
fra praksisfelt. Men i all hovedsak vil det være ansatte i hovedstilling ved Nord universitet som vil være
tilknyttet studietilbudet.
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Førstestillingskompetanse i de sentrale delene av studietilbudet
Det er ansatte med førstestilling i alle sentrale delene av studietilbudet. En oversikt over hvilke ansatte,
med førstekompetanse som har ansvar for undervisning i hvert av de emnene som er definert som sentral
del, i tabell 11 vil bli gitt av ansatte med førstekompetanse

Tabell 11. Sentrale deler av studiet og personer med førstekompetanse
Sentrale deler av studiet
Personer med førstekompetanse som bidrar inn i
emnet for å overholde krav om
førststillingskompetanse
Idrettsvitenskap i samfunnet
Terje Rønning, førstelektor

Treningslære og fysiologi
Læring og utvikling
Bevegelseslære og anatomi

Terje Rønning, førstelektor
Terje Rønning, førstelektor
Terje Rønning, førstelektor

5) Fagmiljøet tilknyttet studietilbudet skal drive forskning og/eller kunstnerisk
utviklingsarbeid og faglig utviklingsarbeid og skal kunne vise til dokumenterte
resultater med en kvalitet og et omfang som er tilfredsstillende for
studietilbudets innhold og nivå.
Tabell 12, nedenfor, er en gjennomgang av alle publiserte vitenskapelige artikler på nivå 1 og 2, gjort av
ansatte i faggruppen kroppsøving, idrett og friluftsliv ved Nord universitet, som vurderes som relevante for
årsstudiet, i perioden 2015-2019. I forhold til å vurdere relevans, har det blitt undersøkt om
forskningsområde i hvert enkelt av disse artiklene, er relevant for læringsutbytter som er beskrevet i
studiet (noe gjentakelse fra tabell 8). Videre så er det også sett opp mot om de ansatte er tenkt å ha
undervisning på studieprogrammet. Har også med relevante artikler, forfattet av fagansatte, som i
utgangspunktet ikke har en direkte undervisningsrolle i studieprogrammet i oppstarten. Men det er
allikevel relevant å ta disse med, da hele fagmiljøet skal være involvert i fagutvikling. (selv om noen for
eksempel er pensjonert, men det er gitt viktige bidrag ifb. den faglige utviklingen fra dem). Samt at
fagmiljøet som inngår direkte i undervisningen, kan endre seg noe i fremtiden, basert på eventuelle
endringer i fremtidig studieportefølje. (Viser til vedlegg 5 for komplett oversikt)
Det er totalt publisert 107 relevante vitenskapelige tidsskriftartikler i perioden 2015-2019, av ansatte i
faggruppen kroppsøving, idrett og friluftsliv.
Tabell 12. Studietilbudets kobling til relevant forskning i fagmiljøet
Navn
Tittel

Underv Niv
iser
å

Heimburg, Erna Effect of Post Activation Potentiation Induced By Elastic Resistance on Kinematics And X
Dianne von; vanPerformance in A Roundhouse Kick of Trained Martial Arts
den Tillaar,
Practitioners. Journal of Strength and Conditioning Research 2017
Roland.
Rodahl, Stein Self-Reported playing time and justice as predictors of satisfaction with coach: an
Edgar;
analysis of elite ice hockey players. Kinesiologia Slovenica 2019
Høigaard,
Rune.

1

1
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Erikstad, Martin Relative age and perceptions of soccer specific skills among elite youth players in
Kjeøen.
Norway. Current Issues in Sport Science 2019 ;Volum 4.
Heimburg, Erna Examination of a new functional firefighter fitness test. International Journal of
Dianne von
Occupational Safety and Ergonomics 2019

1

Heimburg, Erna The steady state load of five firefighting tasks. International Journal of Occupational
Dianne von.
Safety and Ergonomics 2019 ;Volum 21.
Solli, Guro
Block vs. Traditional Periodization of HIT: Two Different Paths to Success for the
X
Strøm
World’s Best Cross-Country Skier. Frontiers in Physiology 2019 ;Volum 10.(375)
van den Tillaar, The effects of performing integrated compared to isolated core exercises. PLoS
X
Roland
ONE 2019 ;Volum 14.(2)
Torvik, Per
The effect of pole length on physiological and perceptual responses during G3 roller ski X
Øyvind;
skating on uphill terrain. PLoS ONE 2019 ;Volum 14.(2) Suppl. e0211550
Heimburg, Erna
Dianne von
van den Tillaar, Effect of Descent Velocity upon Muscle Activation and Performance in Two-Legged Free X
Roland.
Weight Back Squats.. Sports 2019 ;Volum 7.(1) s. 1-12
van den Tillaar, Comparison of muscle activation and kinematics during free-weight back squats with X
Roland
different loads. PLoS ONE 2019 ;Volum 14.(5) s. 1-13

1

van den Tillaar,
Roland ; Aune,
Tore Kristian.
Lorås, Håvard
Wuttudal.
Dalen, Terje;
Lorås, Håvard
Wuttudal.
Dalen, Terje;
Lorås, Håvard
Wuttudal
Dalen, Terje

Effect of Instructions Emphasizing Velocity or Accuracy Given in a Random or Blocked X
Order on Performance Testing and Kinematics in Dart Throwing. Frontiers in
Psychology 2019
Matching instruction with modality-specific learning style: Effects on immediate recall
and working memory performance. Education Sciences 2019 ;Volum 9.(1) s. 1-11
Monitoring Training and Match Physical Load in Junior Soccer Players: Starters versus X
Substitutes. Sports 2019 ;Volum 7.(3)

2

Accelerations – a new approach to quantify physical performance decline in male elite X
soccer?. European Journal of Sport Science 2019

1

Differences between acceleration and high intensity activities in small-sided games and X
peak periods of official matches in elite soccer players.. Journal of Strength and
Conditioning Research 2019
The Association Between Step Frequency Test, Sprint And Agility
X
Performance. Medicine & Science in Sports & Exercise 2019

1

X

1

X

1

X

1

Dalen, Terje;
Roaas, Truls
Valland; Lorås,
Håvard; Aune,
Morten
Andreas; Aune,
Tore Kristian.
Lorås, Håvard Interpersonal and intrapersonal entrainment of self-paced tapping rate. PLoS
Wuttudal;
ONE 2019 ;Volum 14.(7)
Aune, Tore
Kristian;
Ingvaldsen, Rolf
Petter
Sørensen, Arne; The Validity of Functional Threshold Power and Maximal Oxygen Uptake for Cycling
Aune, Tore
Performance in Moderately Trained Cyclists. Sports 2019
Kristian; Dalen,
Terje.
Aune, Tore
A Population Study of Relative Age Effects on National Tests in Reading
Kristian; Dalen, Literacy. Frontiers in Psychology 2019
Terje.

1

1
1
1

1
1

1
1

2
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Lagestad, Pål
Arild.

Differences between adolescents staying in and dropping out of organized sport: A
X
longitudinal study. Journal of Physical Education and Sport 2019 ;Volum 19.(2) s. 444452
Lagestad, Pål Predictors of Inactivity Among Youth in Six Traditional Recreational Friluftsliv
X
Arild; Sæther, Activities. Journal of Outdoor Recreation, Education, and Leadership 2019 ;Volum 11.(1)
Eivind.
s. 21-36
Lagestad, Pål High School students’ experiences of being ‘seen’ by their physical education
X
Arild; Lyngstad, teachers. Sport, Education and Society 2019
Idar
Lagestad, Pål Associations of participation in organized sport and self-organized physical activity in X
Arild; Mikalsen, relation to physical activity level among adolescents. Frontiers In Public Health 2019
Hilde Kristin;
Ingulfsvann,
Laura Elina
Suominen;
Lyngstad, Idar
Lyngstad, Idar; Students’ views on the purpose of physical education in upper secondary school.
X
Lagestad, Pål Physical education as a break in everyday school life – learning or just fun?. Sport,
Arild.
Education and Society 2019 s. 1-12
Lyngstad, Idar; Phronesis, praxis and autotelic acts in physical education teaching. Sport, Education and X
Lagestad, Pål Society 2019
Arild.
Lyngstad, Idar. Experiences in Nature with Dogs on Outdoor Excursions and Wildlife Trips. I: Dog
X
Sledding in Norway: Multidisciplinary Research Perspectives. LIT Verlag 2019 ISBN 9783-643-96097-9. s. 95-116
Mikalsen, Hilde Adolescents' meaning-making experiences in physical education – in the transition from X
Kristin;
primary to secondary school. Sport, Education and Society 2019
Lagestad, Pål
Arild.
Mikalsen, Hilde Does eagerness for physical activity matter? The association between eagerness and
X
Kristin;
physical activity among young teens. Frontiers In Public Health 2019
Lagestad, Pål
Arild
Ulstad, Svein Dog Sledding and Achievement Goal Theory. I: Dog Sledding in Norway:
X
Olav; Skjesol, Multidisciplinary Research Perspectives. LIT Verlag 2019 ISBN 978-3-643-96097-9. s.
Knut
227-248
Skjesol, Knut. Dog Sledding - a Diverse Phenomenon. I: Dog Sledding in Norway: Multidisciplinary
X
Research Perspectives. LIT Verlag 2019 ISBN 978-3-643-96097-9. s. 9-15
van den Tillaar, Effect of opposition and body contact upon throwing performance during competition X
Roland
at World Cup in handball. Kinesiology Slovenica 25, 1, 35–44.
van den Tillaar, Comparison of kinematics and muscle activity between push up and bench press. Sport X
Roland
Medicine International Open. 3: E74–E81
van den Tillaar, Validity and reliability of kinematics measured with PUSH band vs. linear encoder in
X
Roland
bench press and push-ups. Sports. 7, 207; doi:10.3390/sports7090207
van den Tillaar, Influence of the opposition in smash velocity in padel players. Kinesiology. 2019
X
Roland
Erikstad, Martin Referee Bias in Professional Football: Favoritism Toward Successful Teams in Potential
Penalty Situations. 2020

1

Laura Elina
Suominen
Aune, Tore
Kristian
Lyngstad, Idar;
Lagestad, Pål

1

2

1

2

2

1

1

1

2

2
1
1
1
1
2

Tensions and tractions of moving together and alone in physical education. 2020

X

2

Bilateral asymmetry in upper extremities is More pronounced in distal compared to
proximal joints. Journal of motor behavior 2016
Trivsel i kroppsøvingsfaget blant elever med lavt og høyt oksygenopptak. Nordisk
tidsskrift for pedagogikk & kritikk 2016

X

1

X

1
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Dahl, Dagmar Zen und die Kunst
Gerda Martha. des Schwimmens - Ästhetische Erfahrung als neue Perspektive für das Techniktraining.
Revija zo Elementarno Izobrazevanje 2016
Dalen, Terje
Player load, acceleration, and deceleration during forty-five competitive matches of
X
elite soccer. Journal of Strength and Conditioning Research 2016
Dalen, Terje; The impact of physical growth and relative age effect on assessment in physical
X
Ingvaldsen, Rolf education. European Journal of Sport Science 2017
P.; Roaas, Truls;
Aune, Tore
Kristian.
Danielsen,
Mental toughness in elite and sub-elite female soccer players. International Journal of
Line Dverseth; Applied Sports Sciences 2017
Rodahl, Stein
Edgar; Høigaard
, Rune.
van den Tillaar, Effects of knowing the task duration on players’ pacing patterns during soccer smallX
Roland
sided games. Journal of Sports Sciences 2017
van den Tillaar, The influence of different exercise intensities on kicking accuracy and velocity in soccer X
Roland
players. Journal of Sport and Health Science 2017
van den Tillaar, The effect of fatigue and duration knowledge of exercise on kicking performance in
X
Roland
soccer players. Journal of Sport and Health Science 2016
Rodahl, Stein Shared mental models, role ambiguity, team identification and social loafing in elite
Edgar;
sports groups: A mediation analysis. Sport & Exercise Psychology Review 2017
Høigaard,
Rune.
Rodahl, Stein; Shared mental task models in elite ice hockey and handball teams: does it exist and
Høigaard,
how does the coach intervene to make an impact?. Journal of Applied
Rune.
Sport Psychology 2015
Gomo, Olav
The effects of grip width on sticking region in bench press.. Journal of Sports
X
Melhus; van
Sciences 2015
den Tillaar,
Roland.
van den Tillaar, Relationships between the Yo-Yo intermittent recovery test and anaerobic performance X
Roland
tests in adolescent handball players. Journal of Human Kinetics 2015
van den Tillaar, Comparison of shuttle and straight repeated-sprint ability tests and their relationship to X
Roland
anthropometrics and the explosive muscular performance of the lower limb in elite
handball players.. Journal of Sports Medicine and Physical Fitness 2017
van den Tillaar, Comparison of in-season-specific resistance vs. a regular throwing training program on X
Roland
throwing velocity, anthropometry and power performance in elite
handball players.. Journal of Strength and Conditioning Research 2015
Dalen, Terje
Acceleration and sprint profiles of a professional elite football team in match
X
play. European Journal of Sport Science 2015
Lagestad, Pål. Utviklingen av fysiske ferdigheter og arrestasjonsteknikk i det norske politiet. Nordisk X
politiforskning 2015
Lagestad, Pål Er gutter bedre enn jenter i kroppsøving? : en studie av jenters og gutters
X
Arild.
kroppsøvingskarakterer i den videregående skolen. Acta Didactica Norge - tidsskrift
for fagdidaktisk forsknings- og utviklingsarbeid i Norge 2017
Lagestad, Pål Longitudinal changes and predictors of adolescents’ enjoyment in physical
X
Arild
education. International Journal of Educational Administration and Policy Studies 2017
Lagestad, Pål Å velge aktiviteter selv som grunnlag for trivsel og mestring En casestudie av
X
Arild
kroppsøvingsundervisningen ved en videregående skole. Acta Didactica Norge tidsskrift for fagdidaktisk forsknings- og utviklingsarbeid i Norge 2017
Lagestad, Pål Longitudinal Changes in AbsoluteVO2peak, Physical Activity Level, Body Mass Index,
X
Arild; Moa, Ivar and Overweightedness among Adolescents in Vocational and Non-Vocational
Fossland.
Studies. Frontiers In Public Health 2017

1

1
1

1

1
1
1
1

1

1

1
1

1

1
1
1

1
1

1
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Lagestad, Pål
Arild
Lagestad, Pål
Arild

Differences in coaching feedback between coaches of junior elite soccer players and
X
junior amateur soccer players. Journal of Physical Education and Sport 2017
Absentee rates in physical education in high schools: The importance of gender and
X
study programmes. International Journal of Educational Administration and Policy
Studies 2017
Lagestad, Pål Do small rural high schools differ from larger schools in relation to absentee rates in
X
physical education?. International Journal of Educational Administration and Policy
Studies 2015
von Heimburg, Examination of a new work-specific firefighter fitness test. Acta Physiologica 2017
Erna Dianne
van den Tillaar, Influence of Strength, Sprint Running, and Combined Strength and Sprint Running
X
Roland
Training on Short Sprint Performance in Young Adults. International
Journal of Sports Medicine 2015
van den Tillaar, Physical fitness profile of competitive young soccer players: Determination of positional X
Roland
differences. International journal of sports science & coaching 2016
van den Tillaar, Effects of fatigue upon throwing performance in experienced team handball
X
Roland
players. Journal of Human Kinetics 2016
van den Tillaar, Comparison of throwing velocity between first and second offensive line handball
X
Roland
players. Kinesiologia Slovenica 2016
Rodahl, Stein; Satisfaction with the coach and mental toughness in elite male ice hockey
Høigaard,
players. Journal of Sport Behavior 2015
Rune.
van den Tillaar, Effect of practicing soccer juggling with different sized balls upon performance,
X
Roland
retention and transfer to ball reception. Motor Control 2016
Solli, Guro
The Training Characteristics of the World’s Most Successful Female Cross-Country
X
Strøm
Skier. Frontiers in Physiology 2017
van den Tillaar, Comparison of Kinematics and Muscle Activation in Free-Weight Back Squat with and X
Roland
Without Elastic Bands. Journal of Strength and Conditioning Research 2016
van den Tillaar, Comparison of range of motion tests with throwing kinematics in elite team handball X
Roland
players. Journal of Sports Sciences 2016
van den Tillaar, Kinematics and muscle activation around the sticking region in free-weight barbell back X
Roland
squats. Kinesiologia Slovenica 2015
van den Tillaar, Relationship between range of motion tests and kinematics during overarm throwing in X
Roland.
elite handball players. Gait & Posture 2017
van den Tillaar, Effect of Instructions Prioritizing Speed or Accuracy on Kinematics and Kicking
X
Roland.
Performance in Football Players. Journal of motor behavior 2016
van den Tillaar, Comparison of different sprint training sessions with assisted and resisted running:
X
Roland; Heimbu effects on performance and kinematics in 20-m sprints. Human Movement 2017
rg, Erna Dianne
von
van den Tillaar, Comparison of three types of warm-up upon sprint ability in experienced soccer
X
Roland; Heimbu players. Journal of Sport and Health Science 2016
rg, Erna Dianne
von
van den Tillaar, Effekten av økt fysisk aktivitet i skolen : betydningen av økt fysisk aktivitet i kroppsøving X
Roland;
når det gjelder utviklingen av det maksimale oksygenopptaket blant
Lagestad, Pål ungdomsskoleelever. Nordisk tidsskrift for pedagogikk & kritikk 2016
van den Tillaar, Comparison of hamstring muscle activation during high-speed running and various
X
Roland
hamstring strengthening exercises. International
Journal of Sports Physical Therapy 2017
van den Tillaar, Acute effect of resisted sprinting upon regular sprint
X
Roland
performance. Acta Kinesiologiae Universitatis Tartuensis 2017
van den Tillaar, Effects of short or long warm-up on intermediate running
X
Roland;
performance. Journal of Strength and Conditioning Research 2016

1
1

1

1
1

1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1

1

1

1

1
1

42

9/20 Reakkreditering 2020 - Årsstudium i idrett (deltid) Meråker - 19/03630-28 Reakkreditering 2020 - Årsstudium i idrett (deltid) Meråker : ~ 19_03848-2 Ny versjon_Hoveddokument_Søknad om reakkreditering av Årsstudium i idrett, deltid 645131_2_0

Von Heimburg,
Erna Dianne
van den Tillaar,
Roland;
Von Heimburg,
Erna Dianne
van den Tillaar,
Roland; Roaas,
Truls
Von Heimburg,
Erna Dianne;
van den Tillaar,
Roland
Lorås, Håvard

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

X

1

Comparison of the effects of 6 weeks of squat training with a plyometric
X
training programme upon different physical performance tests in adolescent team
handball players. Acta Kinesiologiae Universitatis Tartuensis 2015
Comparison of perceptual and physiological variables of running on a track, motorized X
treadmill, and non-motorized curved treadmill at increasing
velocity. Acta Kinesiologiae Universitatis Tartuensis 2016

1

Variations of the Relative Age Effect Within and Across Groups in Elite Alpine
Skiing. Comprehensive Psychology 2016
Lorås, Håvard Manual therapy, exercise therapy or combined treatment in the management of adult
neck pain - A systematic review and meta-analysis. Musculoskeletal Science
and Practice 2017
Lorås, Håvard Perceived factors in return to work after acquired brain injury: A qualitative metasynthesis. Scandinavian Journal of Occupational Therapy 2016
Lorås, Håvard Frame-difference analysis of video-recorded laser-beam
projections. Manual Therapy 2015
Lorås, Håvard Evidence for a general stiffening motor control pattern in neck pain: A cross sectional
study. BMC Musculoskeletal Disorders 2015
Lorås, Håvard systematic review and meta-analysis of dropout rates in youth soccer. Perceptual and
Motor Skills 2015
Lorås, Håvard Assessment of motor competence across the life-span: Aspects of reliability and validity
of a new test battery
Lorås, Håvard Motor Skill Development in Italian Pre-School Children Induced by Structured Activities
in a Specific Playground
Erikstad,
Childhood football play and practice in relation to self-regulation and national team
Martin Kjeøen; selection; a study of Norwegian elite youth players. Journal of Sports Sciences 2018
Høigaard, Rune
Jakobsen, Arne Gender differences in motives for participation in sports and exercise among
Martin; Evjen, Norwegian adolescents. Baltic Journal of Health and Physical Activity 2018
Elisabeth
Lagestad, Pål Longitudinal changes in sports enjoyment among adolescents. Journal of Physical
X
Arild; Sørensen, Education and Sport 2018
Arne.
Lagestad, Pål Longitudinal changes in physical activity level, body mass index and oxygen uptake
X
Arild; van
among Norwegian adolescents
den Tillaar,
Roland
van den Tillaar, Comparison of Core Muscle Activation between a Prone Bridge and 6-RM Back
X
Roland
Squats. Journal of Human Kinetics 2018
Lorås, Håvard Treadmill Training or Progressive Strength Training to Improve Walking in People with
Multiple Sclerosis? A Randomized Parallel Group Trial. Physiotherapy Research
International 2016
Lorås, Håvard Medical exercise therapy for treating musculoskeletal pain: a narrative review of results
from randomized controlled trials with a theoretical
perspective. Physiotherapy Research International 2015
Lorås, Håvard A comparison of players' and coaches' perceptions of the coach-created motivational
climate within youth soccer teams. Frontiers in Psychology 2017

1

1

1

1
1
1
1
1
1
1

1

1

1

1
2

2

2
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Lorås, Håvard

When Is a Test Score Fair for the Individual Who Is Being Tested? Effects of Different
Scoring Procedures across Multiple Attempts When Testing a Motor Skill
Task. Frontiers in Psychology 2017
Lorås, Håvard Comparison of postural control in participants with chronic fatigue syndrome and
fibromyalgia syndrome. Physiotherapy 2015
Lorås, Håvard Exploring Task-Specific Independent Standing in 3- to 5-Month-Old
Infants. Frontiers in Psychology 2017
Aune, Tore
Transfer of Motor Learning Is More Pronounced in Proximal Compared to Distal
Kristian; Aune, Effectors in Upper Extremities. Frontiers in Psychology 2017
Morten
Andreas;
Ingvaldsen, Rolf
P
Aune, Tore
Relative Age Effect and Gender Differences in Physical Education Attainment in
Kristian;
Norwegian Schoolchildren. Scandinavian Journal of Educational Research 2017
Ingvaldsen, Rolf
P.; Dalen, Terje
Aune, Tore
An Inverse Relative Age Effect in Male Alpine Skiers at the Absolute Top
Kristian; Lorås, Level. Frontiers in Psychology 2017
Håvard
Lyngstad, Idar Legitimate, expert and referent power in physical
education. Sport, Education and Society 2015
Lyngstad,
"The teacher sees my absence, not my participation". Pupils' experiences of being seen
Idar; Lagestad, by their teacher in physical education class. Sport, Education and Society 2017
Pål Arild.
Lyngstad, Idar Understanding pupils' hiding techniques in physical
education. Sport, Education and Society 2016

2

2
2
X

2

X

2

X

2

X

2

X

2

X

2

6) Fagmiljøet tilknyttet studietilbud som fører fram til en grad, skal delta aktivt i
nasjonale og internasjonale samarbeid og nettverk som er relevante for
studietilbudet.
De viktigste nasjonale og internasjonale samarbeid og nettverk som er relevante for studietilbudet finnes i
Vedlegg 6_Oversikt over fagmiljøet_Nasjonale og internasjonale samarbeid og nettverk
Et eksempel fra Guro Strøm Solli:
Navn på nettverk
Sentrale
medlemmer (evt.
kontaktperson for
nettverket/samarbe
idet)
Boye Welde
FENDURA

Kort om hva
nettverket/samarbei
det går ut på

Hva er din rolle i
nettverket/samarbeid
et?

Forskning på
Forsker
menstruasjonssykluse
n innvirkning på
treningskvalitet og
prestasjon hos
kvinnelige
utholdenhetsutøvere
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SenTIF/Olympiatoppen
Midt-Norge

NSF mentor program
«morgendagensskiledere
»
Relevans til studiet:

Øyvind Sandbakk
med flere

Brit Baldisol
(utviklingssjef NSF)

Forskning for å
utvikle kunnskapen
som skal til for å bli
best i verden, med
nær samhandling
med praksisfeltet
Lederutdanning
Nettverksbygging
Kompetanseutvekslin
g

PhD kandidat

Deltager

Samarbeidene gjør det mulig å utvikle egen forsker- og undervisningskompetanse ved å være med i
internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer knyttet til landets beste toppidrettsmiljøer.

7) For studietilbud med obligatorisk praksis skal fagmiljøet tilknyttet studietilbudet
ha relevant og oppdatert kunnskap fra praksisfeltet. Institusjonen må sikre at
praksisveilederne har relevant kompetanse og erfaring fra praksisfeltet.
Ikke relevant
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Tabell 13: Forventet antall studenter ved studietilbudet
Antall studenter ved studietilbudet det søkes om

Studenter totalt Studenter totalt
første studieår
ved full drift

Antall fulltidsstudenter
Antall deltidsstudenter

40

40

Antall nettstudenter fulltid
Merknad: Årsaken til at tallet er på 40 studenter allerede første år er at studenter som allerede har fullført
første studieår etter gammel studiemodell vil bli innpasset i ny studiemodell.

Tabell 14: Fagmiljøets planlagte faglige bidrag i studiet
for fagmiljøet som bidrar med mer enn 0.1 årsverk i studiet
1
Ansatt
e som
bidrar
faglig

2
Stillingsbetegnelse

3
Ansett
-elsesforhol
d

1

2

Per Ø
Torvik

Universitetslek
tor

H/Fast

Guro S
Solli

Universitetslek
tor

H/Fast

Ove E
Tronvo
ll
Terje
Rønnin
g
SUM

Universitetslek
tor

H/Fast

Førstelektor

H/Fast

4
5
6
7
Faglige årsverk i studiet

Total
t3
0,54

U&
V

FoU

Anne
t

0,42

0,1
0

0,02

0,50

-

0,25

0,1
0

0,20

-

0,5

0,4
0,06

0,2

8
Årsverk i
andre
studier

9
Undervisnings/veilednings-

oppgi
studium
og inst.
Navn4

område i studiet

10
Ekstern
praksiserfaring5

Antall år
0,46
Egen
inst.
0,5
stipendi
at
0,6
Egen
inst.
0,8
Egen
inst.

Årstal
l

Emneansvarlig
111,121,131,141,151,1
61,
111,121,131,141,151,1
61,
111,121,131,141,151,1
61
111,121,131,141,151,1
61

1,64
1,37

0,20

0,08
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STUDIEMODELL FOR ÅRSSTUDIUM I IDRETT,
deltid

Eng

SP

2021
høst

2022
vår

Idrettsvitenskap i samfunnet

X

10

5

5

Treningslære og fysiologi

X

10

5

5

Praktisk idrett 1

X

10

5

5

Læring og utvikling

X

Bevegelseslære og anatomi
Praktisk idrett 2

2022
høst

2023
vår

10

5

5

X

10

5

5

X

10

5

5

Felt

Fyll ut / velg standardtekst

Studieprogramnavn

Årsstudium i idrett, deltid

Studieprogramnavn engelsk

Sport

Webnavn

Idrett

(P-NAVN)
Studienivå

Årsstudium (180)

Studiepoeng (ECTS)

60

Varighet

4 semester, Meråker

Studiemodus

Obligatorisk
Deltid Meråker (50%)
Undervisning ved Campus

Studiested

Meråker
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Programansvarlig

Per Øyvind Torvik

Studieveileder

Are Johansen

Undervisningsspråk

Engelsk

Kort introduksjon
(salgstekst)

Gjennom utdanningen skal studentene kvalifiseres til praktiske arbeid innen
idrett. Studentene sin evne til å utvikle et kritisk analytisk perspektiv i
forhold til idrett vil være sentralt.

(P-KORTINTRO)

Programbeskrivelse
(P-INNHOLD)

Årsstudium i idrett, deltid, har fokus på hvordan ulike vitenskapelige
disipliner kan benyttes for å analysere og forstå forhold relatert til idrettens
kontekst. Formålet med utdanningen vil være å gi studentene en teoretisk
og praktisk handlingskompetanse for å arbeide med ulike emner innen idrett
og helse.
Fagområder som vil bli undervist er blant annet treningslære, fysiologi,
anatomi, bevegelseslære, psykologi, pedagogikk, motorikk og sosiologi.
Fagområdene relateres hovedsakelig til bevegelsesutvikling og
prestasjonsevne i topp- og breddeidrett, men det vil også relateres til
helsefaglige perspektiv.

Samlinger
(P-SAMLING)

Læringsutbytte
KUNNSKAP
(P-MAL)
•
•

Kunnskap innenfor fagområdet idrett og fysisk aktivitet.
Kunnskap om rammebetingelser som påvirker læring individuelt og i
grupper.

FERDIGHETER
•
•
•

Kan, med utgangspunkt i styringsdokumenter, forsknings- og
erfaringsbasert kunnskap, planlegge, gjennomføre og analysere
trening, alene og i samarbeid med andre.
Kan motivere og veilede utøvere, og tilpasse trening til utøvernes
ferdigheter og evner, interesser og sosiale og kulturelle bakgrunn.
Kan vurdere utøveres utvikling i forhold til målsettinger, gi
utviklingsfremmende tilbakemeldinger og bidra til at utøvere kan
evaluere egen utvikling.
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GENERELL KOMPETANSE
•
•

Opptakskrav
(P-OPPTINFO)

Har innsikt i relevante fag- og etiske problemstillinger, og kan bidra i
et profesjonelt fellesskap og til utvikling av idretten.
Kan formidle fagstoff muntlig og skriftlig, delta i faglige diskusjoner
innenfor fagområdet og dele sine kunnskaper og erfaringer med
andre.

Opptak til studieprogrammet krever generell studiekompetanse.
Søkere som ikke har generell studiekompetanse, og er 25 år eller eldre, kan
søke om opptak på grunnlag av realkompetanse.

Søker må kunne dokumentere engelskkunnskaper tilsvarende B2, da hele
studiet undervises på engelsk.
Yrkesmuligheter
(P- YRKESMUL)

Videre utdanning
(P-VIDSTUD)

Praksis
(P-PRAKSIS)

Utdanninga gir gode kvalifikasjoner for trenerarbeid i organisert og
uorganisert form (f.eks. treningssenterbransjen) samt annet arbeid relatert
til idrett, prestasjonsutvikling, fysisk aktivitet og folkehelse.

Ved fullført Årsstudium i idrett, deltid, Meråker, kan studenten søke opptak
til Bachelor i idrettsvitenskap, forutsatt at søker kan dokumentere
følgende:
• Bestått eksamen i følgende emner:
o Prestasjonsutvikling i langrenn og skiskyting,
treningsmetoder (7,5 stp)
o Prestasjonsutvikling i langrenn og skiskyting,
utøverutvikling (7,5 stp)
o Prestasjonsutvikling i langrenn og skiskyting,
langrennsteknikk (7,5 stp)
o Prestasjonsutvikling i langrenn og skiskyting,
treningsplanlegging (7,5 stp)
• Norskkunnskaper iht. Opptaksforskriftens §2-2(2)
• Politiattest som ikke er eldre enn tre måneder. For utenlandske
studenter gjelder også dette kravet. Dersom politiattesten ikke
leveres ved studiestart, kan ikke studenten gjennomføre
utdanningen.
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Kostnader
(P-KOST)

Utover semesteravgift og pensumlitteratur forutsettes det at studenten
disponerer en bærbar datamaskin. I tillegg medfører studiet følgende
spesielle kostnader:
•
•
•

Eksamen- og
vurderingsformer

Transportkostnader til undervisning ved gitte idrettsanlegg i
Levanger/Meråker kommune.
Studentene må ha nødvendig utstyr for å delta i de idretter og
aktiviteter som inngår i studiet.
For studenter i Meråker kommer følgende kostnader i tillegg pr
semester: Reise og opphold samlinger; ca 1650,-, Bruk av testlab;
ca 2500,-, Leie av styrkerom; ca 700,-, Parkering Grova skisenter;
350,-. Totalt: ca 5200,-

Hvert emne har avsluttende vurdering. Emnebeskrivelsene gir detaljert
informasjon.

(P-EKSAVU)

Avsluttende eksamen
(P-AVEKS)

Programevaluering
(P-EVALU)

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

Progresjonskrav
(P-PROGRE)

Aktuelle forskrifter og
sentrale bestemmelser
(P-AKTFOR)
Skikkethet
(P-SKIKK)
Autorisasjon
(P-AUT)

Vi viser til gjeldende forskrifter og retningslinjer.
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EMNEBESKRIVELSER
IVB111
Felt

Fyll ut / velg tekst

Emnekode (forslag)

IVB 111

Emnenavn

Idrettsvitenskap i samfunnet
Idrettsvitenskap i samfunnet
Sport science and society

Emnenavn – engelsk

Tilknyttet studieprogram Årsstudium i idrett, deltid
Studiepoeng (ECTS)

10

Varighet

2 semester, høst -vår

Studiested (E-STED)

Meråker

Type emne
(E-TYPE)

Obligatorisk emne
Teoriemne

Studienivå

Grunnleggende emne (100-nivå)

Vektingsreduksjon med
andre emner/ erstatte
andre emner?
Emneansvarlig

Per Øyvind Torvik

Undervisningsspråk

engelsk

Undervisningssemester

2 semester, høst -vår

Studierettkrav
Tilbys som frittstående

Nei

Sideskift

Felt

Fyll ut / velg tekst

Innhold
(E-INNHOLD)

Både idretten og vitenskapen sin plass i samfunnet kan være komplisert.
Hovedfokus for dette emnet er derfor å introdusere, diskutere og reflektere over
relevante problemstillinger knyttet til idrettsvitenskapen slik at studentene har
større forståelse for sitt fremtidige arbeid i idrettskonteksten. Historiske og
dagsaktuelle utfordringer i idrettskonteksten vil stå i sentrum, med
multidisiplinære vinklinger. Gjennom dette emnet vil studentene få
grunnleggende innsikt i hva, hvordan og hvorfor idrettsvitenskapen som
fagområde kan være nyttig.

Introduksjon til emnet
(E-KORTINTR)
Kostnader
(E-KOST)

Utover semesteravgift og pensumlitteratur forutsettes det at studenten
disponerer en bærbar datamaskin.
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Læringsutbytte
(E-LAER)

KUNNSKAP
•
Har kunnskap om idrett i en historisk, kulturell og sosial
sammenheng i det norske samfunn.
•
Kan oppdatere sin kunnskap innenfor ulike fagområder og
perspektiv, samt kjenne til behov for hvilken type kunnskap som kan være
sentralt for å løse en problemstilling.
•
Kjenner til forsknings og utviklingsarbeid innenfor
idrettsvitenskapen

FERDIGHET
•

Kan finne, vurdere og henvise til informasjon og fagstoff for å
belyse en problemstilling
•
Kan reflektere over egen faglig utøvelse og forståelse av
idretten i samfunnet

Forkunnskapskrav
(E-OPPTAK)

GENERELL KOMPETANSE
•
Kan formidle fagstoff for å belyse en problemstilling
• Har innsikt i ulike perspektiver å se idretten fra, samt relevante faglige
problemstillinger.
• Kan utveksle synspunkter og erfaringer med andre med bakgrunn
innenfor fagområdet og gjennom dette bidra til utvikling av god faglig
praksis.
Studenten må være tatt opp til ett av følgende studieprogram for å kunne
gjennomføre emnet:
Årsstudium i idrett , deltid
Forkunnskapskrav: Generell studiekompetanse

Anbefalte forkunnskaper
(E-ANFOR)

Felt

Fyll ut / velg tekst

Pensum (E-PENS)

Sæther, S.A. (2019) Idrettsvitenskap. Universitetsforlaget.
ISBN: 9788215030913
Studieprogrammet evalueres årlig av studentene gjennom emneevalueringer og
studieprogramevaluering. Evalueringene inngår som en del av universitetets
kvalitetssikringssystem.

Emneevaluering
(E-EVALU)
Praksis
(E-PRAKSIS)
Eksamensbeskrivelse
(E-EKSBESKR)

Mappe (MA). Gradert karakteruttrykk: A-F. Teller 100/100 av karakter i emnet.

Arbeidskrav (AK):
Innlevering av 4 stk fagtekster
2 gruppepresentasjoner
Obligatorisk deltakelse (OD):
Spesifiseres i arbeidsplanen
Hjelpemidler til eksamen Alle hjelpemidler tillatt
(E-HJELP)
Vurderingsordninger
MA: Karakteruttrykk:A-F. Teller 100/100 av karakter i emnet.
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AK: Karakteruttrykk: Godkjent/ikke godkjent. Teller 0/100 av karakter i emnet.
OD: Karakteruttrykk: Godkjent/ikke godkjent. Teller 0/100 av karakter i emnet.

IVB121
Felt

Fyll ut / velg tekst

Emnekode (forslag)

IVB 121

Emnenavn

Treningslære og fysiologi

Emnenavn – engelsk

Training physiology, training principles and training methods.

Tilknyttet studieprogram Årsstudium i idrett , deltid
Studiepoeng (ECTS)

10

Varighet

2 semester, høst-vår

Studiested (E-STED)

Meråker

Type emne
(E-TYPE)

Obligatorisk emne
Teoriemne

Studienivå

Grunnleggende emne (100-nivå)

Vektingsreduksjon med
andre emner/ erstatte
andre emner?
Emneansvarlig

Per Øyvind Torvik

Undervisningsspråk

engelsk

Undervisningssemester

2 semester, høst -vår

Studierettkrav
Tilbys som frittstående

Nei

Sideskift

Felt

Fyll ut / velg tekst

Innhold
(E-INNHOLD)

Treningslære og fysiologi skal gi en forståelse om organsystemenes oppbygning og
funksjon, samt hvordan treningspåvirkning på organene skjer ved aktivitet. Svært få
idretter, om noen, stiller krav bare til kondisjon, bare til styrke, eller bare til teknikk
etc. Det er et samvirke mellom mange egenskaper som ligger bak den helhetlige
prestasjonen. Dermed må de ulike delferdighetene utvikles optimalt sett i lys av
helheten.
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Introduksjon til emnet
(E-KORTINTR)
Kostnader
(E-KOST)
Læringsutbytte
(E-LAER)

Forkunnskapskrav
(E-OPPTAK)

Utover semesteravgift og pensumlitteratur forutsettes det at studenten
disponerer en bærbar datamaskin.
Kunnskap
Kandidaten har…
•
Bred kunnskap om treningsprinsippene som er sentrale i
treningsarbeidet
•
Bred kunnskap om sentrale treningsmetoder for utvikling av ulike
fysiske ferdigheter
•
Bred fysiologisk kunnskap om sentrale organsystem som er viktige
i idrettsutøvelse
•
Bred kunnskap om tilpasninger i organsystemenes funksjon på
bakgrunn av fysisk aktivitet
Ferdighet
Kandidaten …
•
Kan anvende faglig kunnskap om treningsprinsipp og
treningsmetoder for å legge treningsplaner
Generell kompetanse
Kandidaten …
•
Kan utveksle synspunkter og erfaringer med andre med
bakgrunn innenfor fagområdet innenfor treningslære og fysiologi.
Studenten må være tatt opp til ett av følgende studieprogram for å kunne
gjennomføre emnet:
Årsstudium i idrett, deltid
Forkunnskapskrav: generell studiekompetanse

Anbefalte
forkunnskaper
(E-ANFOR)

Sideskift

Felt

Fyll ut / velg tekst

Pensum (E-PENS)

1.Dahl, H.A., Klar - ferdig - gå. 3 ed. 2005: Cappelen Akademisk Forlag.
2.Gjerset, A., et al., Idrettens treningslære. Vol. 2. 2015, : Gyldendal Norsk Forlag.

Emneevaluering
(E-EVALU)

Studieprogrammet evalueres årlig av studentene gjennom emneevalueringer og
studieprogramevaluering. Evalueringene inngår som en del av universitetets
kvalitetssikringssystem.

Praksis
(E-PRAKSIS)
Eksamensbeskrivelse
(E-EKSBESKR)

Skriftlig eksamen (SK): 5 timer
Arbeidskrav (AK): Deltakelse på lab-oppgaver og innleveringer.
Obligatorisk deltakelse (OD): Minimum 80% oppmøte på undervisning.

Hjelpemidler til eksamen Ingen hjelpemidler
(E-HJELP)
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Vurderingsordninger

SK, Skriftlig eksamen, 5 timer. Karakteruttrykk: A-F. Teller 100/100 av karakter i
emnet.
AK, arbeidskrav. Karakteruttrykk: godkjent/ikke godkjent. Teller 0/100 av karakter i
emnet.
OD, obligatorisk deltakelse. Karakteruttrykk: godkjent/ikke godkjent. Teller 0/100 av
karakter i emnet.

IVB131
Felt
Emnekode (forslag)

IVB 131

Emnenavn

Praktisk idrett 1

Emnenavn – engelsk

Practical sports 1

Tilknyttet studieprogram Årsstudium i idrett, deltid

Studiepoeng (ECTS)

10

Varighet

2 semester, høst-vår

Studiested (E-STED)

Meråker

Type emne

Obligatorisk emne

(E-TYPE)

Praktisk emne

Studienivå

Grunnleggende nivå (100-emne)

Vektingsreduksjon med
andre emner/ erstatte
andre emner?
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Emneansvarlig

Per Øyvind Torvik

Undervisningsspråk

Engelsk

Undervisningssemester

2 semester, høst-vår

Studierettkrav
Tilbys som frittstående

Nei

Felt
Innhold
(E-INNHOLD)

Emnet har hovedfokus på praktisk trening og utvikling av
egenferdighet i et utvalg individuelle idretter. Det vektlegges også
utvikling av kunnskap til de utvalgte idrettene som kan knyttes til
teoretiske problemstillinger. Det blir vektlagt undervisning som
ivaretar idrettenes egenarter innenfor utvalgte tema, hvor våre
dyktige fagansatte prioriterer kjerneelementer. Idrettene blir
gjennomført på hensiktsmessige læringsarenaer tilknyttet
universitetets campus (Meråker kommune). Emnet IVB 120 er nært
knyttet sammen med emnet IVB 130

Introduksjon til emnet
(E-KORTINTR)
Kostnader
(E-KOST)

Utover semesteravgift og pensumlitteratur forutsettes det at
studenten disponerer en bærbar datamaskin.
I tillegg kommer kostnader til nødvendig personlig utstyr til de
praktiske aktivitetene.

Læringsutbytte

KUNNSKAP
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(E-LAER)

•

Har kunnskap om grunnleggende ferdigheter og spesifikke
faktorer for ferdighetsutvikling i de aktuelle individuelle
idrettene
• Har kunnskap om treningsmetode, sentrale begrep og
prinsipp som kan føre til ferdighetsutvikling i de aktuelle
individuelle idrettene

FERDIGHET
• Kan beherske relevante ferdigheter og teknikker innenfor de
aktuelle individuelle idrettene.
• Kan forklare og vurdere hvilke faktorer og kapasiteter som er
avgjørende for prestasjon i de aktuelle individuelle idrettene og
fremstille problemstillinger på bakgrunn av dette.
• Kan reflektere over egen utførelse av ferdigheter relatert til
individuelle idretter
GENERELL KOMPETANSE
• Har innsikt i generelle og spesifikke faktorer knyttet til
treningsarbeid i individuelle idretter.
• Kan utveksle synspunkter og erfaringer med bakgrunn i
individuelt treningsarbeid
Forkunnskapskrav
(E-OPPTAK)

Studenten må være tatt opp til ett av følgende studieprogram for å
kunne gjennomføre emnet:
Årsstudium i idrett, deltid
Forkunnskapskrav: Generell studiekompetanse

Anbefalte forkunnskaper
(E-ANFOR)

Felt
Pensum (E-PENS)

Kjernepensum defineres av faglærere i de ulike idrettene og vil ligge i
arbeidsplan og Leganto

Emneevaluering

Studieprogrammet evalueres årlig av studentene gjennom
emneevalueringer og studieprogramevaluering. Evalueringene inngår
som en del av universitetets kvalitetssikringssystem.

(E-EVALU)
Praksis
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(E-PRAKSIS)
Eksamensbeskrivelse

Praktisk eksamen (PR)

(E-EKSBESKR)

Arbeidskrav (AK): Spesifiseres i emnets arbeidsplan
Obligatorisk deltakelse (OD): Spesifiseres i emnets arbeidsplan

Hjelpemidler til eksamen
(E-HJELP)
Vurderingsordninger

PR: Karakteruttrykk: A-F. Teller 100/100 av karakter i emnet.
AK: Karakteruttrykk: Godkjent/ikke godkjent. Teller 0/100 av karakter i
emnet.
OD: Karakteruttrykk: Godkjent/ikke godkjent. Teller 0/100 av karakter i
emnet.

IVB141
Felt
Emnekode (forslag)

IVB 141

Emnenavn

Læring og utvikling

Emnenavn – engelsk

Development and learning

Tilknyttet studieprogram Årsstudium i idrett, deltid

Studiepoeng (ECTS)

10

Varighet

2 semester, høst-vår

Studiested (E-STED)

Meråker

Type emne

Obligatorisk emne
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(E-TYPE)

Teoretisk og praktisk emne

Studienivå

Grunnleggende emne (100-nivå)

Vektingsreduksjon med
andre emner/ erstatte
andre emner?
Emneansvarlig

Per Øyvind Torvik

Undervisningsspråk

Engelsk

Undervisningssemester

2 semester, høst-vår

Studierettkrav
Tilbys som frittstående

Nei

Felt
Innhold
(E-INNHOLD)

Emnet har som hovedfokus å belyse lærings- og utviklingsprosesser i
idretten gjennom de vitenskapelige retningene pedagogikk, psykologi og
motorikk. Emnets praktiske deler vil være nært knyttet til IVB160.
Utvalgte tema innenfor læring og utvikling skal integreres og
systematiseres gjennom praktisk erfaring og teoretisk kunnskap med
tanke på å utvikle god handlingskompetanse som trener og pedagog.
Det er viktig at studentene kan gjøre en helhetlig vurdering av de
forhold som har betydning for at trening og læring av bevegelser skjer
på en mest mulig hensiktsmessig måte for den enkelte idrettsutøver.

Introduksjon til emnet
(E-KORTINTR)
Kostnader
(E-KOST)

Utover semesteravgift og pensumlitteratur forutsettes det at
studenten disponerer en bærbar datamaskin.
I tillegg kommer kostnader til nødvendig personlig utstyr til de
praktiske aktivitetene.
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Læringsutbytte
(E-LAER)

Forkunnskapskrav
(E-OPPTAK)

Kunnskap:
• Kunnskap om sentrale forhold i idrettspedagogikken som har
betydning for trenerrollen samt hvordan dette påvirker
planlegging og gjennomføring av trening for idrettsgrupper og
individer.
• Kjenne til faktorer i barne- og ungdomsidrett som er av
betydning for tilrettelegging av hensiktsmessig trening og
prestasjonsutvikling.
• Kjenne til forsknings- og utviklingsarbeid innenfor fagområdet
læring i idrett
• Kjenne til psykologiske faktorer og tema som har relevans for
idrettsutøvelse og læring
• Kjenne til motoriske faktorer og tema som har relevans for
idrettsutøvelse og læring

Studenten må være tatt opp til ett av følgende studieprogram for å
kunne gjennomføre emnet:
Årsstudium i idrett, deltid

Forkunnskapskrav. Generell studiekompetanse

Anbefalte forkunnskaper
(E-ANFOR)

Felt
Pensum (E-PENS)

Kjernepensum defineres høst 2020

Emneevaluering

Studieprogrammet evalueres årlig av studentene gjennom
emneevalueringer og studieprogramevaluering. Evalueringene inngår
som en del av universitetets kvalitetssikringssystem.

(E-EVALU)
Praksis
(E-PRAKSIS)
Eksamensbeskrivelse

Skriftlig eksamen (SK): 5 timer

(E-EKSBESKR)

Arbeidskrav (AK): Spesifiseres i emnets arbeidsplan
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Obligatorisk deltakelse (OD): Spesifiseres i emnets arbeidsplan
Hjelpemidler til eksamen
(E-HJELP)
Vurderingsordninger

SK, skriftlig eksamen, 5 timer. Karakteruttrykk: A-F. Teller 100/100 av
karakter i emnet.
AK: Karakteruttrykk: Godkjent/ikke godkjent. Teller 0/100 av karakter i
emnet.
OD: Karakteruttrykk: Godkjent/ikke godkjent. Teller 0/100 av karakter i
emnet.

IVB151
Felt
Emnekode (forslag)

IVB 151

Emnenavn

Bevegelseslære og anatomi
Rørslelære og anatomi

Emnenavn – engelsk

Kinesiology and anatomy

Tilknyttet studieprogram Årsstudium i idrett, deltid

Studiepoeng (ECTS)

10

Varighet

2 semester, høst-vår

Studiested (E-STED)

Meråker

Type emne

Obligatorisk emne

(E-TYPE)

Teoriemne

Studienivå

Grunnleggende emne (100-nivå)
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Vektingsreduksjon med
andre emner/ erstatte
andre emner?
Emneansvarlig

Per Øyvind Torvik

Undervisningsspråk

Engelsk

Undervisningssemester

2 semester, høst-vår

Studierettkrav
Tilbys som frittstående

Nei

Felt
Innhold
(E-INNHOLD)
Introduksjon til emnet
(E-KORTINTR)

Kostnader
(E-KOST)
Læringsutbytte
(E-LAER)

Dette emnet skal gi en grunnleggende og tverrfaglig forståelse av
bevegelseslære og anatomi relatert idrettskonteksten. Det vil være
fokus på basiskunnskap, og analyser bevegelser tilknyttet utvalgte
idretter, men også av bevegelser generelt.

Utover semesteravgift og pensumlitteratur forutsettes det at
studenten disponerer en bærbar datamaskin.

Kunnskap:
•
•
•

•
•

Bred kunnskap om begreper og terminologi i anatomi og
bevegelseslære
Bred kunnskap om grunnleggende anatomi relatert til
ferdighetsutvikling i idrett og bevegelsesanalyse
Bred kunnskap om kroppsstammens, over- og
underekstremitetenes anatomi
Bred kunnskap om grunnleggende bevegelseslære, relatert
ferdighetsutvikling i idrett og bevegelsesanalyse
Bred kunnskap om sentrale mekaniske lover og mekaniske
prinsipp som påvirker bevegelsesløsninger i idrett

Ferdigheter:
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•
•

Kan analysere ulike bevegelser idrett ut fra anatomi og
bevegelseslære.
Kan anvende anatomi og bevegelseslære i formidlingen av
ferdighetsutvikling

Generell kompetanse:
Har faglig kunnskap til å gi treningsråd basert på kroppens ressurser.

Forkunnskapskrav
(E-OPPTAK)

Studenten må være tatt opp til ett av følgende studieprogram for å
kunne gjennomføre emnet:
Årsstudium i idrett, deltid

Forkunnskapskrav: generell studiekompetanse
Anbefalte forkunnskaper
(E-ANFOR)

29/20 Reakkreditering 2020 - Årsstudium i idrett (deltid) Meråker - 19/03630-28 Reakkreditering 2020 - Årsstudium i idrett (deltid) Meråker : ~ 19_03848-2 Vedlegg 1_Studieplan med tilhørende emnebeskrivelser for Årsstudium i idrett, delti 633020_1_0

Felt
Pensum (E-PENS)

Tveit, P., & Hetland, S. (1994). Bevegelseslære: idrett-kropp-teknikk. Norges
idrettshøgskole.

Wirhed, R., & Andersen, L. U. (2012). Anatomi og bevægelseslære i idræt.

Emneevaluering
(E-EVALU)

Studieprogrammet evalueres årlig av studentene gjennom
emneevalueringer og studieprogramevaluering. Evalueringene inngår som
en del av universitetets kvalitetssikringssystem.

Praksis
(E-PRAKSIS)
Eksamensbeskrivelse

Skriftlig eksamen: 5 timer

(E-EKSBESKR)

Arbeidskrav (AK):
Innlevering av 2 oppgaver i bevegelsesanalyse
Obligatorisk deltakelse (OD):
I praktiske øvinger og lab
80% deltakelse i undervisning

Hjelpemidler til eksamen

Kalkulator og formelsamling

(E-HJELP)
Vurderingsordninger

SK, skriftlig eksamen, 5 timer. Karakteruttrykk A-F. Teller 100/100 av
karakter i emnet.

AK: karakteruttrykk: Godkjent/ikke godkjent. Teller 0/100 av karakter i
emnet

OD: Karakteruttrykk: Godkjent/ikke godkjent. Teller 0/100 av karakter i
emnet.
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IVB161
Felt
Emnekode (forslag)

IVB 161

Emnenavn

Praktisk idrett 2

Emnenavn – engelsk

Practical sports 2

Tilknyttet studieprogram Årsstudium i idrett, deltid

Studiepoeng (ECTS)

10

Varighet

2 semester, høst-vår

Studiested (E-STED)

Meråker

Type emne

Obligatorisk emne

(E-TYPE)

Praktisk emne

Studienivå

Grunnleggende emne (100-nivå)

Vektingsreduksjon med
andre emner/ erstatte
andre emner?
Emneansvarlig

Per Øyvind Torvik

Undervisningsspråk

Engelsk

Undervisningssemester

2 semester, høst-vår

Studierettkrav
Tilbys som frittstående

Nei
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Felt

Fyll ut / velg tekst

Innhold

Emnet er en videreføring av IVB130 og har i tillegg til fokus på praktisk
trening også fokus på trenerrollen i de aktuelle idrettene. Det
vektlegges utvikling av kunnskap til de utvalgte idrettene som kan
knyttes til teoretiske problemstillinger. Her vil emnet være nært
knyttet til IVB140 og IVB150. Det blir vektlagt undervisning som
ivaretar idrettenes egenarter innenfor utvalgte tema, hvor våre
dyktige fagansatte prioriterer kjerneelementer og praktiske
idrettspedagogiske elementer.

(E-INNHOLD)

Introduksjon til emnet
(E-KORTINTR)
Kostnader
(E-KOST)

Utover semesteravgift og pensumlitteratur forutsettes det at
studenten disponerer en bærbar datamaskin. I tillegg kommer
kostnader til nødvendig personlig utstyr til de praktiske aktivitetene.
Emnet inneholder også kurs i alpin skiteknikk. Studentene gis inntil
2000,- i støtte for opphold og heiskort ved dette kurset.

Læringsutbytte
(E-LAER)

KUNNSKAP
• Har kunnskap om grunnleggende ferdigheter og spesifikke
faktorer for ferdighetsutvikling i de aktuelle idrettene
• Har kunnskap om treningsmetode, sentrale begrep og prinsipp
som kan føre til ferdighetsutvikling i de aktuelle idrettene
• Har kunnskap om tilrettelegging og oppfølging av
hensiktsmessig trening i de aktuelle idrettene samt skikurs (alpint
& langrenn).

FERDIGHET
• Kan anvende faglig kunnskap for å planlegge, tilrettelegge,
organisere og lede treningsarbeid ut i fra målsettinger og
gjennom differensierte arbeidsmåter, herunder ivareta
treningsprinsippene og utøveres sikkerhet.
• Kan beherske relevante ferdigheter og teknikker innenfor de
aktuelle idrettene.
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•

Kan reflektere over egen og andres utførelse av ferdigheter
relatert til de aktuelle idrettene
GENERELL KOMPETANSE
• Kan utveksle synspunkter og erfaringer med bakgrunn i
individuelt treningsarbeid
• Kan formidle kunnskap til utøvere med bakgrunn i pedagogiskeog treningsprinsipper, og gjennom dette bidra til utvikling av god
praksis

Forkunnskapskrav
(E-OPPTAK)

Studenten må være tatt opp til ett av følgende studieprogram for å kunne
gjennomføre emnet:
Årsstudium i idrett, deltid

Forkunnskapskrav: generell studiekompetanse
Anbefalte forkunnskaper
(E-ANFOR)

Felt

Fyll ut / velg tekst

Pensum (E-PENS)

Kjernepensum defineres av faglærere i emnets arbeidsplan

Emneevaluering

Studieprogrammet evalueres årlig av studentene gjennom
emneevalueringer og studieprogramevaluering. Evalueringene inngår som
en del av universitetets kvalitetssikringssystem.

(E-EVALU)
Praksis
(E-PRAKSIS)
Eksamensbeskrivelse

Praktisk eksamen (PR)

(E-EKSBESKR)

Arbeidskrav (AK): Defineres i emnets arbeidsplan
Obligatorisk deltakelse (OD): Defineres i emnets arbeidsplan

Hjelpemidler til eksamen
(E-HJELP)
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Vurderingsordninger

PR: Karakteruttrykk: A-F. Teller 100/100 av karakter i emnet.
AK: Karakteruttrykk: Godkjent/ikke godkjent. Teller 0/100 av karakter i
emnet.
OD: Karakteruttrykk: Godkjent/ikke godkjent. Teller 0/100 av karakter i
emnet.
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Felt
Studieprogramnavn

One-year programme in sports, part-time

Studieprogramnavn engelsk

Sport

Webnavn

Sport

(P-NAVN)
Studienivå

One-year programme (180)

Studiepoeng (ECTS)

60

Varighet

4 semesters, Meråker

Studiemodus

Compulsory
Part-time Meråker (50%)
Teaching on Campus

Studiested

Meråker

Programansvarlig

Per Øyvind Torvik

Studieveileder

Are Johansen

Undervisningsspråk

English

Kort introduksjon
(salgstekst)

Through the programme, students shall be qualified for practical work in
sports. The students' ability to develop a critical analytical perspective in
relation to sports will be key.

(P-KORTINTRO)

Programbeskrivelse
(P-INNHOLD)

The one-year programme in sport, part-time, is focused on how different
scientific disciplines can be used to analyse and understand matters related
to the context of sport. The purpose of the programme will be to provide
students with theoretical and practical action skills to work on various topics
in sports and health.
Subject areas that will be taught include sports training, physiology,
anatomy, kinesiology, psychology, pedagogy, motor skills and sociology. The
subject areas are mainly related to movement development and
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performance capability in top-level and recreational sports, but it will also be
related to a health education perspective.

Samlinger
(P-SAMLING)

Læringsutbytte
KNOWLEDGE
(P-MAL)
•
•

Knowledge in the subject area sports and physical activity.
Knowledge of framework conditions that affect learning individually
and in groups.

SKILLS
•
•
•

Can, based on governance documents, research and experiencebased knowledge, plan, carry out and analyse training, alone and in
cooperation with others.
Can motivate and guide athletes, and adapt training to athletes'
skills and abilities, interests and social and cultural backgrounds.
Can assess athletes' development in relation to objectives, provide
developmental feedback and help athletes evaluate their own
development.

GENERAL COMPETENCE
•
•

Opptakskrav
(P-OPPTINFO)

Has insight into relevant subject and ethical issues, and can
contribute in a professional community and to the development of
sport.
Can communicate academic material verbally and in writing,
participate in academic discussions in the subject area and share
their knowledge and experiences with others.

Admission to the programme of study requires Higher Education Entrance
Qualification.
Applicants who do not have Higher Education Entrance Qualification and
are 25 years of age or older may apply for admission on the basis of prior
learning and work experience.

A police certificate of good conduct is required for the bachelor's degree
programme. The police certificate is obtained by submitting an application to
the police. The offer letter for the programme must be attached to the
application. The certificate should not be older than three months. This
requirement also applies to foreign students. If the police certificate is not
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delivered at the start of studies, the student will not be allowed to participate
in practical coaching work where children are involved. This means that
he/she will not be permitted to complete the programme.
Applicants must be able to document English skills corresponding to B2, as
the entire programme is taught in English.
Yrkesmuligheter
(P- YRKESMUL)

Videre utdanning
(P-VIDSTUD)

The programme provides good qualifications for coaching work in organised
and unorganised form (e.g. the fitness centre industry) as well as work
related to sports, performance development, physical activity and public
health.

Upon completion of the One-year programme in sports, part-time,
Meråker, the student can apply for admission to the Bachelor in Sport
Science programme, provided that the applicant can document the
following:
• Passed the exam in the following courses:
o Performance development in cross-country skiing and
biathlon, training methods (7,5 credits)
o Performance development in cross-country skiing and
biathlon, performance development in young athletes (7,5
credits)
o Performance development in cross-country skiing and
biathlon, cross-country skiing techniques (7,5 credits)
o Performance development in cross-country skiing and
biathlon, training planning (7,5 credits)
• Norwegian language proficiency in accordance with Section 2-2(2)
of the Admission Regulations
• Police certificate of good conduct not older than three months.
This requirement also applies to foreign students. If the police
certificate is not delivered at the start of studies, the student
cannot complete the programme.

Praksis
(P-PRAKSIS)

Kostnader
(P-KOST)

In addition to the semester fee and course literature, it is assumed that
students provide their own laptop computer. In addition, the study entails
the following special costs:
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•
•
•

Eksamen- og
vurderingsformer

Transport costs for teaching at given sports facilities in Meråker
Municipality.
The students must have the necessary equipment to participate in
the sports and activities included in the programme.
For students in Meråker the following costs will in addition per
semester: Training camps: ca 1650 NOK; Physical tests: ca 2500
NOK; Rental fee, Gym: ca 700 NOK; Parking and track fees, Grova
ski-senter: ca 350 NOK. Totally: ca 5200 NOK

Each course has final assessment. The course descriptions provide detailed
information.

(P-EKSAVU)

Avsluttende eksamen
(P-AVEKS)

Programevaluering
(P-EVALU)

The programme of study is annually evaluated by students through course
surveys and by the programme coordinator. The evaluations are part of the
university's quality assurance system.

Progresjonskrav
(P-PROGRE)

Aktuelle forskrifter og
sentrale bestemmelser
(P-AKTFOR)
Skikkethet
(P-SKIKK)
Autorisasjon
(P-AUT)

EMNEBESKRIVELSER
IVB110

We refer to current regulations and guidelines.
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Felt
Emnekode (forslag)

IVB 111

Emnenavn

Idrettsvitenskap i samfunnet
Idrettsvitenskap i samfunnet
Sport science and society

Emnenavn – engelsk

Tilknyttet studieprogram Bachelor i idrettsvitenskap
Årsstudium i idrett
Studiepoeng (ECTS)
10
Varighet

2 semesters, autumn-spring

Studiested (E-STED)

Meråker

Type emne
(E-TYPE)

Compulsory course
Theoretical course

Studienivå

Basic course (100 level)

Vektingsreduksjon med
andre emner/ erstatte
andre emner?
Emneansvarlig

Truls Valland Roaas

Undervisningsspråk

English

Undervisningssemester

2 semesters, autumn-spring

Studierettkrav
Tilbys som frittstående

No

Page break

Felt

Please complete/choose text

Innhold
(E-INNHOLD)

The place of both sport and science in society can be complicated. The main focus
of this course is therefore to introduce, discuss and reflect on relevant issues
related to sports science so that students have a greater understanding of their
future work in the context of sports. Historical and current challenges in the
context of sports will serve as the core, with multidisciplinary angles. Through
this course, students will gain basic insight into what, how and why sports science
as a subject area can be useful.

Introduksjon til emnet
(E-KORTINTR)
Kostnader
(E-KOST)
Læringsutbytte
(E-LAER)

In addition to the semester fee and course literature, it is assumed that
students provide their own laptop computer.
KNOWLEDGE
•
Has knowledge of sports in a historical, cultural and social
context in Norwegian society.
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•
Can update their knowledge in various subject areas and
perspectives, as well as be familiar with the need for the type of knowledge
that can be key to solving a problem.
•
Is familiar with research and development work related to
sports science.

SKILLS
•
Can find, assess and refer to information and subject material to
shed light on an issue.
•
Can reflect on your own professional practice and
understanding of sport in society.

Forkunnskapskrav
(E-OPPTAK)

GENERAL COMPETENCE
•
Can disseminate subject material to shed light on an issue
• Has insight into different perspectives from which to view sports, as
well as relevant academic issues.
• Can exchange views and experiences with others with a basis in the
subject area and thereby contribute to the development of good
professional practices.
The student must be admitted to one of the following programmes of study in
order to complete the course:
Bachelor in Sport Science
One-year programme in sports
Required prerequisite knowledge: Higher Education Entrance Qualification

Anbefalte forkunnskaper
(E-ANFOR)

Page break

Felt
Pensum (E-PENS)
Emneevaluering
(E-EVALU)
Praksis
(E-PRAKSIS)
Eksamensbeskrivelse
(E-EKSBESKR)

Sæther, S.A. (2019) Idrettsvitenskap. Universitetsforlaget.
ISBN: 9788215030913
The programme of study is annually evaluated by the students through course
evaluations and study programme evaluation. The evaluations are part of the
university's quality assurance system.

Portfolio (MA). Graded grading scale: A-F. Comprises 100/100 of the grade in the
course.

Coursework (AK):
Submission of 4 academic texts
2 group presentations
Compulsory participation (OD):
Specified in the work schedule
Hjelpemidler til eksamen All examination support materials allowed
(E-HJELP)
Vurderingsordninger
MA: Grading scale: A-F. Comprises 100/100 of the grade in the course.
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AK: Grading scale: Approved/not approved. Comprises 0/100 of the grade in the
course.
OD: Grading scale: Approved/not approved. Comprises 0/100 of the grade in the
course.

IVB121
Felt
Emnekode (forslag)

IVB 121

Emnenavn

Treningslære og fysiologi

Emnenavn – engelsk

Training physiology, training principles and training methods.

Tilknyttet studieprogram Bachelor i idrettsvitenskap
Årsstudium i idrett
Studiepoeng (ECTS)
10
Varighet

2 semesters, autumn-spring

Studiested (E-STED)

Meråker

Type emne
(E-TYPE)

Compulsory course
Theoretical course

Studienivå

Basic course (100 level)

Vektingsreduksjon med
andre emner/ erstatte
andre emner?
Emneansvarlig

Terje Dalen

Undervisningsspråk

English

Undervisningssemester

2 semesters, autumn-spring

Studierettkrav
Tilbys som frittstående

No

Page break

Felt
Innhold
(E-INNHOLD)

Sports training and physiology shall provide an understanding of the structure and
function of organ systems, as well as how training affects the organs during activity.
Very few sports, if any, require only fitness, only strength, or only technique, etc.
Overall performance involves a collaboration of many abilities. Thus, the different
sub-skills must be developed optimally in view of the whole.
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Introduksjon til emnet
(E-KORTINTR)
Kostnader
(E-KOST)
Læringsutbytte
(E-LAER)

Forkunnskapskrav
(E-OPPTAK)

In addition to the semester fee and course literature, it is assumed that students
provide their own laptop computer.
Knowledge
The candidate has…
•
Broad knowledge of the training principles that are central to the
training work
•
Broad knowledge of key training methods for the development of
various physical skills
•
Broad physiological knowledge of central organ systems that are
important in playing sports
•
Broad knowledge of adaptations in the function of organ systems
based on physical activity
Skill
The candidate …
•
Can apply professional knowledge of training principle and
training methods to make training plans
General competence
The candidate …
•
Can exchange views and experiences with others with a
background in the subject area sports training and physiology.
The student must be admitted to one of the following programmes of study in order
to complete the course:
Bachelor in Sport Science
One-year programme in sports
Required prerequisite knowledge: Higher Education Entrance Qualification

Anbefalte
forkunnskaper
(E-ANFOR)

Page break

Felt
Pensum (E-PENS)

1.Dahl, H.A., Klar - ferdig - gå. 3 ed. 2005: Cappelen Akademisk Forlag.
2.Gjerset, A., et al., Idrettens treningslære. Vol. 2. 2015, : Gyldendal Norsk Forlag.

Emneevaluering
(E-EVALU)

The programme of study is annually evaluated by the students through course
evaluations and study programme evaluation. The evaluations are part of the
university's quality assurance system.

Praksis
(E-PRAKSIS)
Eksamensbeskrivelse
(E-EKSBESKR)

Written school examination (SK): 5 hours
Coursework (AK): Participation in lab assignments and submissions.
Compulsory participation (OD): Minimum 80% attendance of tuition.

Hjelpemidler til eksamen No examination support materials are allowed
(E-HJELP)
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Vurderingsordninger

SK, Written school examination, 5 hours. Grading scale: A-F. Comprises 100/100 of
the grade in the course.
AK, coursework. Grading scale: approved/not approved. Comprises 0/100 of the
grade in the course.
OD, compulsory participation. Grading scale: approved/not approved. Comprises
0/100 of the grade in the course.

IVB131
Felt
Emnekode (forslag)

IVB 131

Emnenavn

Praktisk idrett 1

Emnenavn – engelsk

Practical sports 1

Tilknyttet studieprogram Bachelor i idrettsvitenskap
Årsstudium i idrett
Studiepoeng (ECTS)

10

Varighet

2 semesters, autumn-spring

Studiested (E-STED)

Meråker

Type emne

Compulsory course

(E-TYPE)

Practical course

Studienivå

Basic level (100 course)

Vektingsreduksjon med
andre emner/ erstatte
andre emner?
Emneansvarlig

Truls Valland Roaas

Undervisningsspråk

English
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Undervisningssemester

2 semesters, autumn-spring

Studierettkrav
Tilbys som frittstående

No

Felt
Innhold
(E-INNHOLD)

The course focuses on practical training and the development of
owns skills in a variety of individual sports. The emphasis is also on
the development of knowledge to the selected sports that can be
linked to theoretical issues. Emphasis will be placed on teaching that
safeguards the sports' own distinctive characteristics within selected
topics, where our skilled academic staff prioritise core elements. The
sports are carried out in appropriate learning arenas connected to
the university's campus (Levanger Municipality). The IVB 120 course
is closely related to the IVB 130 course.

Introduksjon til emnet
(E-KORTINTR)
Kostnader
(E-KOST)

In addition to the semester fee and course literature, it is assumed that
students provide their own laptop computer.

The costs of necessary personal equipment for the practical activities
come in addition.
Læringsutbytte
(E-LAER)

KNOWLEDGE
• Has knowledge of basic skills and specific factors for
development of skills in the relevant individual sports
• Has knowledge of training methods, central concepts and
principles that can lead to the development of skills in the
relevant individual sports
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SKILLS
•

Can master relevant skills and techniques within the relevant
individual sports.
• Can explain and assess the factors and capacities that are
essential for performance in the individual sports in question and
present issues on this basis.
• Can reflect on own performance of skills related to individual
sports.
GENERAL COMPETENCE
• Has insight into general and specific factors related to
training work in individual sports.
• Can exchange views and experiences with a background in
individual coaching work.
Forkunnskapskrav
(E-OPPTAK)

The student must be admitted to one of the following programmes of
study in order to complete the course:
Bachelor in Sport Science
One-year programme in sports

Anbefalte forkunnskaper
(E-ANFOR)

Felt
Pensum (E-PENS)

The core curriculum is defined by subject teachers in the various sports
and will be in the work plan and Leganto.

Emneevaluering

The programme of study is annually evaluated by the students through
course evaluations and study programme evaluation. The evaluations are
part of the university's quality assurance system.

(E-EVALU)
Praksis
(E-PRAKSIS)
Eksamensbeskrivelse

Practical examination (PR)

(E-EKSBESKR)

Coursework (AK): Specified in the course's work schedule
Compulsory participation (OD): Specified in the course's work schedule
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Hjelpemidler til eksamen
(E-HJELP)
Vurderingsordninger

PR: Grading scale: A-F. Comprises 100/100 of the grade in the course.
AK: Grading scale: Approved/not approved. Comprises 0/100 of the grade
in the course.
OD: Grading scale: Approved/not approved. Comprises 0/100 of the
grade in the course.

IVB141
Felt
Emnekode (forslag)

IVB 141

Emnenavn

Læring og utvikling

Emnenavn – engelsk

Development and learning

Tilknyttet studieprogram Bachelor i idrettsvitenskap
Årsstudium i idrett
Studiepoeng (ECTS)

10

Varighet

2 semesters, autumn-spring

Studiested (E-STED)

Meråker

Type emne

Compulsory course

(E-TYPE)

Theoretical and practical course

Studienivå

Basic course (100 level)
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Vektingsreduksjon med
andre emner/ erstatte
andre emner?
Emneansvarlig

Truls Valland Roaas

Undervisningsspråk

English

Undervisningssemester

2 semesters, autumn-spring

Studierettkrav
Tilbys som frittstående

No

Felt
Innhold
(E-INNHOLD)

The course's main focus is to shed light on learning and development
processes in sport through the science of pedagogy, psychology and
motor skills. The course's practical parts will be closely related to
IVB160. Selected topics in learning and development will be integrated
and systematised through practical experience and theoretical
knowledge with a view to developing good action skills as a coach and
educator. It is important that students can make a comprehensive
assessment of the circumstances that have implications so that training
and learning from movements take place in the most suitable way for
the individual athlete.

Introduksjon til emnet
(E-KORTINTR)
Kostnader
(E-KOST)

In addition to the semester fee and course literature, it is assumed
that students provide their own laptop computer.
The costs of necessary personal equipment for the practical activities
come in addition.

Læringsutbytte
(E-LAER)

Knowledge:
• Knowledge of key factors in sports pedagogy that has
implications for the role of the coach and how this affects the
planning and implementation of training for sports groups and
individuals.
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•
•
•
•

Forkunnskapskrav
(E-OPPTAK)

Is familiar with factors in children's and youth sports that are
important for facilitating appropriate training and performance
development.
Is familiar with research and development work in the subject
area learning in sports.
Is familiar with psychological factors and topics that have
relevance for sports practice and learning.
Is familiar with motoric factors and topics that have relevance
for sports practice and learning.

The student must be admitted to one of the following programmes of
study in order to complete the course:
Bachelor in Sport Science
One-year programme in sports

Required prerequisite knowledge. Higher Education Entrance
Qualification

Anbefalte forkunnskaper
(E-ANFOR)

Felt
Pensum (E-PENS)

Core curriculum to be defined in autumn 2020

Emneevaluering

The programme of study is annually evaluated by the students through
course evaluations and study programme evaluation. The evaluations are
part of the university's quality assurance system.

(E-EVALU)
Praksis
(E-PRAKSIS)
Eksamensbeskrivelse

Written school examination (SK): 5 hours

(E-EKSBESKR)

Coursework (AK): Specified in the course's work schedule
Compulsory participation (OD): Specified in the course's work schedule
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Hjelpemidler til eksamen
(E-HJELP)
Vurderingsordninger

SK, written school examination, 5 hours. Grading scale: A-F. Comprises
100/100 of the grade in the course.
AK: Grading scale: Approved/not approved. Comprises 0/100 of the grade
in the course.
OD: Grading scale: Approved/not approved. Comprises 0/100 of the
grade in the course.

IVB151
Felt
Emnekode (forslag)

IVB 151

Emnenavn

Bevegelseslære og anatomi
Rørslelære og anatomi

Emnenavn – engelsk

Kinesiology and anatomy

Tilknyttet studieprogram Bachelor i idrettsvitenskap
Årsstudium i idrett
Studiepoeng (ECTS)

10

Varighet

2 semesters, autumn-spring

Studiested (E-STED)

Meråker

Type emne

Compulsory course

(E-TYPE)

Theoretical course

Studienivå

Basic course (100 level)
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Vektingsreduksjon med
andre emner/ erstatte
andre emner?
Emneansvarlig

Morten A. Aune

Undervisningsspråk

English

Undervisningssemester

2 semesters, autumn-spring

Studierettkrav
Tilbys som frittstående

No

Felt
Innhold
(E-INNHOLD)
Introduksjon til emnet
(E-KORTINTR)

Kostnader
(E-KOST)
Læringsutbytte
(E-LAER)

This course shall provide a basic and interdisciplinary understanding of
kinesiology and anatomy related to the context of sports. There will be a
focus on basic knowledge, and analysing movements associated with
selected sports, but also of movements in general.

In addition to the semester fee and course literature, it is assumed that
students provide their own laptop computer.

Knowledge:
•
•
•

•
•
Skills:

Broad knowledge of concepts and terminology in anatomy and
kinesiology
Broad knowledge of basic anatomy related to skills
development in sports and movement analysis
Broad knowledge of the anatomy of the torso, upper and lower
extremities
Broad knowledge of basic kinesiology, related skills
development in sports and movement analysis
Broad knowledge of key mechanical laws and mechanical
principles affecting movement solutions in sports
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•
•

Can analyse various movements in sports based on anatomy
and kinesiology.
Can apply anatomy and kinesiology in the dissemination of skills
development

General skills:
Have the professional knowledge to provide training advice based on
the body's resources.

Forkunnskapskrav
(E-OPPTAK)

The student must be admitted to one of the following programmes of
study in order to complete the course:
Bachelor in Sport Science
One-year programme in sports

Required prerequisite knowledge: Higher Education Entrance
Qualification
Anbefalte forkunnskaper
(E-ANFOR)

Felt
Pensum (E-PENS)

Tveit, P., & Hetland, S. (1994). Bevegelseslære: idrett-kropp-teknikk. Norges
idrettshøgskole.

Wirhed, R., & Andersen, L. U. (2012). Anatomi og bevægelseslære i idræt.

Emneevaluering
(E-EVALU)

The programme of study is annually evaluated by the students through
course evaluations and study programme evaluation. The evaluations are
part of the university's quality assurance system.

Praksis
(E-PRAKSIS)
Eksamensbeskrivelse

Written school examination: 5 hours

(E-EKSBESKR)

Coursework (AK):
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Submission of 2 assignments in movement analysis
Compulsory participation (OD):
In practical exercises and lab
80% participation in tuition

Hjelpemidler til eksamen

Calculator and formulary

(E-HJELP)
Vurderingsordninger

SK, written school examination, 5 hours. Grading scale: A-F. Comprises
100/100 of the grade in the course.

AK: Grading scale: Approved/not approved. Comprises 0/100 of the grade
in the course.

OD: Grading scale: Approved/not approved. Comprises 0/100 of the grade
in the course.

IVB161
Felt
Emnekode (forslag)

IVB 161

Emnenavn

Praktisk idrett 2

Emnenavn – engelsk

Practical sports 2

Tilknyttet studieprogram Bachelor i idrettsvitenskap
Årsstudium i idrett
Studiepoeng (ECTS)

10

Varighet

2 semesters, autumn-spring
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Studiested (E-STED)

Meråker

Type emne

Compulsory course

(E-TYPE)

Practical course

Studienivå

Basic course (100 level)

Vektingsreduksjon med
andre emner/ erstatte
andre emner?
Emneansvarlig

Truls Valland Roaas

Undervisningsspråk

English

Undervisningssemester

2 semesters, autumn-spring

Studierettkrav
Tilbys som frittstående

No

Felt
Innhold
(E-INNHOLD)

The course is a continuation of IVB130 and in addition to focusing on
practical training also focuses on the coaching role in the relevant
sports. The emphasis is also on the development of knowledge to the
selected sports that can be linked to theoretical issues. Here the topic
will be closely related to IVB140 and IVB150. Emphasis will be placed
on teaching that safeguards the sports' distinctive characteristics
within selected topics, where our skilled academic staff prioritise core
elements and practical sports education elements.
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Introduksjon til emnet
(E-KORTINTR)
Kostnader
(E-KOST)

In addition to the semester fee and course literature, it is assumed
that students provide their own laptop computer. The costs of
necessary personal equipment for the practical activities come in
addition.
The course also includes courses in alpine skiing techniques. Students
are given up to 2000 in support for stays and lift passes for this course.

Læringsutbytte
(E-LAER)

KNOWLEDGE
• Has knowledge of basic skills and specific factors for
development of skills in the relevant sports
• Has knowledge of training methods, central concepts and
principles that can lead to skills development in the relevant sports
• Has knowledge of facilitation and follow-up of appropriate
training in the relevant sports as well as ski courses (alpine &
cross-country).

SKILLS
•

Can apply professional knowledge to plan, facilitate, organise and
lead training work based on objectives and through differentiated
working methods, including safeguarding the training principles
and safety of athletes.
• Can master relevant skills and techniques within the relevant
sports.
• Can reflect on own and others' performance of skills related to
the relevant sports.

GENERAL COMPETENCE
• Can exchange views and experiences with a background in
individual coaching work
• Can communicate knowledge to practitioners with a background
in educational and training principles, and through this contribute
to the development of good practice
Forkunnskapskrav
(E-OPPTAK)

The student must be admitted to one of the following programmes of
study in order to complete the course:
Bachelor in Sport Science
One-year programme in sports
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Required prerequisite knowledge: Higher Education Entrance
Qualification
Anbefalte forkunnskaper
(E-ANFOR)

Felt
Pensum (E-PENS)

Core curriculum is defined by subject teachers in the course's work plan

Emneevaluering

The programme of study is annually evaluated by the students through
course evaluations and study programme evaluation. The evaluations are
part of the university's quality assurance system.

(E-EVALU)
Praksis
(E-PRAKSIS)
Eksamensbeskrivelse

Practical examination (PR)

(E-EKSBESKR)

Coursework (AK): Defined in the course's work plan
Compulsory participation (OD): Defined in the course's work plan

Hjelpemidler til eksamen
(E-HJELP)
Vurderingsordninger

PR: Grading scale: A-F. Comprises 100/100 of the grade in the course.
AK: Grading scale: Approved/not approved. Comprises 0/100 of the grade
in the course.
OD: Grading scale: Approved/not approved. Comprises 0/100 of the grade
in the course.
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REAKKREDITERING 2020 (OPPRINNELIG 2018) - PRAKTISK-PEDAGOGISK
UTDANNING FOR ALLMENNFAG (PPUA)
Forslag til vedtak:
1. Utdanningsutvalget anbefaler å reakkreditere Praktisk-pedagogisk utdanning for
allmennfag under forutsetning av punkt 2.
2. Det forutsettes at Fakultet for lærerutdanning, kunst- og kulturfag arbeider videre
med praksisavtaler for å sikre god kvalitet på gjennomføring av praksis.
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Saksframstilling
Bakgrunn
Ved etablering av nye studieprogram gjennomfører Nord universitet akkreditering i tråd med
NOKUTs Studietilsynsforskrift. Nord universitet har i tillegg vedtatt egne retningslinjer for
reakkreditering av eksisterende studieprogrammer (rektorvedtak 16/03574-5 den 29. desember
2016 og justert ved rektorvedtak 17/01202-9 den 6. februar 2019 ). Rektor vedtar årlig plan for
reakkreditering. Ut fra retningslinjene for reakkreditering kan fakultet melde inn et studieprogram
for reakkreditering dersom større endring av studieplan, fagmiljø, rammebetingelser mv.
Praktisk - pedagogisk utdanning for allmennfag var opprinnelig i rektors plan for reakkreditering i
2018. Av ulike årsaker ble ikke reakkrediteringssøknaden lagt fram for sentralt Utdanningsutvalg
verken i 2018 eller 2019, men først nå våren 2020. Første versjon av reakkrediteringssøknaden ble
oversendt 29.06.2018), andre versjon ble oversendt 05.03.2019, og de siste versjoner er mottatt
31.03.2020 og 28.05.2020 pr epost (må inn i P360).

Kort om studieprogrammet
Nedenfor er studiemodell samt kort om overordnet bilde av programmet. Praktisk-pedagogisk
utdanning for allmennfag (forkortet PPUA) er et profesjonsstudium på 60 studiepoeng, og har
nasjonal rammeplan. Studieprogrammet er organisert som nettbasert deltidsstudium over 2 år med
2 ukesamlinger hvert studieår, og tilbys ved campus Bodø. PPUA er en kortere og mer intensiv
lærerutdanning sammenlignet med grunnskolelærer- og lektorutdanning.
I PPUA blir studentenes fagkompetanse koblet sammen med pedagogikk (30 studiepoeng),
fagdidaktikk (30 studiepoeng) og praksis (0 studiepoeng). Det er totalt 60 dager praksis som inngår
som integrert del av pedagogikken og fagdidaktikken, og minimum 10 dager praksis skal være på
ungdomstrinnet. Utdanningen er vitnemålsgivende.
Opptakskrav til utdanningen er enten mastergrad som inneholder 60 studiepoeng i minst ett
relevant fag som gir kompetanse til å undervise eller tre alternativ med bachelorutdanning.
Utdanningen er vitnemålsgivende.
Studiemodell;
1. semester

2. semester

PED1013
Pedagogikk for trinn 8.-13.
15 stp
PRA1009
Praksis 1. studieår PPU for trinn 8.-13.
0 stp
Spesialisering (alle 15 stp);
DID1001 Fagdidaktikk i matematikk 1
DID1003 Fagdidaktikk i naturfag 1
DID1004 Fagdidaktikk i samfunnsfag 1
DID1002 Fagdidaktikk i fremmedspråk 1
DID1005 Fagdidaktikk i kroppsøving og idr.fag 1
DID1006 Fagdidaktikk i musikk 1

3. semester

4. semester

DID1007
Fagdidaktikk 2 og
pedagogikk 2 for PPU
15 stp
PED1010
FOU-oppgave PPU
15 stp
PRA1010
Praksis 2. studieår PPU for trinn 8.-13.
0 stp
PRA1018
Praksis 2. studieår PPU 2 uker i ungdomsskole
0 stp
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Fakultetets behandling av reakkrediteringssøknaden og nye oversendelser
Første versjon av reakkrediteringssøknaden (12.06.2018) ble behandlet av fakultetets lokale
utdanningsutvalg den 25.06.2018 (P360 referanse 18/04862-10). Utvalget anbefalte enstemmig
dekanen å godkjenne søknaden, og oversende saken til Studieavdelingen for videre behandling
Dekan gjorde slikt vedtak 29.06.2018 (P360 referanse 17/03634-25);
1. Dekan ved fakultet for lærerutdanning og kunst- og kulturfag anbefaler sentralt
Utdanningsutvalg å godkjenne søknad om reakkreditering av studieplan med tilhørende
dokumentasjon for studiet Praktisk-pedagogisk utdanning for allmennfag, under
forutsetning av at pkt a.-e. innfris innen saken oversendes rektor, og at pkt 2-4 innfris
innen 1. juni 2019
a. Manglende kjernepensum må legges inn i studieplanen
b. Beskrivelsen av ordninger for internasjonalisering må utfylles, er ikke dette
mulig må det jobbes videre med hvordan studiet kan settes i en internasjonal
kontekst
c. Begrunnelse for hvordan fagmiljøets forskning og/eller kunstnerisk
utviklingsarbeid, og faglig utviklingsarbeid har en kvalitet og et omfang som
er tilfredsstillende for studietilbudets innhold og nivå, må utbedres
d. Engelsk versjon av studieplan må ettersendes
e. Oppdatert kompetanseoversikt må ettersendes etter nytilsetting
2. Gjeldende praksisavtaler må endres slik at innholdet blir i tråd med forskrift om
rammeplan for PPUA samt Nasjonale retningslinjer for PPUA
3. Det bør jobbes videre med å få på plass praksisavtaler som er dimensjonert ut i fra
estimert antall studenter
4. Når nytt forslag til rangeringsregler foreligger, må studieplanen endres i henhold til dette
og Opptakskontoret må informeres.
Ny oppdatert reakkrediteringssøknad ble oversendt med dekanvedtak 05.03.2019 (P360 referanse
17/03634-27);
Søknad om reakkreditering av Praktisk-pedagogisk utdanning for allmennfag godkjennes av
dekan ved fakultet for lærerutdanning og kunst- og kulturfag, og oversendes
studieavdelingen for videre behandling.
Studieavdelingen har hatt dialog med fagmiljøet fra starten av, da reakkrediteringssøknaden ikke
innfridde alle krav i Studietilsynsforskriften ved første og andre oversendelse. Som nevnt
innledningsvis er siste versjon av reakkrediteringssøknad mottatt 28.05.2020. Det har vært god
dialog og fagmiljøet har arbeidet konstruktivt, og har på mange områder levert meget godt.
Reakkrediteringsprosessen har imidlertid tatt uforholdsmessig lang tid, og det er derfor viktig at den
avsluttes nå.
Særlig to områder har vært utfordrende; praksisavtaler herunder tilfredsstillende kapasitet i avtalene
og oversikt over avvikling av praksis samt fagmiljøet herunder tilfredsstillende oversikt over hvem
som faktisk inngår i fagmiljøet og førstestillingskompetanse. Studieprogrammet anses som både
økonomisk og strategisk viktig for fakultetet, og således er det ekstra viktig at studieprogrammet
innfrir alle krav i Studietilsynsforskriften.

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

Vurdering av kravene

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

OK

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

OK

Vurdering av kravene

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

Relevans for arbeidsliv: OK
OK
OK
Undervisning/læring/vurdering:
OK
Aktiv rolle: OK
OK

OK
OK

Se kommentar

§ 2.3 Krav til fagmiljøet

Vurdering av kravene

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

Størrelse: OK
Kompetansemessig stabilt: OK –
men viktig å sikre nyrekruttering
Sammensetning: OK

agogisk utdanning for allmennfag (PPUA) - 19/03630-8 Reakkreditering 2020 (opprinnelig 2018) - Praktisk-pedagogisk utdanning for allmennfag (PPUA) : Reakkreditering 2020 (opprinnelig 2018) - Praktisk-pedagogisk utdanning for allmennfag (PPUA)

(2) Fagmiljøet tilknyttet studietilbudet skal ha relevant
utdanningsfaglig kompetanse.
(3) Studietilbudet skal ha en tydelig faglig ledelse med et
definert ansvar for kvalitetssikring og kvalitetsutvikling av
studiet.
(4) Minst 50 prosent av årsverkene knyttet til studietilbudet
skal utgjøres av ansatte i hovedstilling ved institusjonen.
Av disse skal det være ansatte med minst
førstestillingskompetanse i de sentrale delene av
studietilbudet. I tillegg gjelder følgende krav til
fagmiljøets kompetansenivå:
b) For studietilbud på mastergradsnivå skal 50 prosent
av fagmiljøet tilknyttet studiet bestå av ansatte med
førstestillingskompetanse, hvorav minst 10 prosent
med professor- eller dosentkompetanse.

OK

(5) Fagmiljøet tilknyttet studietilbudet skal drive forskning
og/eller kunstnerisk utviklingsarbeid, og faglig
utviklingsarbeid, og skal kunne vise til dokumenterte
resultater med en kvalitet og et omfang som er
tilfredsstillende for studietilbudets innhold og nivå.
(6) Fagmiljøet tilknyttet studietilbud som fører fram til en
grad skal delta aktivt i nasjonale og internasjonale
samarbeid og nettverk som er relevante for
studietilbudet.
(7) For studietilbud med obligatorisk praksis skal fagmiljøet
tilknyttet studietilbudet ha relevant og oppdatert
kunnskap fra praksisfeltet. Institusjonen må sikre at
praksisveilederne har relevant kompetanse, og erfaring
fra praksisfeltet.

OK

OK

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

OK

Fagmiljøets kunnskap: OK
Praksisveiledernes kompetanse:
Se kommentar

Kommentarer
Som nevnt innledningsvis har dette vært en svært langvarig prosess. Saken legges nå fram for
Sentralt Utdanningsutvalg for endelig å nærme seg avslutning av prosessen. Nedenfor kommenteres
nærmere kun de punkter hvor det ikke står OK på det enkelte (re)akkrediteringskrav. For de øvrige
bestemmelses vises til meget fyldig reakkrediteringssøknad.
§ 2.2 (9) - om praksisavtaler
Helt fra starten av denne prosessen har det vært påpekt mangler i forhold til praksisavtaler. Dette
framgår også i dekanvedtaket ved oversendelse av første versjon av reakkrediteringssøknaden. Det
er flere avtalenivåer; overordnet praksisskoleavtale og i tillegg praksislæreravtale med den enkelte
veileder. Førstnevnte inngås for en 5 års periode, mens sistnevnte inngås for 1 år om gangen.
Studieprogrammet (PPUA) har samlet 60 dager praksis fordelt på alle semestrene, men med
hovedvekt på semester 2 og 4. Dette betyr at første- og andreårsstudentene i stor grad avvikler
praksis nøyaktig i de samme periodene. Studieprogrammet har dessuten over tid hatt store kull. Ved
oppstart var det henholdsvis; 90 studenter i 2016, 122 studenter i 2017, 109 studenter i 2018 og 82
studenter i 2019. Det er grunn til å anta at rekrutteringen vil fortsette på nivå med 2019, da
masterutdanning ble innført som opptakskrav fra denne høsten. I tillegg til at det fortsatt er store kull
på studieprogrammet, deles de samme praksisplassene i ungdomsskole og videregående skole med 2
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andre studieprogram; Praktisk-pedagogisk utdanning i yrkesfag (PPUY) og Bachelor yrkesfaglærer.
Førstnevnte har store kull tilsvarende PPUA.
Manglende i forhold til praksisavtaler har hele tiden vært knyttet til få inngåtte avtaler og dermed for
liten kapasitet i forhold til de store studentkullene. Det er fortsatt inngått samlet kun 7 avtaler; 6 i
Nordland og 1 i Trøndelag. Studieprogrammet er nettbasert med til sammen kun 4 uker fysisk
studiesamling. Dette bidrar til stor grad av nasjonal rekruttering, og kun omkring en tredjedel av
studentene har bosted i Nordland. De fleste studentene som ikke har bosted i Nordland, ønsker
naturlig nok å avvikle praksis på hjemstedet. Dette gir merarbeid og utfordringer med å skaffe til veie
et stort antall avtaler med praksisskoler og praksisveiledere.
Det er etter hvert (mars og mai 2020) lagt fram oversikter over praksis, som har til hensikt å
dokumentere at selv med foreliggende avtalegrunnlag, er alle studentene sikret gjennomføring av
praksis på riktig praksissted og tildelt praksisveileder med riktig kompetanse. For eksempel viser ene
oversikten at selv med inngått avtale kun med 7 skoler, er det 57 skoler som har tatt imot studenter .
En annen oversikt viser at ved de 7 skolene med inngått avtale har (tilsatt) lærere (eller tildelt
praksisveiledere..?), som overstiger antallet studenter som har behov for
praksisplass/praksisveileder.
Som nevnt innledningsvis anses studieprogrammet både som økonomisk og strategisk viktig for
fakultet, og dermed er det særlig viktig å sikre kvalitet på alle forhold knyttet til studieprogrammet.
Det er vår mening at selv om fakultetene mener å dokumentere at praksisplasser håndteres på en
tilfredsstillende måte, er det grunnlag for forbedring og dette bør prioriteres av fakultetet.
§ 2.3 (1) - om fagmiljøets størrelse, sammensetning og stabilitet
Helt fra starten av denne prosessen har det også vært påpekt at det har vært utfordrende å få
oversikt over fagmiljøet tilknyttet studieprogrammet. Oppdatert kompetanseoversikt er også
etterspurt i dekanvedtaket ved oversendelse av første versjon av reakkrediteringssøknaden. Også
ved siste oversendelse av reakkrediteringssøknad er det mangler. Selv om det er påpekt, mangler en
emneansvarlig i oversikter over fagmiljøet (vedkommende er imidlertid ført opp i oversikt over
fagmiljøet for Praktisk-pedagogisk utdanning for yrkesfag). Det opplyses i søknaden at det er behov
for rekruttering av 2 personer innenfor pedagogikk, og det er viktig å sikre ny rekruttering som
erstatning for denne kompetansen.
§ 2.3 (4) – om førstestillingskompetanse i sentrale deler
En rekke områder er definert som sentrale deler i studieprogrammet, jamfør søknadens side 11.
Disse inngår i studieprogrammets emner; pedagogikk, didaktikk, praksis og fagdidaktikk
(spesialiseringene innenfor matematikk, naturfag, samfunnsfag, fremmedspråk, kroppsøving og
idrettsfag samt musikk). Kravet om førstestillingskompetanse i emnene er oppfylt, men dette er
sårbart i de tilfeller kun en person innehar nødvendig kompetanse. Fakultetet bør har en plan som
sikrer nødvendig kompetanse dersom denne ene personen av en eller annen grunn skulle utgå fra
fagmiljøet.
§ 2.3 (7) - om praksisveilederne og deres kompetanse og erfaring fra praksisfeltet
Det foreligger ingen oversikt over hvilken kompetanse de forskjellige praksisveilederne besitter –
bare hvor mange som er praksisveiledere på hver videregående skole. Søknaden omtaler imidlertid
krav til praksisveiledere; tilfredsstillende faglig fordyping i undervisningsfaget, bør ha gjennomgått
videreutdanning i veiledning og bør ha minimum 3 års undervisningserfaring. Det foreligger en
praksisveileder (altså ei veiledning til praksis), men denne er ikke formalisert ved fakultetet, etter det
vi kjenner til. Også på dette området er det grunnlag for forbedring for å sikre kvalitet, og bør
prioriteres av fakultetet.
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Vedlegg:
1. Dekanvedtak 29.06.2018 – første oversendelse
2. Dekanvedtak 05.03.2019 – andre oversendelse
3. Søknad om reakkreditering – versjon 28.05.2020
Fullstendig oversikt over vedlegg finnes i UU sitt prosjektrom
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Dekanvedtak FLU
Arkivreferanse:

17/03634-25

Saksbehandler

Runi Hagen

Dato

29.06.2018

Sak: Søknad om reakkreditering for Praktisk-pedagogisk utdanning for allmennfag
Vedtak:
1. Dekan ved fakultet for lærerutdanning og kunst- og kulturfag anbefaler sentralt Utdanningsutvalg å
godkjenne søknad om reakkreditering av studieplan med tilhørende dokumentasjon for studiet
Praktisk-pedagogisk utdanning for allmennfag, under forutsetning av at pkt a.-e. innfris innen saken
oversendes rektor, og at pkt 2-4 innfris innen 1. juni 2019
a. Manglende kjernepensum må legges inn i studieplanen
b. Beskrivelsen av ordninger for internasjonalisering må utfylles, er ikke dette mulig må det
jobbes videre med hvordan studiet kan settes i en internasjonal kontekst
c. Begrunnelse for hvordan fagmiljøets forskning og/eller kunstnerisk utviklingsarbeid, og
faglig utviklingsarbeid har en kvalitet og et omfang som er tilfredsstillende for
studietilbudets innhold og nivå, må utbedres
d. Engelsk versjon av studieplan må ettersendes
e. Oppdatert kompetanseoversikt må ettersendes etter nytilsetting
2. Gjeldende praksisavtaler må endres slik at innholdet blir i tråd med forskrift om rammeplan for PPUA
samt Nasjonale retningslinjer for PPUA
3. Det bør jobbes videre med å få på plass praksisavtaler som er dimensjonert ut i fra estimert antall
studenter
4. Når nytt forslag til rangeringsregler foreligger, må studieplanen endres i henhold til dette og
Opptakskontoret må informeres.

Navn
Dekan
Vedlegg til reakkrediteringssøknaden:
1. Studieplan med emnebeskrivelser – norsk versjon
2. Handlingsplan
3. Signerte praksisavtaler
4. Fagmiljøet – CVer
5. Fagmiljøet – oversikt over kompetanse
6. Fagmiljøet – publikasjonsliste
7. Notat om studieplan engelsk versjon
8. Notat vedrørende samarbeids- og praksisskoler
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SAKSUTREDNING
Bakgrunn:
Ved etablering av nye studieprogram gjennomfører Nord universitet akkreditering i tråd med
NOKUTs Studietilsynsforskrift. Nord universitet har i tillegg vedtatt egne retningslinjer for
reakkreditering av eksisterende studieprogrammer (rektorvedtak 16/03574-5 den 29. desember
2016), samt egen plan for reakkreditering 2017 (rektorvedtak 16/03574-6 den 29. desember 2016).
I følge planen for reakkreditering i 2018 inngår Praktisk-pedagogisk utdanning for allmennfag.
Reakkreditering av et studieprogram innebærer, på lik linje som ved en akkrediteringsprosess, at
fakultetet dokumenterer at det aktuelle studieprogrammet oppfyller Studietilsynsforskriften.
Reakkrediteringssøknaden skrives etter en mal som er utformet av NOKUT.
Nedenfor presenteres studiemodellen for studieprogrammet, hvor det følgelig gis en overordnet
beskrivelse av programmet.
1. Semester
Pedagogikk
Fagdidaktikk

2. Semester

3. Semester

PED1 (15 stp)

PED2 (7,5 stp PED2)

FDID1 (15 stp)

FoU-arbeid

4. Semester

FDID2 (7,5 stp FDID2)

FoU (15 stp) Pedagogisk-didaktisk FoUoppgave

Praksis

PRA1 (0 stp) 20 dager

PRA2 (0 stp) 40 dager

Praktisk-pedagogisk utdanning for allmennfag (heretter omtalt PPUA) er et deltidsstudium på 60
studiepoeng, fordelt på to studieår, og karakteriseres som en videreutdanning. Da studiet ikke fører
til noen grad, er det enkelte krav i Studietilsynsforskriften som ikke gjelder for dette studiet.
PPUA er både nett- og samlingsbasert, og har Bodø som studiested. Studiet består også av 60 dagers
praksis hvor minst 10 dager i ungdomsskolen. Studentene har mulighet til å gjennomføre deler av
praksisen i utlandet. Studiet er rammeplanstyrt, hvor overordnede læringsutbytter er fastsatt av
Forskrift om rammeplan for praktisk-pedagogisk utdanning for allmennfag. Det er forskriftsbestemt
at studiet skal fra høst19 være på masternivå (nivå7 iht NKR). UHR har utarbeidet nasjonale
retningslinjer, hvor disse utfyller forskriften og skal sikre en nasjonalt koordinert lærerutdanning som
oppfyller kravene til kvalitet i utdanningen. Dette ligger til grunn for fakultetets utarbeidelse av
studieplan med henblikk på bestemmelser om faglig innhold, praksis, organisering, arbeidsformer og
vurderingsordninger for denne utdanningen.
I tillegg til mer spesifikke fagdidaktiske tema, samt emner som klasseledelse og overordnede læringsog danningsteoretiske perspektiv, vil de sentrale delene av PPU A-studiet bestå av følgende
gjennomgående temaer: Innovasjon og entreprenørskap i skolen, psykososialt læringsmiljø, tilpasset
opplæring og vurdering, medborgerskap og det flerkulturelle samfunnet, bærekraftig utvikling, digital
didaktikk, samiske forhold og samiske elevers rettigheter, profesjonsretting, forankring i forskning,
faglig og pedagogisk utviklingsarbeid – samt sammenheng i studiet gjennom integrering av fag,
pedagogikk, fagdidaktikk og praksis.
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I det følgende gis en tabellarisk oversikt over saksutredningen. Til venstre finnes kravene slik det
fremgår av Studietilsynsforskriften, og i høyre kolonne gis en vurdering av kravene. Det lagt vekt på
saksbehandling tett opp mot forskriften og NOKUTs veiledning (som om søknaden ble oversendt
NOKUT). Er kravet innfridd settes et OK, med en eventuell forklaring nedenfor. Om kravene ikke er
innfridd, settes ‘Mangler’, også gis det eventuelt en forklaring på hva som mangler dersom
minstekravene ikke presiserer dette tydelig nok. Lengre kommentarer finnes under tabellen.
Noen forklaringer på forkortelser:
LUB = læringsutbyttebeskrivelse, UU = utdanningsutvalg, PPUA = Praktisk-pedagogisk utdanning for
allmennfag

Vurdering av studieplan og dokumentasjon i forhold til Studietilsynsforskriften:
§ 2.1 Forutsetninger for akkreditering
(1) Aktuelle krav i lov om universiteter og høyskoler
med tilhørende forskrifter skal være oppfylt.
1. Beskrivelse av og begrunnelse for
opptakskravene til studiet
2. Angivelse av tidspunkt for opptak til studiet og
studiestart, med begrunnelse
3. Beskrivelse av og begrunnelse for
rangeringsregler
4. Beskrivelse av og begrunnelse for hvordan andre
relevante forskrifter er oppfylt
5. Hvis utdanningen er rammeplanstyrt, må det
beskrives og begrunnes hvordan rammeplanen er
oppfylt i studiet
6. Hvis relevant, beskrivelse og begrunnelse for
hvordan sertifisering skal oppnås og hvem som er
sertifiseringsmyndighet

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

Vurdering av kravene
1. OK. Opptakskravene er beskrevet
iht føringene i Nasjonale
retningslinjer. De er ikke
begrunnet utover det at de er
forskriftsbestemt.
2. OK. Minstekravet anses innfridd
selv om dette ikke begrunnes.
Årsaken er at dette er et studium
som er en del av fakultetets
studieportefølje, og studiestart
og alt som handler om opptak er
allerede tatt hånd om.
3. OK se kommentar
4. OK
5. OK
6. OK

OK. Studiemodellen viser hvordan
studiet er oppbygd og
mobilitetsvinduet er beskrevet.
Fagmiljøet opplyser om at det er gjort
noen
endringer
jfr.
gammel
studieplan. Vedlagte studieplan er
korrekt, men mangler kjernepensum
for FoU-oppgave, Naturfagdidaktikk
og Felles emneplan for PED2 og FDID2.
Praksis 1 og 2 skal ikke ha pensum.
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§ 2.2 Krav til studietilbudet
(1) Læringsutbyttet for studietilbudet skal beskrives
i samsvar med Nasjonalt
kvalifikasjonsrammeverk for livslang læring, og
studietilbudet skal ha et dekkende navn.
1. Beskrivelse av læringsutbyttet for studiet, og en
redegjørelse for hvordan dette er i samsvar med
NKR.
2. Begrunnelse for de valgene som er tatt i arbeidet
med læringsutbyttebeskrivelsen.
3. Studiets navn på norsk, engelsk og eventuelt
andre språk.
4. Begrunnelse for hvordan studiets navn er
dekkende for studiets innhold og nivå.

(2) Studietilbudet skal være faglig oppdatert og ha
tydelig relevans for videre studier og /eller
arbeidsliv.
1. Beskrivelse av om studiet er faglig relevant for
arbeids- og samfunnsliv, videre studier eller
begge deler.
2. Eksempler på mulige yrker og/eller videre
studier.
3. En redegjørelse for om søker har undersøkt
hvilke videre studier som vil være aktuelle for
studentene å søke om opptak til.
4. Beskrivelse av hvordan institusjonen jobber med
å sikre at studietilbudet er faglig oppdatert.
5. En vurdering av rekrutteringsgrunnlag og
samfunnets behov for den aktuelle
kompetansen.
(3) Studietilbudets samlede arbeidsomfang skal være på
1500–1800 timer per år for heltidsstudier.

Vurdering av kravene
1. OK
2. OK. Overordnet LUB er forskriftsbestemt, men fagmiljøet viser
likevel hvordan de forstår
bakgrunnen for hvorfor innholdet
i LUBene er slik de er. En slik
forståelse er nødvendig for å
kunne legge løpet på emnenivå.
3. OK hva gjelder både det norske og
engelske navnet.
4. OK

1.
2.
3.
4.
5.

OK
OK
OK
OK
OK

OK beskrives i tabell og forklares
hvordan det er tilpasset profil og LUB

1. Beskrivelse av studentenes arbeidsomfang i
studiet per semester totalt, samt fordelt på
kategoriene organiserte læringsaktiviteter,
selvstudium og eksamensforberedelse. Dette kan
gjerne illustreres i en tabell. Beskrivelsen må vise
at arbeidsomfanget er tilpasset studietilbudets
profil og læringsutbytte
(4) Studietilbudets innhold, oppbygging og infrastruktur
skal være tilpasset læringsutbyttet for
studietilbudet.
1. En beskrivelse av alle studiets emner med
angivelse av hvilke som er obligatoriske og hvilke
som er valgfrie.

1. OK
2. OK. Det illustreres i en tabell,
samt begrunnes, hvordan
læringsutbyttene i emnene
henger sammen med overordnet
læringsutbytte.
3. OK
4. OK
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2. Begrunnelse for hvordan studiets innhold og
oppbygning gir grunnlag for at studentene
oppnår læringsutbyttet. Dette kan gjerne
illustreres i en tabell.
3. Beskrivelse av hva slags infrastruktur, annet
utstyr og støttefunksjoner som er nødvendig for
at studentene skal kunne oppnå læringsutbyttet.
4. Begrunnelse for at nødvendig infrastruktur,
annet utstyr og støttefunksjoner er tilgjengelig og
dimensjonert i forhold til antall studenter.

5. OK
6. OK

For studier som tilbys på nett må redegjørelsen også
inneholde:
5. Beskrivelse av rutiner og organisering av teknisk
støtte til studenter og lærere.
6. Beskrivelse av opplæringen av nettstudentene.
(5) Undervisnings-, lærings- og vurderingsformer skal
være tilpasset læringsutbyttet for studietilbudet. Det
skal legges til rette for at studenten kan ta en aktiv
rolle i læringsprosessen.

1. OK presenteres i tabell
2. OK begrunnes i tabell og for
hvert emne
3. OK

1. Oversikt over alle undervisnings-, lærings- og
vurderingsformer som skal benyttes
2. Begrunnelse for hvorfor hver enkelt
undervisnings-, lærings- og vurderingsform er
valgt, og for hvordan disse formene gir grunnlag
for at studentene oppnår læringsutbyttet.
3. Beskrivelse av hvordan fagmiljøet legger til rette
for at studentene kan ta en aktiv rolle i
læringsprosessen
(6) Studietilbudet skal ha relevant kobling til forskning
og/eller kunstnerisk utviklingsarbeid og faglig
utviklingsarbeid.
1. Beskrivelse av hvordan studentene vil møte
forskning og faglig og/eller
kunstneriskutviklingsarbeid gjennom
studietilbudet.
2. Begrunnelse for at studiet har en relevant kobling
til forskning og/eller kunstneriskutviklingsarbeid,
og faglig utviklingsarbeid.
(7) Studietilbudet skal ha ordninger for
internasjonalisering som er tilpasset studietilbudets
nivå, omfang og egenart.

1. Beskrivelse av ordninger for internasjonalisering.
2. Begrunnelse for at ordningene er relevante for
studietilbudet.

1. OK Det beskrives hvordan FoU
kommer studentene til gode
2. OK Det vises til hvordan
forskningsaktiviteten har
relevans til studiet

1. Det beskrives en planlagt ordning
for innveksling og utveksling av
studenter og fagansatte, men det
vises ikke til ordninger som
eksisterer pdd. Fagmiljøet bør
vurdere om de kan utfylle
beskrivelsen, om ikke får fagmiljøet
legge en plan for å sette studiet mer
i en internasjonal kontekst.
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(8) Studietilbud som fører fram til en grad, skal ha
ordninger for internasjonal studentutveksling.
Innholdet i utvekslingen skal være faglig relevant.

1. Beskrivelse av ordninger for studentutveksling og
begrunnelse for at avtalene er faglig relevante.
2. Beskrivelse av hvilket tidspunkt i studiet
utveksling er mulig og begrunnelse for at
utveksling kan innpasses i det ordinære
studieløpet.
(9) For studietilbud med praksis skal det foreligge
praksisavtale mellom institusjon og praksissted

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

§ 2.3 Krav til fagmiljøet
(1) Fagmiljøet tilknyttet studietilbudet skal ha en
størrelse som står i forhold til antall studenter og
studiets egenart, være kompetansemessig
stabilt over tid og ha en sammensetning som
dekker de fag og emner som inngår i
studietilbudet.
1. En oversikt over fagmiljøets ansvarsområder og
oppgaver i studiet (undervisning, veiledning,
FoU/KU, faglig ledelse etc).
2. En beskrivelse av fagmiljøets kompetanse og
begrunnelse for hvordan denne kompetansen er
tilstrekkelig bred til å dekke studiets fag og
emner.
3. Angivelse av fagmiljøets størrelse i årsverk og
antall faglig tilsatt per student.

2. Viser til 1. For den planlagte
ordningen som skisseres, vises det
til at aktuell partnerinstitusjon har
utdannelse som er lik PPU på 4
områder. Det vil også bli mulig for
fagmiljøet å koble seg på et
forskningsnettverk. Slik sett
fremstår ordningen relevant. Det
vises også til aktuelle internasjonale
konferanser, og at det planlegges en
større grad av studentinvolvering i
forsknings- og formidlingsarbeid.
Dette kan med fordel konkretiseres
ytterligere.
1. OK Studiet fører ikke frem til en
grad, men fagmiljøet ønsker
likevel å åpne for at studenter
kan ta deler av praksis i utlandet.
Relevante avtaler vedlagt,
2. OK

1. Mangler delvis. Kravet er innfridd
hva gjelder beskrivelse av
hvordan Nord legger til rette for
og gjennomfører praksis, men
praksisavtalene bør revideres.
De avtalene som pdd er
gjeldende, finnes vedlagt og er
signerte.
2. OK

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

OK
OK
OK
OK
OK det planlegges også
nyansettelser da noen er nær
ved å pensjonere seg
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4. Begrunnelse for at fagmiljøets størrelse er
tilpasset antall studenter og den undervisning og
veiledning og FoU/KU som er tilknyttet
studietilbudet.
5. Begrunnelse for hvordan søker vil sikre et stabilt
fagmiljø som har den riktige kompetansen for
studietilbudet over tid.

(2) Fagmiljøet tilknyttet studietilbudet skal ha relevant
utdanningsfaglig kompetanse.
1. Beskrivelse av fagmiljøets UH-pedagogiske,
didaktiske og digitale kompetanse
2. Beskrivelse av hvilke tiltak institusjonen har for å
sikre og utvikle fagmiljøets utdanningsfaglige
kompetanse
3. Redegjørelse for fagmiljøets digitale kompetanse
og hvordan denne sikres og vedlikeholdes.

1. OK. Fagmiljøet viser at de har
UH-pedagogisk kompetanse iht
det UHR beskriver som
kjennetegn på denne
kompetansen, men ingen har
gjennomført kurs i UH-ped som
har forankring i forskning om
undervisning og læring innenfor
høyere utdanning. Viser til
utfyllende kommentar.
2. OK
3. OK

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

(4) Minst 50 prosent av årsverkene knyttet til
studietilbudet skal utgjøres av ansatte i
hovedstilling ved institusjonen. Av disse skal det
være ansatte med minst
førstestillingskompetanse i de sentrale delene
av studietilbudet. I tillegg gjelder følgende krav
til fagmiljøets kompetansenivå:
1. For studietilbud på bachelorgradsnivå skal
fagmiljøet tilknyttet studiet bestå av minst 20
prosent ansatte med førstestillingskompetanse.
2. For studietilbud på mastergradsnivå skal 50
prosent av fagmiljøet tilknyttet studiet bestå av
ansatte med førstestillingskompetanse, hvorav
minst 10 prosent med professor- eller
dosentkompetanse.

1. Hovedstilling: OK
Førstestillingskompetanse i
sentrale deler: OK, Det
synliggjøres innledningsvis, samt
under dette punkt hva som er
sentrale deler av studiet. Krav til
kompetanse er innfridd. Krav til
kompetansenivå: OK, Over 20%
har førstestillingskompetanse
2. OK toppkompetanse, men
mangler noe førstestilling totalt.
Viser til kommentar
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(5) Fagmiljøet tilknyttet studietilbudet skal drive
forskning og/eller kunstnerisk utviklingsarbeid, og
faglig utviklingsarbeid, og skal kunne vise til
dokumenterte resultater med en kvalitet og et
omfang som er tilfredsstillende for studietilbudets
innhold og nivå.
1. Beskrivelse av den forskning og/eller kunstnerisk
utviklingsarbeid, og faglig utviklingsarbeid
fagmiljøet utfører og har utført de siste fem år
2. Begrunnelse for hvordan fagmiljøets forskning
og/eller kunstnerisk utviklingsarbeid, og faglig
utviklingsarbeid har en kvalitet og et omfang som
er tilfredsstillende for studietilbudets innhold og
nivå.

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

(7) For studietilbud med obligatorisk praksis skal
fagmiljøet tilknyttet studietilbudet ha relevant og
oppdatert kunnskap fra praksisfeltet. Institusjonen
må sikre at praksisveilederne har relevant
kompetanse, og erfaring fra praksisfeltet.
1. Beskrivelse av den erfaringen og kunnskapen
fagmiljøet ved søkerinstitusjonen har fra
praksisfeltet og begrunnelse for hvordan denne
kunnskapen holdes oppdatert.
2. Beskrivelse av hvilken systematisk kontakt som
finnes mellom fagmiljøet ved institusjonen og
praksisveilederne ved praksisinstitusjon.
3. Beskrivelse av hvilke krav institusjonen stiller til
praksisveiledernes kompetanse og erfaring fra
praksisfeltet.
4. Begrunnelse for hvordan institusjonen
kontinuerlig sikrer at praksisveiledernes
kompetanse er relevant for studietilbudet.

1. OK Det er lagt ved
publikasjonslister.
2. Fagmiljøet viser til noen pågående
FoU-prosjekt, hvor det gis en
beskrivelsen for hva både prosess
og resultat kan tilføre studiet.
Fagmiljøet kunne med fordel vise
eksempler på FoU/KU/FU de har
utført, og hvordan dette brukes
aktivt i studiet. Slik det nå
presenteres, kan det virke som det
ikke har vært den store aktiviteten,
men at de først i nyere tid vil kunne
vise til dokumenterbare resultat.
Dette stemmer ikke sett i
sammenheng med
publikasjonslistene, da de der kan
vise til større aktivitet. Fagmiljøet
bør derfor vise hvordan dette er
tilfredsstillende for studietilbudets
innhold og nivå.

OK Studiet fører ikke frem til en grad,
men har likevel oppgitt et nettverk da
de mener det tilfører fagmiljøet og
studiet noe positivt.
1. OK Fagmiljøet kan vise til at de
har både relevant og oppdatert
kunnskap fra praksisfeltet.
2. OK. Det er jevnlig kontakt mest
ifb med praksis, og det foregår
også en del forskning. Fagmiljøet
har også erfaring fra å ha jobbet i
grunnskolen.
3. Bør gjennomgås. Se kommentar
4. Viser til punkt over

ag (PPUA) - 19/03630-8 Reakkreditering 2020 (opprinnelig 2018) - Praktisk-pedagogisk utdanning for allmennfag (PPUA) : Vedlegg 1 - Dekanvedtak FLU 29.06.2018 - Søknad om reakkreditering for Praktisk-pedagogisk utdanning for allmennfag (PPUA)

Kommentarer
§2-1 Forutsetninger for akkreditering
§2-1(1): Det beskrives og gis begrunnelse for rangeringsregler, men det påpektes i søknaden at
rangering av studentkompetanse er utfordrende for de fagdidaktikk-områdene som er sammensatt
av flere fag. Dette er en nasjonal utfordring. På bakgrunn av dette skal det settes ned et utvalg,
bestående av representanter fra UHR og fra skoleeiersiden) som skal komme med et forslag.
Rangeringsreglene er gjeldende inntil nytt forslag foreligger.

§ 2-3 Krav til fagmiljøet
§ 2-3 (2): Universitets- og høyskolepedagogisk basiskompetanse er det minimum av kunnskaper,
ferdigheter og generell kompetanse i universitets- og høyskolepedagogikk som kreves for å bli fast
tilsatt i en faglig stilling innenfor høyere utdanning. Denne basiskompetansen skal være basert på
relevant pedagogisk og fagdidaktisk teori.
Det foreligger per i dag ingen oversikt (hverken hos NOKUT eller Nord universitet selv) over hvilken
dokumentasjon som må foreligge for at man skal kunne vurdere fagmiljøenes kompetanse å være på
et tilfredsstillende nivå hva gjelder UH-pedagogisk basiskompetanse. I UHRs Nasjonale veiledende
retningslinjer for UH-pedagogisk basiskompetanse1 settes det kun som krav at studiene i UH-ped som
skal tilbys ved UH-institusjonene, skal være forankret i forskning om undervisning og læring
innenfor høyere utdanning.
Flesteparten av ansatte ved FLU har gjennomført et utdanningsløp hvor de har fått både kunnskap
og ferdigheter innen FoU-basert undervisning. UHR presiserer at lærerutdanninger, inklusiv PPU eller
teoretisk pedagogisk utdanning, kan normalt ikke erstatte universitets- og høyskolepedagogisk
basiskompetanse. Man kan tolke dette kravet dithen at de færreste dermed oppfyller kravet, men
NOKUT understreker at det ikke er utelukkende via kurs i UH-ped at man vil oppnå gitt
kompetanse2, og at det er universitetene selv som må finne hensiktsmessige måter å dokumentere
den på. Det kan være at en vitenskapelig ansatt har forsket på undervisning og læring innenfor høyere
utdanning, og slik sett bør inneha høy nok UH-pedagogisk kompetanse.
Selv om PPUA ikke kan vise til en formell UH-pedagogisk basiskompetanse, kan de på den annen side
dokumentere at de har utviklet en relevant kompetanse over tid som ansatt ved Nord universitet og
andre UH-institusjoner, samt ved å ha gjennomført egne FoU-prosjekt som fokuserer på relevante
tema som er i nært slektskap til UHRs kjennetegn på hva UH-pedagogisk basiskompetanse er.
Denne etterspurte kompetansen i NOKUT veiledningen inkluderer også kompetanse til å utnytte
digital teknologi for å fremme læring. Fagmiljøet tilknyttet PPUA kan vise til høy og relevant digital
kompetanse. Det er uklart om denne kompetansen kan anses å tilfredsstille kravet.
Konklusjonen blir derfor:
Det forventes ikke at kravet om utdanningsfaglig kompetanse er innfridd per dags dato. Dette er en
institusjonell utfordring, og per reakkrediterings-tidspunktet vil ikke et fravær av UH-pedagogisk
kompetanse avgjøre utfallet av saksbehandlingen. Det er satt i gang en prosess med å utvikle et tilbud
ved institusjonen, samt en plan for kompetanseheving, slik at fagmiljøene kommer opp på et
tilfredsstillende nivå når det kommer til UH-pedagogisk basiskompetanse (viser til vedtak i sentralt
UU 26.oktober 2017). Det bes om at hvert fakultet følger de anbefalingene, som kommer fra
virksomhetsnivå hva gjelder dette kravet. Hva gjelder PPUAs UH-pedagogiske kompetanse, er det
1
2

https://www.uhr.no/temasider/karrierepolitikk/nasjonale-veiledende-retningslinjer-for-uh-pedagogisk-basiskompetanse/
Samtale over telefon den 18.06.18 mellom saksbehandler og seksjonssjef for akkrediteringseksjonen ved tilsynsavdelingen i NOKUT.
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grunn til å tro at flere i fagmiljøet ikke behøver å gjennomføre et kompetansehevingskurs da den
FoU-aktivitet som har blitt gjort, og som gjøres, bidrar til å tilfredsstille kravet. Nord universitet må
finne en egnet måte å måle dette på.
§2-3(4)
Det kommer ikke helt frem av ny Forskrift om rammeplan for PPUA eller Studietilsynsforskriften om
krav b), som omhandler kompetansenivået til fagmiljø tilknyttet mastertilbud, er gjeldende for PPUA.
NOKUT (viser til 2. fotnote) kunne ikke gi et entydig svar på om krav til kompetansenivå pkt. b) skal
gjelde for denne ikke-grads-givende utdanningen, og ønsker å konferere med Kunnskapsdepartementet først. Fagmiljøet viser at de har ansatte på et kompetansenivå som tilfredsstiller pkt
a) hva gjelder krav til førstestillingskompetanse og b) hva gjelder krav til toppkompetanse (13%
totalt), men kan vise til 46% førstestillingskompetanse. Krav til kompetansenivå i b) krever minimum
50% førstestillingskompetanse, og de mangler derfor noen prosenter. Per reakkrediteringstidspunktet innfris dermed ikke krav b), men det planlegges to nyansettelser i løpet av høsten 2018,
hvorav den ene er førstelektor og den andre universitetslektor. Fagmiljøet vil med dette komme opp
på et tilfredsstillende nivå før studiet lyses ut. Fakultetet må ettersende en oppdatert
kompetanseoversikt når de nye ansatte er på plass.
§2-3(7)
Hva gjelder krav til praksisveilederes3 kompetanse ved praksisskolene, definert for PPUA, er det satt
som en forutsetning at man skal ha minimum 15stp veiledning, eller være påbegynt et veilederstudie
(jfr. reakkrediteringssøknad for PPUA). Dette er ikke definert som et krav i avtalene mellom Nord og
praksisskolene, men som noe man bør etterstrebe. I avtalene som er inngått med praksisskolene
heter det at «Nord vil legge til rette for relevant kompetanseutvikling i forhold til behovene ved
praksisskolen, dersom dette er ønskelig og mulig. Det kan dreie seg om faglig etterutdanning,
videreutdanning i veiledningspedagogikk, utveksling av personale[…]».
Da praksisavtalene som er inngått er for både PPUY og PPUA, bør det vurderes om avtalene må
oppdateres, slik at krav som er beskrevet i Nasjonale retningslinjer for PPUA gjøres gjeldende for den
enkelte praksisskole, samt de praksisveiledere som skal følge opp praksisstudenter på PPUA. Dette
gjelder i hovedsak det som handler om formell veilederkompetanse. Som beskrevet i Nasjonale
retningslinjer heter det at «skolen skal ha faglige ressurspersoner som har FoU-kompetanse. Ansatte
som skal fungere som praksisveiledere, skal ha tilfredsstillende faglig fordypning for å kunne veilede
studenter som er på masternivå. Det er ønskelig med minimum 60 studiepoeng fordypning i
undervisningsfaget». Disse krav finnes ikke i Nasjonale retningslinjer for PPUY, men bør synliggjøres
i avtalene hvor praksis for PPUA-studenter omtales.
Dersom det skal være bestemte krav til formell veilederkompetanse hos praksisveiledere, bør det
utarbeides et system for hvordan de som ønsker å være praksisveiledere, men som mangler formell
kompetanse, blir fulgt opp. Dette for å sikre at aktuelle praksisveilederes kompetanse kommer opp
på et tilfredsstillende nivå. Det foreligger pdd ingen dokumentasjon på hvem som har
veilederkompetanse ved praksisskolene. Det vises heller ikke til hvordan det foreslåtte to-års kravet
for praksisveiledere, om å oppnå formell veilederkompetanse, følges opp.

3

Det opereres med ulike begrep. I Nasjonale retningslinjer for PPUA omtales både ansatte ved utdanningsinstitusjonen samt ved praksisskolen som
«praksisveileder». I Nasjonale retningslinjer for PPUY omtales veileder ved praksisskolen som praksislærer. Iht NOKUT-forskriften, brukes derfor
praksisveileder som felles betegnelse, hvor det presiseres om de tilhører skolen eller universitetet. Her brukes praksisveileder-begrepet på samme
måte som NOKUT.
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SAKSUTREDNING
Bakgrunn:
Ved etablering av nye studieprogram gjennomfører Nord universitet akkreditering i tråd med
NOKUTs Studietilsynsforskrift. Nord universitet har i tillegg vedtatt egne retningslinjer for
reakkreditering av eksisterende studieprogrammer (rektorvedtak 16/03574-5 den 29. desember
2016), samt egen plan for reakkreditering 2017 (rektorvedtak 16/03574-6 den 29. desember 2016).
I følge planen for reakkreditering i 2018 inngår Praktisk-pedagogisk utdanning for allmennfag.
Reakkreditering av et studieprogram innebærer, på lik linje som ved en akkrediteringsprosess, at
fakultetet dokumenterer at det aktuelle studieprogrammet oppfyller Studietilsynsforskriften.
Reakkrediteringssøknaden skrives etter en mal som er utformet av NOKUT.
Søknad med tilhørende dokumentasjon ble behandlet i FLUs lokale utdanningsutvalg den 25.06.2018
(18/04862-10) hvor det ble enstemmig vedtatt å anbefale dekan å godkjenne søknad, og oversende
saken til studieavdelingen for videre behandling. Dekan fulgte rådet (17/03634-25). Dette ble gjort
til tross for at noe av dokumentasjonen ikke var på plass, fordi fagmiljøet var i en prosess med å få
på plass praksisavtaler blant annet.
Følgelig gjennomførte saksbehandlere for Sentralt utdanningsutvalg møter med enkelte fra
fagmiljøet, da noe av dokumentasjonen ikke var tilfredsstillende. Det ble laget en oversikt over hvilke
krav som måtte følges opp. Fagmiljøet fulgte anbefalingene, og revidert søknad med tilhørende
dokumentasjon følger nå denne saken. Da det ikke var oppdaget alvorlige mangler, anså
saksbehandlere for SUU det som unødvendig å behandle saken i det lokale utdanningsutvalget igjen.
Saksbehandlere fra sentralt UU ønsket et revidert saksframlegg. Det er derfor opprettet ny sak.
Nedenfor presenteres studiemodellen for studieprogrammet, hvor det følgelig gis en overordnet
beskrivelse av programmet.
1. Semester
Pedagogikk
Fagdidaktikk

2. Semester

3. Semester

PED1 (15 stp)

PED2 (7,5 stp PED2)

FDID1 (15 stp)

FoU-arbeid

4. Semester

FDID2 (7,5 stp FDID2)
FoU (15 stp) Pedagogisk-didaktisk FoUoppgave

Praksis

PRA1 (0 stp) 20 dager

PRA2 (0 stp) 40 dager

Praktisk-pedagogisk utdanning for allmennfag (heretter omtalt PPUA) er et deltidsstudium på 60
studiepoeng, fordelt på to studieår, og karakteriseres som en videreutdanning. Da studiet ikke fører
til noen grad, er det enkelte krav i Studietilsynsforskriften som ikke gjelder for dette studiet.
PPUA er både nett- og samlingsbasert, og har Bodø som studiested. Studiet består også av 60 dagers
praksis hvor minst 10 dager i ungdomsskolen. Studentene har mulighet til å gjennomføre deler av
praksisen i utlandet. Studiet er rammeplanstyrt, hvor overordnede læringsutbytter er fastsatt av
Forskrift om rammeplan for praktisk-pedagogisk utdanning for allmennfag. Det er forskriftsbestemt
at studiet skal fra høst19 være på masternivå (nivå7 iht NKR). UHR har utarbeidet nasjonale
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retningslinjer, hvor disse utfyller forskriften og skal sikre en nasjonalt koordinert lærerutdanning som
oppfyller kravene til kvalitet i utdanningen. Dette ligger til grunn for fakultetets utarbeidelse av
studieplan med henblikk på bestemmelser om faglig innhold, praksis, organisering, arbeidsformer og
vurderingsordninger for denne utdanningen.
I tillegg til mer spesifikke fagdidaktiske tema, samt emner som klasseledelse og overordnede læringsog danningsteoretiske perspektiv, vil de sentrale delene av PPU A-studiet bestå av følgende
gjennomgående temaer: Innovasjon og entreprenørskap i skolen, psykososialt læringsmiljø, tilpasset
opplæring og vurdering, medborgerskap og det flerkulturelle samfunnet, bærekraftig utvikling, digital
didaktikk, samiske forhold og samiske elevers rettigheter, profesjonsretting, forankring i forskning,
faglig og pedagogisk utviklingsarbeid – samt sammenheng i studiet gjennom integrering av fag,
pedagogikk, fagdidaktikk og praksis.

I det følgende gis en tabellarisk oversikt over saksutredningen. Til venstre finnes kravene slik det
fremgår av Studietilsynsforskriften, og i høyre kolonne gis en vurdering av kravene. Det lagt vekt på
saksbehandling tett opp mot forskriften og NOKUTs veiledning (som om søknaden ble oversendt
NOKUT). Er kravet innfridd settes et OK, med en eventuell forklaring nedenfor. Om kravene ikke er
innfridd, settes ‘Mangler’, også gis det eventuelt en forklaring på hva som mangler dersom
minstekravene ikke presiserer dette tydelig nok. Lengre kommentarer finnes under tabellen.
Noen forklaringer på forkortelser:
LUB = læringsutbyttebeskrivelse, UU = utdanningsutvalg, PPUA = Praktisk-pedagogisk utdanning for
allmennfag

§ 2.1 Forutsetninger for akkreditering
(1) Aktuelle krav i lov om universiteter og høyskoler
med tilhørende forskrifter skal være oppfylt.
1. Beskrivelse av og begrunnelse for
opptakskravene til studiet
2. Angivelse av tidspunkt for opptak til studiet og
studiestart, med begrunnelse
3. Beskrivelse av og begrunnelse for
rangeringsregler
4. Beskrivelse av og begrunnelse for hvordan
andre relevante forskrifter er oppfylt
5. Hvis utdanningen er rammeplanstyrt, må det
beskrives og begrunnes hvordan
rammeplanen er oppfylt i studiet
6. Hvis relevant, beskrivelse og begrunnelse for
hvordan sertifisering skal oppnås og hvem
som er sertifiseringsmyndighet

Vurdering av kravene
1. OK. Opptakskravene er beskrevet
iht føringene i Nasjonale
retningslinjer. De er ikke
begrunnet utover det at de er
forskriftsbestemt.
2. OK. Minstekravet anses innfridd
selv om dette ikke begrunnes.
Årsaken er at dette er et studium
som er en del av fakultetets
studieportefølje, og studiestart
og alt som handler om opptak er
allerede tatt hånd om.
3. OK se kommentar
4. OK
5. OK
6. OK
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(2) Informasjon om studietilbudet skal være korrekt,
vise studiets innhold, oppbygging og progresjon
samt muligheter for studentutveksling.

§ 2.2 Krav til studietilbudet
(1) Læringsutbyttet for studietilbudet skal
beskrives i samsvar med Nasjonalt
kvalifikasjonsrammeverk for livslang læring,
og studietilbudet skal ha et dekkende navn.
1. Beskrivelse av læringsutbyttet for studiet, og
en redegjørelse for hvordan dette er i samsvar
med NKR.
2. Begrunnelse for de valgene som er tatt i
arbeidet med læringsutbyttebeskrivelsen.
3. Studiets navn på norsk, engelsk og eventuelt
andre språk.
4. Begrunnelse for hvordan studiets navn er
dekkende for studiets innhold og nivå.

(2) Studietilbudet skal være faglig oppdatert og ha
tydelig relevans for videre studier og /eller
arbeidsliv.
1. Beskrivelse av om studiet er faglig relevant for
arbeids- og samfunnsliv, videre studier eller
begge deler.
2. Eksempler på mulige yrker og/eller videre
studier.
3. En redegjørelse for om søker har undersøkt
hvilke videre studier som vil være aktuelle for
studentene å søke om opptak til.
4. Beskrivelse av hvordan institusjonen jobber
med å sikre at studietilbudet er faglig
oppdatert.
5. En vurdering av rekrutteringsgrunnlag og
samfunnets behov for den aktuelle
kompetansen.
(3) Studietilbudets samlede arbeidsomfang skal være
på 1500–1800 timer per år for heltidsstudier.
1. Beskrivelse av studentenes arbeidsomfang i
studiet per semester totalt, samt fordelt på
kategoriene organiserte læringsaktiviteter,
selvstudium og eksamensforberedelse. Dette

OK. Studiemodellen viser hvordan
studiet er oppbygd og
mobilitetsvinduet er beskrevet.
Fagmiljøet opplyser om at det er gjort
noen
endringer
jfr.
gammel
studieplan. Vedlagte studieplan er
korrekt, men mangler kjernepensum
for FoU-oppgave, Naturfagdidaktikk
og Felles emneplan for PED2 og FDID2.
Dette må være på plass før studiestart.
Praksis 1 og 2 skal ikke ha pensum.
Vurdering av kravene
1. OK
2. OK. Overordnet LUB er forskriftsbestemt, men fagmiljøet viser
likevel hvordan de forstår
bakgrunnen for hvorfor innholdet
i LUBene er slik de er. En slik
forståelse er nødvendig for å
kunne legge løpet på emnenivå.
3. OK hva gjelder både det norske og
engelske navnet.
4. OK

1.
2.
3.
4.
5.

OK
OK
OK
OK
OK

OK beskrives i tabell og forklares
hvordan det er tilpasset profil og LUB
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kan gjerne illustreres i en tabell. Beskrivelsen
må vise at arbeidsomfanget er tilpasset
studietilbudets profil og læringsutbytte
(4) Studietilbudets innhold, oppbygging og
infrastruktur skal være tilpasset læringsutbyttet
for studietilbudet.
1. En beskrivelse av alle studiets emner med
angivelse av hvilke som er obligatoriske og
hvilke som er valgfrie.
2. Begrunnelse for hvordan studiets innhold og
oppbygning gir grunnlag for at studentene
oppnår læringsutbyttet. Dette kan gjerne
illustreres i en tabell.
3. Beskrivelse av hva slags infrastruktur, annet
utstyr og støttefunksjoner som er nødvendig
for at studentene skal kunne oppnå
læringsutbyttet.
4. Begrunnelse for at nødvendig infrastruktur,
annet utstyr og støttefunksjoner er tilgjengelig
og dimensjonert i forhold til antall studenter.

1. OK
2. OK. Det illustreres i en tabell,
samt begrunnes, hvordan
læringsutbyttene i emnene
henger sammen med overordnet
læringsutbytte.
3. OK
4. OK
5. OK
6. OK

For studier som tilbys på nett må redegjørelsen
også inneholde:
5. Beskrivelse av rutiner og organisering av
teknisk støtte til studenter og lærere.
6. Beskrivelse av opplæringen av
nettstudentene.
(5) Undervisnings-, lærings- og vurderingsformer
skal være tilpasset læringsutbyttet for
studietilbudet. Det skal legges til rette for at
studenten kan ta en aktiv rolle i læringsprosessen.

1. OK presenteres i tabell
2. OK begrunnes i tabell, og for
hvert emne
3. OK

1. Oversikt over alle undervisnings-, lærings- og
vurderingsformer som skal benyttes
2. Begrunnelse for hvorfor hver enkelt
undervisnings-, lærings- og vurderingsform er
valgt, og for hvordan disse formene gir
grunnlag for at studentene oppnår
læringsutbyttet.
3. Beskrivelse av hvordan fagmiljøet legger til
rette for at studentene kan ta en aktiv rolle i
læringsprosessen
(6) Studietilbudet skal ha relevant kobling til
forskning og/eller kunstnerisk utviklingsarbeid og
faglig utviklingsarbeid.
1. Beskrivelse av hvordan studentene vil møte
forskning og faglig og/eller

1. OK Det beskrives hvordan FoU
kommer studentene til gode
2. OK Det vises til hvordan
forskningsaktiviteten har
relevans til studiet
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kunstneriskutviklingsarbeid gjennom
studietilbudet.
2. Begrunnelse for at studiet har en relevant
kobling til forskning og/eller
kunstneriskutviklingsarbeid, og faglig
utviklingsarbeid.
(7) Studietilbudet skal ha ordninger for
internasjonalisering som er tilpasset
studietilbudets nivå, omfang og egenart.

1. Beskrivelse av ordninger for
internasjonalisering.
2. Begrunnelse for at ordningene er relevante
for studietilbudet.

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

1. Beskrivelse av ordninger for studentutveksling
og begrunnelse for at avtalene er faglig
relevante.
2. Beskrivelse av hvilket tidspunkt i studiet
utveksling er mulig og begrunnelse for at
utveksling kan innpasses i det ordinære
studieløpet.
(9) For studietilbud med praksis skal det foreligge
praksisavtale mellom institusjon og praksissted

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

1. OK Det er gjort et arbeid for å sette
studiet i en internasjonal kontekst.
Fra før brukes det nordisk litteratur,
og nordiske forelesere, men i tillegg
er det inngått en avtale med Arctic
Skills som er et samarbeidsprosjekt
mellom Finnmark fylke, Murmansk
og Lapin i Finland.
2. OK Det vises til en aktuell
partnerinstitusjon som har
utdannelse som er lik PPU på 4
områder hvor det vil bli mulig for
fagmiljøet å koble seg på et
forskningsnettverk, hvor kunnskap
om andre utdanningssystemer vi
overføres til studentene. Slik sett
fremstår ordningen relevant. Det
vises også til aktuelle internasjonale
konferanser, og at det planlegges en
større grad av studentinvolvering i
forsknings- og formidlingsarbeid.
Dette kan med fordel konkretiseres
ytterligere.
1. OK Studiet fører ikke frem til en
grad, men fagmiljøet ønsker
likevel å åpne for at studenter
kan ta deler av praksis i utlandet.
Relevante avtaler vedlagt,
2. OK

1. OK
Avtaler med Strinda, Steinkjer og
Ålborg skal skrives under i løpet
av 2019. Det er lagt ved avtale
med en høyskole i Østerrike, men
denne omtales ikke i søknaden.
Manglende avtaler må på plass
innen rimelig tid før oppstart.
Hva gjelder innholdet i
praksisavtalene, se kommentar
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under samlet pkt. §2-2 (9) og
§2-3(7).
2. OK

§ 2.3 Krav til fagmiljøet

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

(1) Fagmiljøet tilknyttet studietilbudet skal ha en
størrelse som står i forhold til antall studenter
og studiets egenart, være kompetansemessig
stabilt over tid og ha en sammensetning som
dekker de fag og emner som inngår i
studietilbudet.
1. En oversikt over fagmiljøets ansvarsområder
og oppgaver i studiet (undervisning,
veiledning, FoU/KU, faglig ledelse etc).
2. En beskrivelse av fagmiljøets kompetanse og
begrunnelse for hvordan denne kompetansen
er tilstrekkelig bred til å dekke studiets fag og
emner.
3. Angivelse av fagmiljøets størrelse i årsverk og
antall faglig tilsatt per student.
4. Begrunnelse for at fagmiljøets størrelse er
tilpasset antall studenter og den undervisning
og veiledning og FoU/KU som er tilknyttet
studietilbudet.
5. Begrunnelse for hvordan søker vil sikre et
stabilt fagmiljø som har den riktige
kompetansen for studietilbudet over tid.

(2) Fagmiljøet tilknyttet studietilbudet skal ha
relevant utdanningsfaglig kompetanse.
1. Beskrivelse av fagmiljøets UH-pedagogiske,
didaktiske og digitale kompetanse
2. Beskrivelse av hvilke tiltak institusjonen har
for å sikre og utvikle fagmiljøets
utdanningsfaglige kompetanse
3. Redegjørelse for fagmiljøets digitale
kompetanse og hvordan denne sikres og
vedlikeholdes.

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

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

OK
OK
OK
OK
OK det planlegges også
nyansettelser da noen er nær ved
å pensjonere seg

1. OK. Fagmiljøet viser at de har UHpedagogisk kompetanse iht det
UHR beskriver som kjennetegn på
denne kompetansen, men ingen
har gjennomført kurs i UH-ped
som har forankring i forskning om
undervisning og læring innenfor
høyere utdanning. Viser til
utfyllende kommentar.
2. OK
3. OK

OK
1. Hovedstilling: OK
Førstestillingskompetanse i
sentrale deler: OK, Det
synliggjøres innledningsvis, samt
under dette punkt hva som er
sentrale deler av studiet. Krav til
kompetanse er innfridd. Krav til
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1. For studietilbud på bachelorgradsnivå skal
fagmiljøet tilknyttet studiet bestå av minst 20
prosent ansatte med
førstestillingskompetanse.
2. For studietilbud på mastergradsnivå skal 50
prosent av fagmiljøet tilknyttet studiet bestå
av ansatte med førstestillingskompetanse,
hvorav minst 10 prosent med professor- eller
dosentkompetanse.
(5) Fagmiljøet tilknyttet studietilbudet skal drive
forskning og/eller kunstnerisk utviklingsarbeid,
og faglig utviklingsarbeid, og skal kunne vise til
dokumenterte resultater med en kvalitet og et
omfang som er tilfredsstillende for studietilbudets
innhold og nivå.
1. Beskrivelse av den forskning og/eller
kunstnerisk utviklingsarbeid, og faglig
utviklingsarbeid fagmiljøet utfører og har
utført de siste fem år
2. Begrunnelse for hvordan fagmiljøets forskning
og/eller kunstnerisk utviklingsarbeid, og faglig
utviklingsarbeid har en kvalitet og et omfang
som er tilfredsstillende for studietilbudets
innhold og nivå.

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

(7) For studietilbud med obligatorisk praksis skal
fagmiljøet tilknyttet studietilbudet ha relevant og
oppdatert kunnskap fra praksisfeltet.
Institusjonen må sikre at praksisveilederne har
relevant kompetanse, og erfaring fra
praksisfeltet.
1. Beskrivelse av den erfaringen og kunnskapen
fagmiljøet ved søkerinstitusjonen har fra
praksisfeltet og begrunnelse for hvordan
denne kunnskapen holdes oppdatert.
2. Beskrivelse av hvilken systematisk kontakt
som finnes mellom fagmiljøet ved
institusjonen og praksisveilederne ved
praksisinstitusjon.
3. Beskrivelse av hvilke krav institusjonen stiller
til praksisveiledernes kompetanse og erfaring
fra praksisfeltet.

kompetansenivå: OK, Over 20%
har førstestillingskompetanse
2. OK toppkompetanse og
førstestilling. Ved behandling
lokalt var ikke kravet til
førstestilling innfridd, men det
ansettes én ny i førstestilling
våren 2019. Viser til oppdaterte
vedlegg over fagmiljøet.
1. OK Det er lagt ved publikasjonslister.
2. OK men må jobbes videre med.
Fagmiljøet viser til noen pågående
FoU-prosjekt, hvor det gis en
beskrivelsen for hva både prosess og
resultat kan tilføre studiet. Det vises
også til hvordan studentene
inkluderes i ett av dem. Fagmiljøet
kan ikke dokumentere for en
utstrakt aktivitet, men det er økt
fokus på FoU-arbeid i faggruppen.
Det søkes også eksterne
forskningsmidler i økt grad enn
tidligere. De viser for øvrig til stor
aktivitet hva gjelder publikasjoner.
De kunne med fordel vise i større
grad hvordan dette er
tilfredsstillende for studietilbudets
innhold og nivå.
OK Studiet fører ikke frem til en grad,
men har likevel oppgitt et nettverk da de
mener det tilfører fagmiljøet og studiet
noe positivt.
1. OK Fagmiljøet kan vise til at de
har både relevant og oppdatert
kunnskap fra praksisfeltet.
2. OK. Det er jevnlig kontakt mest
ifb med praksis, og det foregår
også en del forskning. Fagmiljøet
har også erfaring fra å ha jobbet i
grunnskolen.
3. OK se kommentar
4. OK se kommentar
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4. Begrunnelse for hvordan institusjonen
kontinuerlig sikrer at praksisveiledernes
kompetanse er relevant for studietilbudet.

Kommentarer
§2-1 Forutsetninger for akkreditering
§2-1(1): Det beskrives og gis begrunnelse for rangeringsregler, men det påpektes i søknaden at
rangering av studentkompetanse er utfordrende for de fagdidaktikk-områdene som er sammensatt
av flere fag. Dette er en nasjonal utfordring. På bakgrunn av dette skal det settes ned et utvalg,
bestående av representanter fra UHR og fra skoleeiersiden) som skal komme med et forslag.
Rangeringsreglene er gjeldende inntil nytt forslag foreligger.
§ 2-3 Krav til fagmiljøet
§ 2-3 (2): Universitets- og høyskolepedagogisk basiskompetanse er det minimum av kunnskaper,
ferdigheter og generell kompetanse i universitets- og høyskolepedagogikk som kreves for å bli fast
tilsatt i en faglig stilling innenfor høyere utdanning. Denne basiskompetansen skal være basert på
relevant pedagogisk og fagdidaktisk teori.
Det foreligger per i dag ingen oversikt (hverken hos NOKUT eller Nord universitet selv) over hvilken
dokumentasjon som må foreligge for at man skal kunne vurdere fagmiljøenes kompetanse å være på
et tilfredsstillende nivå hva gjelder UH-pedagogisk basiskompetanse. I UHRs Nasjonale veiledende
retningslinjer for UH-pedagogisk basiskompetanse1 settes det kun som krav at studiene i UH-ped som
skal tilbys ved UH-institusjonene, skal være forankret i forskning om undervisning og læring
innenfor høyere utdanning.
Flesteparten av ansatte ved FLU har gjennomført et utdanningsløp hvor de har fått både kunnskap
og ferdigheter innen FoU-basert undervisning. UHR presiserer at lærerutdanninger, inklusiv PPU eller
teoretisk pedagogisk utdanning, kan normalt ikke erstatte universitets- og høyskolepedagogisk
basiskompetanse. Man kan tolke dette kravet dithen at de færreste dermed oppfyller kravet, men
NOKUT understreker at det ikke er utelukkende via kurs i UH-ped at man vil oppnå gitt
kompetanse2, og at det er universitetene selv som må finne hensiktsmessige måter å dokumentere
den på. Det kan være at en vitenskapelig ansatt har forsket på undervisning og læring innenfor høyere
utdanning, og slik sett bør inneha høy nok UH-pedagogisk kompetanse.
Selv om PPUA ikke kan vise til en formell UH-pedagogisk basiskompetanse, kan de på den annen side
dokumentere at de har utviklet en relevant kompetanse over tid som ansatt ved Nord universitet og
andre UH-institusjoner, samt ved å ha gjennomført egne FoU-prosjekt som fokuserer på relevante
tema som er i nært slektskap til UHRs kjennetegn på hva UH-pedagogisk basiskompetanse er.
Denne etterspurte kompetansen i NOKUT veiledningen inkluderer også kompetanse til å utnytte
digital teknologi for å fremme læring. Fagmiljøet tilknyttet PPUA kan vise til høy og relevant digital
kompetanse. Det er uklart om denne kompetansen kan anses å tilfredsstille kravet.
Konklusjonen blir derfor:
Det forventes ikke at kravet om utdanningsfaglig kompetanse er innfridd per dags dato. Dette er en
institusjonell utfordring, og per reakkrediterings-tidspunktet vil ikke et fravær av UH-pedagogisk
kompetanse avgjøre utfallet av saksbehandlingen. Det er satt i gang en prosess med å utvikle et tilbud
1
2

https://www.uhr.no/temasider/karrierepolitikk/nasjonale-veiledende-retningslinjer-for-uh-pedagogisk-basiskompetanse/
Samtale over telefon den 18.06.18 mellom saksbehandler og seksjonssjef for akkrediteringseksjonen ved tilsynsavdelingen i NOK UT.
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ved institusjonen, samt en plan for kompetanseheving, slik at fagmiljøene kommer opp på et
tilfredsstillende nivå når det kommer til UH-pedagogisk basiskompetanse (viser til vedtak i sentralt
UU 26.oktober 2017). Fakultetet skal følge de anbefalingene som kommer fra virksomhetsnivå hva
gjelder dette kravet. Hva gjelder PPUAs UH-pedagogiske kompetanse, er det grunn til å tro at flere i
fagmiljøet ikke behøver å gjennomføre et kompetansehevingskurs da den FoU-aktivitet som har blitt
gjort, og som gjøres, bidrar til å tilfredsstille kravet. Nord universitet må finne en egnet måte å måle
dette på.
§2-2 (9) og §2-3(7)
Hva gjelder krav til praksisveilederes 3 kompetanse ved praksisskolene, definert for PPUA, er det satt
som en forutsetning at man skal ha minimum 15stp veiledning, eller være påbegynt et veilederstudie
(jfr. reakkrediteringssøknad for PPUA). Dette er ikke definert som et krav i avtalene mellom Nord og
praksisskolene, men som noe man bør etterstrebe. I avtalene som er inngått med praksisskolene
heter det at «Nord vil legge til rette for relevant kompetanseutvikling i forhold til behovene ved
praksisskolen, dersom dette er ønskelig og mulig. Det kan dreie seg om faglig etterutdanning,
videreutdanning i veiledningspedagogikk, utveksling av personale[…]».
Da praksisavtalene som er inngått er for både PPUY og PPUA, bør det vurderes om avtalene må
oppdateres, slik at krav som er beskrevet i Nasjonale retningslinjer for PPUA gjøres gjeldende for den
enkelte praksisskole, samt de praksisveiledere som skal følge opp praksisstudenter på PPUA. Dette
gjelder i hovedsak det som handler om formell veilederkompetanse. Som beskrevet i Nasjonale
retningslinjer heter det at «skolen skal ha faglige ressurspersoner som har FoU-kompetanse. Ansatte
som skal fungere som praksisveiledere, skal ha tilfredsstillende faglig fordypning for å kunne veilede
studenter som er på masternivå. Det er ønskelig med minimum 60 studiepoeng fordypning i
undervisningsfaget». Disse krav finnes ikke i Nasjonale retningslinjer for PPUY, men bør synliggjøres
i avtalene hvor praksis for PPUA-studenter omtales. For øvrig vises det ikke til Forskrift om
rammeplan for PPU i avtalene, kun for PPUY.
Dersom det skal være bestemte krav til formell veilederkompetanse hos praksisveiledere, bør det
utarbeides et system for hvordan de som ønsker å være praksisveiledere, men som mangler formell
kompetanse, blir fulgt opp. Dette for å sikre at aktuelle praksisveilederes kompetanse kommer opp
på et tilfredsstillende nivå. Det foreligger pdd ingen dokumentasjon på hvem som har
veilederkompetanse ved praksisskolene. Det vises heller ikke til hvordan det foreslåtte to-års kravet
for praksisveiledere, om å oppnå formell veilederkompetanse, følges opp.

Innstilling:
Søknad om reakkreditering av Praktisk-pedagogisk utdanning for allmennfag godkjennes av dekan
ved fakultet for lærerutdanning og kunst- og kulturfag, og oversendes studieavdelingen for videre
behandling.
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Det opereres med ulike begrep. I Nasjonale retningslinjer for PPUA omtales både ansatte ved utdanningsinstitusjonen samt ved praksisskolen som
«praksisveileder». I Nasjonale retningslinjer for PPUY omtales veileder ved praksisskolen som praksislærer. Iht NOKUT-forskriften, brukes derfor
praksisveileder som felles betegnelse, hvor det presiseres om de tilhører skolen eller universitetet. Her brukes praksisveileder-begrepet på samme
måte som NOKUT.
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Vedlegg: Vedlegg 1 - Studieplan med emnebeskrivelser - norsk versjon, Vedlegg 3 - Handlingsplan,
Vedlegg 5 - Fagmiljøet – CVer, Vedlegg 6 - Fagmiljøet – Publikasjonsliste, Vedlegg 7 - Fagmiljøet Oversikt over kompetanse (gammel), Vedlegg 9 - Fagmiljøet - Internasjonale nettverk, Vedlegg 4 Signerte praksisavtaler og avtaler om internasjonalisering, Vedlegg 8 - Fagmiljøet - Oversikt over
kompetanse (ny).pdf, Vedlegg 2 - Studieprogramplan - engelsk versjon, Fakultetets søknad om
reakkreditering av praktisk-pedagogisk utdanning for allmennfag (002)
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Type studium (kryss av)
Bachelorgradsstudium
Høyskolekandidatstudium
Kortere studium på lavere grad som ikke fører til
en grad (grunnutdanning)
Påbygningsstudium til bachelorgrad eller
høyskolekandidat
X 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)
Heltidsstudium
X Deltidsstudium
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1

Bakgrunn for søknaden

Sentralt Utdanningsutvalg ved Nord universitet har vedtatt at alle fakultet skal reakkreditere sine studieprogram
i løpet av en sjuårsperiode. Utdanningsutvalget ved Fakultet for lærerutdanning, kunst og kultur har vedtatt at
Praktisk-pedagogisk utdanning for allmennfag skal reakkrediteres i 2020. Reakkrediteringen er gjennomført
etter gjeldende dokumentmal i Nord universitet, som igjen er basert på NOKUTs veiledning om akkreditering av
studietilbud - Veiledning til institusjoner som søker NOKUT om akkreditering (mai 2017) og
Studietilsynsforskriften (07.02.2017).

1.1

Presentasjon av Nord universitet og fakultet for lærerutdanning kunst og kulturfag

Fakultet for lærerutdanning, kunst- og kulturfag (FLU) er det største fakultetet ved Nord universitet med sine 3500
studenter, og 350 vitenskapelig og administrativt ansatte i Levanger, Bodø og Nesna. Fakultetsledelsen ved FLU
har hovedarbeidssted på Levanger. Fakultetet er organisert i åtte faggrupper, fra og med 01.01.18 er Nasjonalt
senter for kunst og kultur i opplæringen (KKS) plassert på linje med faggruppene. FLU ble et nytt fakultet fra og
med 2017.

Fakultetets virksomhet innen forskning og undervisning kjennetegnes ved sitt fokus på lærerprofesjonene med
utdanning av framtidige lærere fra barnehage til videregående skole og innen idrett og estetiske fag. Fakultetet har
en helhetlig tilnærming til danningsprosessen, der utgangspunktet er det totale oppvekstmiljøet for barn og unge,
inkludert kunst-, kultur- og aktivitetstilbud.
Fakultetet har god faglig kompetanse innenfor alle skolefag, og med et tyngdepunkt innen kunst- og kulturfag. FLU
har et hovedmål om å innta en ledende nasjonal posisjon i integreringen av den kunst- og kulturfaglige
dimensjonen i våre lærerutdanninger. Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen er en integrert del av
fakultetets virksomhet, og er en viktig bidragsyter i operasjonalisering av relevante læreplaner, noe som skal bidra
til å øke engasjement og interesse for opplæring i kunst- og kulturfag, samt øke kvaliteten i kunst- og kulturfagene
i barnehage og grunnopplæring. Kunnskap og refleksjon, prosessorientering og variasjon med henblikk på
læringstilnærming og bruk av læringsarenaer, er sentrale nøkkelord i beskrivelsen av fakultetets pedagogiske
plattform.
I videreutviklingen av utdanningene vil digital teknologi, som hjelpemiddel og læringsressurs i det faglig-didaktiske
arbeidet, stå sentralt. Vi skal videre fortsette det tette og gode samarbeidet med skole- og barnehageeiere
gjennom utvikling av utdanningstilbud og forskningsprosjekt med utgangspunkt i deres behov. Fakultetets
utdannings- og forskningsprogram henger tett sammen, noe som understrekes av vektleggingen av
profesjonspraksis og profesjonsspesifikke problemstillinger.

Fakultetet har også som hovedmål å bidra til videreutvikling av den internasjonale kunnskapsbasen om
lærerutdanningenes profesjonspraksis. Forskningsbasert undervisning, inklusive studentdeltakelse i
forskningsprosjekter, og forskningssamarbeid med «praksisfeltet» skal bidra til å tydeliggjøre relevansen mellom
fakultetets BA- og MA-utdanninger, doktorgradsutdanningen og læreryrket.
Fakultetet skal bidra til oppnåelse av universitetets visjon «Globale utfordringer – regionale løsninger» gjennom
profilen «Læring i utforskende fellesskap gjennom nærhet til natur og kultur».
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Nærhet til kultur innebærer at kulturfag integreres i lærerutdanningene, og at vi styrker det internasjonale
samarbeidet innenfor disse fagområdene, ikke minst når det gjelder forskning om mangfold og urbefolkningers
språk, kultur og oppvekst (herunder sør- og lulesamisk språk og kultur). Nærhet til natur betyr at bærekraftig bruk
og utnytting av naturressursene gis en sentral plass i forskning og undervisning. Det innebærer også utvikling og
utprøving av undervisningsmetoder med varierte læringsarenaer og læringstilnærminger, deriblant læring om og i
naturen.
Vår profil er direkte relatert til universitetets visjon, med bærekraft som et viktig element. Dette kommer til
uttrykk ved at vi vektlegger internasjonal forskning med utgangspunkt i vår kompetanse og kunnskap om natur og
kultur i egen region. Profilområdet Helse, velferd og oppvekst er integrert i alle utdanningsprogrammene våre og
i vårt mandat om å utdanne gode lærere med relevant kompetanse. Vår vektlegging av kunnskap om naturen
representerer en konkretisering av profilområdet Grønn og blå vekst med utgangspunkt i våre fagområder.

Profilområdet Innovasjon og entreprenørskap ivaretas gjennom vektleggingen av pedagogisk, sosialt og
kulturelt entreprenørskap, inklusive utvikling og bruk av ulike læringsarenaer og læringstilnærminger til
autentisk læring.

1.2

Generelt om studiet

Årsstudiet
Studiets navn

Praktisk- pedagogisk utdanning for allmennfag

Studiets navn
(engelsk)

Post graduate teacher training

Nivå

Årsstudium med 60 studiepoeng, fordelt på to studieår (deltid)

Normert studietid

2 år

Organisering

Nett- og samlingsbasert

Studiested

Bodø

Regulert av
rammeplan

Ja

Kjennetegn ved utdanningene
Profesjonsrettet og integrert

Aktuelle indikatorer
•
•
•

Profesjonsrelevante læringsformer
Dokumentert samarbeid mellom alle
fagmiljø som bidrar inn i utdanningen
Tverrfaglig læringsarena for studentene
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Praksisnært og relevant

•
•
•

•

Forskningsbasert og utviklingsorientert

•
•
•
•

Krevende med høy kvalitet

•
•
•
•
•

1.3

Profesjonsutdanning basert på skolens og
samfunnets behov
Vektlegging av ungdomskultur,
mangfold og motivasjon for læring
Formalisert samarbeid mellom
praksisskole/praksisbedrift og
utdanningsinstitusjon
FoU-oppgave i samarbeid med
praksisskoler og basert på praksisfeltets
utfordringer
Fagmiljø i samsvar med NOKUTs
forskrift
Forskningsaktive og utviklingsorienterte
fagmiljø
Forskningsbasert undervisning - FoUbaserte studentprosjekter
Studentdeltakelse i skoleforskningsprosjekt sammen med veileder
Nasjonalt samarbeid om
utdanningstilbud
Tydelige progresjonskrav
Vurderingsformer som ivaretar
helhetlig læringsutbytte
Internasjonalt orientert

Regulering av Reakkreditering av Praktisk- pedagogisk utdanning

Aktuelle krav i lov om universiteter og høyskoler med tilhørende forskrifter skal være
oppfylt.
Nord universitet som selvakkrediterende institusjon (§3-3 i Universitets- og høyskoleloven)
Nord universitet har selvstendig etableringsrett av studier slik det fremgår av Lov om universiteter og høyskoler.
Det fremgår av NOKUTs veiledning (mai, 2018) at deres kriterier for akkreditering gjelder for alle som tilbyr høyere
utdanning, også institusjoner med egne faglige fullmakter (selvakkrediteringsrett). NOKUT anbefaler derfor at alle
institusjoner som utarbeider nye studier bruker veiledningen aktivt i utformingen av studiene. Veiledningen gir
retningslinjer for utforming av søknader og er oppdatert mai 2018. I denne søknaden vil vi vise gjennom
illustrasjoner, dokumentasjon, beskrivelser og begrunnelser, hvordan studiets innhold og oppbygning oppfyller
kravene i forskriften.
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1.3.1. Praktisk-pedagogisk utdanning for allmennfag er omfattet av følgende
styringsdokument
Forskrift om rammeplan for praktisk-pedagogisk utdanning
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2015-12-21-1771?q=Praktiskpedagogisk%20utdanning Nasjonale retningslinjer for Praktisk- pedagogisk utdanning allmennfag
https://www.uhr.no/_f/p1/i13d351d8-d4a8-4c93-ac64-f0d2fbbdc6c6/godkjente-retningslinjer-ppu.pdf
Forskrift om skikkethetsvurdering i høyere utdanning
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2006-06-30-859
Forskrift om tilsyn med utdanningskvaliteten i høyere utdanning
(studietilsynsforskriften) https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2017-02-07-137
Lov om universiteter og høyskoler (universitets- og
høyskoleloven) https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2005-0401-15
Lov om endringar i opplæringslova og privatskolelova (politiattest
m.m.) https://lovdata.no/dokument/LTI/lov/2011-06-24-37

1.4 Informasjon om kvalitetssikringssystemet og saksgangen (etter §4-1 og §5-1 i
studietilsynsforskriften)
System for kvalitetssikring av utdanningen ble godkjent av NOKUT 12.6 2012 for tidligere Universitetet i Nordland.
Nord universitet har videreført elementer fra alle de fusjonerte institusjonenes akkrediterte kvalitetssikringssystem,
og har utformet et justert system som opprettholder høye kvalitetskrav. Universitetsstyret vedtok på sitt møte 23.
juni 2016, de overordnede rammene for nytt felles system. Et nytt element i systemet er at reakkreditering av
eksisterende studieprogram inngår med fast syklus. Denne søknaden er et resultat av dette vedtaket.
Studieplanene skal tilfredsstille dokumentasjonskravene i NOKUTs studietilsynsforskrift (Forskrift om tilsyn med
utdanningskvaliteten i høyere utdanning), som ble revidert og vedtatt 9.2.2017, og tilhørende veiledning til søknad
om akkreditering av studier.

Lokalt Utdanningsutvalg gjør sammen med ledelsen for det enkelte fakultet, en innledende vurdering for å avklare
om grunnleggende forutsetninger for reakkreditering er tilfredsstilt i forhold til studietilsynsforskriften. For
søknader som går videre til Sentralt Utdanningsutvalg, oppnevner akkrediteringsteamet ved Nord universitet en
eller flere saksbehandlere fra teamet til å gjennomføre en kvalitetsvurdering av søknaden. Saksbehandler kan ikke
evaluere samme sak i Sentralt Utdanningsutvalg som vedkommende har gjort i Lokalt Utdanningsutvalg, men
hun/han kan veilede og gi råd. Saksbehandler må utføre saksbehandlingen i samsvar med kravene til
utdanningskvalitet slik disse er fastsatt i studietilsynsforskriften, og må ta hensyn til andre forskrifter, reglement og
lovbestemmelser som er relevant for studiet det søkes akkreditering for.
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1.5 Studiemodellen for studieprogrammet (deltid), hvor det følgelig gis en overordnet
beskrivelse av programmet.
For institusjoner som allerede tilbyr akkrediterte studietilbud, forutsetter NOKUT at forhold som: krav til
styringsordning; reglement; klagenemnd; læringsmiljøutvalg og utdanningsplan, er på plass ved institusjonen. Det
som beskrives i det følgende, er hvordan studiet er i tråd med Forskrift om rammeplan for Praktisk-pedagogisk
utdanning for allmennfag, og tilhørende Nasjonale retningslinjer. Til slutt redegjøres det for opptakskrav og
rangeringsregler.
Forskrift om rammeplan for praktisk-pedagogisk utdanning for allmennfag (PPU-A) gir de overordnede føringene for
utdanningen og ligger til grunn for de nasjonale retningslinjene. Retningslinjene utfyller forskriften og skal sikre en
nasjonalt koordinert lærerutdanning som oppfyller kravene til kvalitet i utdanningen. Dette ligger til grunn for
utarbeidelsen av studieplan med henblikk på bestemmelser om faglig innhold, praksis, organisering, arbeidsformer
og vurderingsordninger for denne utdanningen.
I henhold til de nasjonale retningslinjene skal studiet gi studentene kunnskap om læring og undervisning i et
globalisert og kunnskapsintensivt samfunn. Det er også nødvendig at studentene evner å støtte elevene i personlig
utvikling, dannelse og identitetsutvikling, da dette er overbyggende for grunnopplæringen. I PPU A-studiet blir
derfor danningsperspektivet viktig for studentene som framtidige lærere, ut fra en erkjennelse om at skolen er en
fellesarena i samfunnet der elevene skal utvikle kunnskap og kompetanser som gjør dem i stand til å leve
meningsfulle liv, og til å kunne delta aktivt i demokrati og samfunnsutvikling. Hvordan dette konkret er tatt hensyn
til, vil redegjøres for i §2-2(4).
I de nasjonale retningslinjene for PPU A understrekes det at lærerens oppgaver er å bidra til at barn og unge
utvikler sitt potensiale både som individ, medmenneske og samfunnsborger. Denne oppgaven stiller store krav til
lærerens profesjonsutøvelse. Grunnlaget for å utvikle kompetanse til å bli en god lærer ligger i lærerutdanningen.
Samtidig er PPU en kortere og mer intensiv lærerutdanning sammenlignet med andre lærerutdanninger.
Studentene har avsluttet sine fagstudier, og har to år på seg til å gjennomføre profesjonsdelen av
lærerutdanningen. Vår erfaring er at et slikt opplegg ikke står kvalitativt tilbake for mer tradisjonelle
lærerutdanninger. Det handler mer om å legge til rette for at de to årene i PPU skal inneholde gode lærings- og
danningsprosesser. Vår tilnærming til dette er gjennom sterk vektlegging av praksisrelevans, profesjonsretting samt aktive, skapende og relevante oppgaver som utgangspunkt for mestring og økt selvtillit som
profesjonsutøver. Dette konkretiseres både i §2-2(4) og §2-2(5).
Utvikling av lærerprofesjonalitet er en kontinuerlig læringsprosess som varer hele yrkeslivet. PPU A-studiet skal
legge et godt grunnlag for denne utviklingen gjennom et studieopplegg som gir studentene mulighet til å utvikle
læreridentitet og bevissthet om sin tilhørighet til det profesjonskollektivet som lærerprofesjonen utgjør. Gjennom
utdanningen vil kandidatene få anvende varierte erfaringer og rike muligheter til å reflektere over disse.

Utdanningen skal gi studentene et godt faglig grunnlag og forberede de på å anvende forskningsbasert kunnskap
videre i sin fag / læreryrke. Utdanningen skal også bidra til at studentene utvikler evnen til å tilegne seg ny
kunnskap og til kritisk refleksjon til egen yrkesutøvelse. Dette er blant annet i tråd med kravet i UH-lovens § 1-3
første punkt som sier at
«Universiteter og høyskoler skal arbeide for å fremme lovens formål ved å: a) tilby høyere utdanning som
er basert på det fremste innen forskning, faglig og kunstnerisk utviklingsarbeid og erfaringskunnskap»

9

pprinnelig 2018) - Praktisk-pedagogisk utdanning for allmennfag (PPUA) - 19/03630-8 Reakkreditering 2020 (opprinnelig 2018) - Praktisk-pedagogisk utdanning for allmennfag (PPUA) : Vedlegg 3 - Søknad om reakkreditering PPUA - versjon 28.05.2020

For at studentene blant annet skal kunne oppnå læringsutbyttet «å kunne planlegge, gjennomføre og reflektere
over undervisning basert på forsknings- og utviklingsarbeid og erfaringsbasert kunnskap», er det nødvendig at
fagmiljøet har en tilfredsstillende kompetanseprofil når det kommer til forskning og utvikling. Alle som underviser
er en del av et fagmiljø der det forskes og drives ulike utviklingsarbeid, samt publiseres og formidles. Det er også
nødvendig at undervisnings- og læringsformene (og alt annet innhold for øvrig) i studiet er FoU-baserte, for at
studentene skal oppnå gitt læringsutbytte. Dette innebærer at studiet skal formidle og engasjere studenten i
vitenskapelige/kunstfaglige arbeidsformer, kritisk tekning og anerkjent, forsknings- og utviklingsbasert kunnskap.
Dette begrunnes ytterligere i §2-2(6) og §2-3(5).
I tillegg til mer spesifikke fagdidaktiske tema, samt emner som klasseledelse og overordnede lærings- og
danningsteoretiske perspektiv, vil de sentrale delene av PPU A-studiet bestå av følgende gjennomgående
temaer:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Opplæringens verdigrunnlag

Tilpasset opplæring og vurdering
Medborgerskap og det flerkulturelle samfunnet
Bærekraftig utvikling,
Digital didaktikk,
Samiske forhold og samiske elevers rettigheter, estetiske og kreative læringsprosesser,
Profesjonsretting, forankring i forskning,
Faglig og pedagogisk utviklingsarbeid – samt sammenheng i studiet gjennom integrering av fag,
Pedagogikk,
Fagdidaktikk
Vurdering
Praksis.
Innovasjon og entreprenørskap

Opplæringens verdigrunnlag skal være tilpasset Formålsparagrafen uttrykker verdier som samler Norge som samfunn.
Verdiene er grunnlaget for vårt demokrati og skal hjelpe oss å leve, lære og arbeide sammen i en kompleks samtid og i møte
med en ukjent framtid. De felles verdiene bygger på kristen og humanistisk arv og tradisjon. De kommer også til uttrykk i
ulike religioner og livssyn, og de er forankret i menneskerettighetene.
Opplæringen skal gi studentene en forståelse av kritisk og vitenskapelig tenkning. Kritisk og vitenskapelig tenkning
innebærer å bruke fornuften på en undersøkende og systematisk måte i møte med konkrete praktiske utfordringer,
fenomener, ytringer og kunnskapsformer. Opplæringen skal skape en forståelse av at metodene for å undersøke
virkeligheten må tilpasses det vi ønsker å studere, og at valg av metode påvirker det vi ser.

Disse er alle samt innovasjon og entreprenørskap i skolen – samt digital kompetanse, forankret i Nasjonale
retningslinjer for praktisk pedagogisk utdanning – allmennfag, der det heter at «Institusjonene må sikre at
følgende temaer, perspektiver og intensjoner blir ivaretatt i utdanningen» (Nasjonalt råd for lærerutdanning,
2017 s. 7). Når det gjelder innovasjon og entreprenørskap i skolen – eller også pedagogisk entreprenørskap – er
dette en selvvalgt profil både på PPU og ved hele Nord universitet. Dette ut fra en begrunnelse som både kan
knyttes til en autentisk og skapende tilnærming til undervisning og læring, til utviklings- og endringskompetanse,
til utvikling av kreative og innovative evner – samt til mer spesifikke lærings- og danningsmål – både hos
lærerstudentene på PPU, men også hos elever og lærlinger i grunnopplæringen. Slike entreprenørielle
utviklingsmål kan forstås både med utgangspunkt i opplæringslovens formålsparagraf og i «Overordnet del –
verdier og prinsipper», slik det formuleres her:
«Kreative og skapende evner bidrar til å berike samfunnet. Samarbeid inspirerer til nytenking og
entreprenørskap, slik at nye ideer kan omsettes til handling. Elever som lærer om og gjennom skapende
virksomhet, utvikler evnen til å uttrykke seg på ulike måter, og til å løse problemer og stille nye spørsmål.
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Tt større perspektiv er skapende læringsprosesser også en forutsetning for elevenes danning og
identitetsutvikling» (Kunnskapsdepartementet, 2017 s. 8).
Fokus på digital didaktikk er knyttet både til behovet for studentenes digitale profesjonskompetanse og til å legge
til rette for elevenes digitale ferdigheter for kvalifisering til et digitalt arbeids- og samfunnsliv. Det handler også om
å utvikle både egne – og elevenes - kritiske perspektiv med henblikk på nettbruk og nettvett. Samtidig er hele
studiet i all hovedsak nettbasert både med henblikk på nettforelesninger, nettbaserte læringsgrupper, oppgaver
basert på digitale løsninger og eksamen via nett. Det innebærer ofte i seg selv en videreutvikling av studentenes
digitale kompetanse, og gjennom praksisoppgaver og refleksjonsnotater forteller de ofte om at de har tatt i bruk
digitale hjelpemidler i klasserommet etter introduksjon av disse gjennom studiet. Vi ser dermed positive
ringvirkninger av å tilby studiet på nett. En videre redegjørelse for hvordan vi organiserer opplæringen på nett
finnes under §2-2(4).

1.6 Redegjørelse for opptakskrav og rangeringsregler
Opptaksreglene endret: Endret ved forskrifter 11 jan 2017 nr. 25, 5 juli 2018 nr. 1152, 19 des 2018 nr. 2149
Vi tilbyr følgende didaktiske retninger ved Nord universitet:

•
•
•
•
•

Samfunnsfag
Naturfag
Fremmedspråk
Kroppsøving
Musikk

En mastergrad som inneholder 60 studiepoeng i minst ett relevant fag som gir kompetanse til å undervise, jf. forskrift
23. juni 2006 nr. 724 til opplæringslova kapittel 14, eller
En bachelorgrad i utøvende eller skapende kunstfag i finansieringskategori A eller B,
med minimum 180 studiepoeng i kunstfaget, eller
En bachelorgrad med inntil tre fag som gir kompetanse til å undervise
i praktiske og/eller estetiske fag i grunnskolen. Ett av fagene kan erstattes av drama/teaterfag.
Det må inngå fordypning på minst 120 studiepoeng i ett fag.
Øvrige fag må ha et omfang på minst 30 studiepoeng. Det stilles krav om gjennomsnittskarakter
C eller bedre fra bachelorgraden, eller
En bachelorgrad i tegnspråk og tolkning (døvetolkutdanning), med minst 80 studiepoeng
i tegnspråk. Det stilles krav om gjennomsnittskarakter C eller bedre fra bachelorgraden
Rangering:
Kvalifiserte søkere rangeres i sin fagkvote etter gjeldende rangeringsregler:
•

Fullført grad fra universitet eller høgskole hvor ph.d.-grad går foran mastergrad.

•

Vektet gjennomsnitt av karakterer i 60 studiepoeng i faget/fagene som gir kompetanse til å undervise.

•

Søkere med 2 fag på 60 studiepoeng

•

Totalt antall studiepoeng ved søknadsfrist
Søkere til praktiske og estetiske fag:

•

Fullført grad etter følgende prioriterte kategorier:
i. Ph.d.-grad og minimum 120 studiepoeng i faget, rangert etter antall studiepoeng i faget
Antall relevante fag i forhold til sin
ii. Mastergrad og minimum 120 studiepoeng i faget, rangert etter antall studiepoeng i faget
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iii. Bachelorgrad og minimum 120 studiepoeng i faget, rangert etter antall studiepoeng i faget
iv. Mastergrad og mellom 60 og 119 studiepoeng i faget, rangert etter antall studiepoeng i faget
•

Vektet gjennomsnitt av karakterer i opptaksgrunnlaget. Ved betinget tilbud om opptak, jf. § 14a, tas det ikke hensyn
til eksamener avlagt i søknadssemesteret ved beregning av vektet gjennomsnittskarakter. Totalt antall studiepoeng
ved søknadsfrist.
Samfunnsfag:

•

60 studiepoeng i samfunnsvitenskapelige emner

•

Av de 60 studiepoengene må minimum 30 studiepoeng være innenfor sosiologi, statsvitenskap, historie eller
sosialantropologi (i kombinasjon eller alene). De resterende 30 studiepoengene kan være innenfor følgende fag:
Kriminologi, psykologi, jus, samfunnsgeografi, samfunnsøkonomi, u-landsstudier, utviklingsstudier, kjønn og
likestilling og internasjonale studier.
Naturfag:

•

60 studiepoeng emner innenfor biologi, kjemi, fysikk, naturfag, botanikk, zoologi, ernæring, miljøfag, medisin,
geologi, farmasi, bioteknologi, limnologi, økologi, astronomi, mekanikk, elektromagnetisme, termodynamikk eller
statikk.

•

Det er en fordel med en kombinasjon av emner fra både biologi, fysikk og kjemi.

•

Relevante naturfaglige emner innen ingeniørfag og helsefag kan også godkjennes.
Fremmedspråk:
Nord universitet tilbyr fremmedspråkdidaktikk i følgende språk høsten 2020:
Engelsk, tysk, fransk og spansk.

•

60 studiepoeng eller mer i minst ett av følgende språk på PPU: fransk, spansk, tysk, engelsk. Dette gjelder også de
som har språket som morsmål. Av de 60 studiepoengene må minimum 20 være språklige emner og 20 være
litteraturemner eller emner i kultur/samfunnsfag.

•

For fransk, spansk, tysk og engelsk kan det maksimum inngå 10 studiepoeng der undervisning og studielitteratur er
på norsk eller engelsk.

•

Bestått oversetterstudium av minst tre års varighet kan også godkjennes.
Kroppsøving:

•

Bachelor i idrettsfag med 180 stp i idrett/kroppsøving

•

En mastergrad med 60 studiepoeng innenfor idrett og/eller kroppsøving vil også kvalifisere til opptak.
Du må ha aktivitetslære rettet mot et bredt spekter av idretter og aktiviteter som er aktuelle i skolen. Bachelor i
idrettsvitenskap eller Bachelor i trening fra Nord universitet godkjennes også.
For opptak til PPU med praktisk-estetisk fag (Kroppsøving, musikk), gjelder egne opptakskrav og rangeringsregler. For
opptak innen musikk og kroppsøving må søker ha:

•

ENTEN: en bachelorgrad i utøvende eller skapende kunstfag i finansieringskategori A eller B, med minimum 180
studiepoeng i faget.

•

ELLER: en bachelorgrad med inntil tre praktisk-estetiske fag. Ett av fagene skal være fordypningsfag på minst 120
studiepoeng, mens øvrige fag må ha et omfang på minst 30 studiepoeng. Det stilles krav om gjennomsnittskarakter C
eller bedre for hele bachelorgraden (180 studiepoeng). Et eksempel på en slik bachelorgrad er bachelor i idrett med
årsstudium i friluftsliv eller ernæring, mat og kultur som breddeenhet. Bachelor i idrett med årsstudium i engelsk
eller pedagogikk som bredde kvalifiserer ikke for opptak.
Musikk:

•

Bachelor i musikk med 180 stp innenfor utøvende og/eller teoretiske musikkfag.

•

En mastergrad med 60 studiepoeng innenfor utøvende og/eller teoretiske musikkfag.
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For opptak til PPU med praktisk-estetisk fag (Kroppsøving, musikk), gjelder egne opptakskrav og rangeringsregler. For
opptak innen musikk og kroppsøving må søker ha:
•

ENTEN: en bachelorgrad i utøvende eller skapende kunstfag i finansieringskategori A eller B, med minimum 180
studiepoeng i kunstfaget.

•

ELLER: en bachelorgrad med inntil tre praktisk-estetiske fag. Ett av fagene skal være fordypningsfag på minst 120
studiepoeng, mens øvrige fag må ha et omfang på minst 30 studiepoeng. Det stilles krav om gjennomsnittskarakter C
eller bedre for hele bachelorgraden (180 studiepoeng). Et eksempel på en slik bachelorgrad er bachelor i idrett med
årsstudium i friluftsliv eller ernæring, mat og kultur som breddeenhet. Bachelor i idrett med årsstudium i engelsk
eller pedagogikk som bredde kvalifiserer ikke for opptak.

Læringsutbyttebeskrivelser er på bakgrunn av dette formulert på nivå 7 i NKR.
Alle som blir tatt opp til studier, hvor man kan komme i kontakt med personer under 18 år, må levere
gyldig politiattest. Det er ikke mulig å delta i praksis eller klinisk opplæring uten at en slik attest har blitt
levert. Det vil derfor stå i opptaksbrevet om studentene må levere politiattest. Vi viser til Forskrift om
skikkethetsvurdering i høyere utdanning (Lovdata)

: https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2006-06-30-859

1.7

Rangering av søkere

Kvalifiserte søkere rangeres etter følgende kriterier i prioritert rekkefølge:
Rangering:
Kvalifiserte søkere rangeres i sin fagkvote etter gjeldende rangeringsregler:
•

Fullført grad fra universitet eller høgskole hvor ph.d.-grad går foran mastergrad.

•

Vektet gjennomsnitt av karakterer i 60 studiepoeng i faget/fagene som gir kompetanse til å undervise.

•

Søkere med 2 fag på 60 studiepoeng

•

Totalt antall studiepoeng ved søknadsfrist

Søkere til praktiske og estetiske fag:
•

Fullført grad etter følgende prioriterte kategorier:
i. Ph.d.-grad og minimum 120 studiepoeng i faget, rangert etter antall studiepoeng i faget
Antall relevante fag i forhold til sin
ii. Mastergrad og minimum 120 studiepoeng i faget, rangert etter antall studiepoeng i faget
iii. Bachelorgrad og minimum 120 studiepoeng i faget, rangert etter antall studiepoeng i faget
iv. Mastergrad og mellom 60 og 119 studiepoeng i faget, rangert etter antall studiepoeng i faget

•

Vektet gjennomsnitt av karakterer i opptaksgrunnlaget. Ved betinget tilbud om opptak, jf. § 14a, tas det ikke hensyn til
eksamener avlagt i søknadssemesteret ved beregning av vektet gjennomsnittskarakter. Totalt antall studiepoeng ved
søknadsfrist.
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1.8
Informasjon om studietilbudet skal være korrekt, vise studiets innhold, oppbygging
og progresjon samt muligheter for studentutveksling.
Studiemodellen nedenfor viser hvordan emner er fordelt på semester. Studiet består også av 60 dagers praksis
hvor minst 10 dager i ungdomsskolen. Studentene har mulighet til å gjennomføre deler av praksisen i utlandet
Høst 2019
PED1013 PEDAGOGIKK FOR
TRINN 8-13 15 stp. (1/2)

Didaktikk Valgfritt emne 15
stp.
DID1003 Naturfag (1/2)
DID1002 Fremmedspråk (1/2)
DID1004 Samfunnsfag (1/2)
DID1005 Kroppsøving idrettsfag (1/2)
DID1006 Musikk (1/2)
DID 1001 Matematikk (1/2)

Praksis 1.studieår PPU for 8.-13.
trinn (1/2) 0 stp.
PRA1009

Didaktikk Valgfritt emne 15
stp.
DID1003 Naturfag (2/2)
DID1002 Fremmedspråk (2/2)
DID1004 Samfunnsfag (2/2)
DID1005 Kroppsøving idrettsfag(2/2)
DID1006 Musikk (2/2)
DID 1001 Matematikk (2/2)

Praksis 1.studieår PPU for 8.-13.
trinn (1/2) 0 stp.
PRA1009

Høst 2020
DID 1007
Fagdidaktikk 2 og pedagogikk 2
for PPU15 stp.

PRA1010
Praksis 2. studieår 4 uker PPU
for 8.-13.trinn (1/2)0 stp.

PRA1018
Praksis 2.studieår PPU 2 uker i
ungdomsskole (1/2)0 stp

Vår 2021
PED1010
FOU-oppgave PPU (2/2)
15 stp.

PRA1010
Praksis 2. studieår 4 uker PPU
for 8.-13.trinn (2/2)0 stp.

PRA1018
Praksis 2.studieår PPU 2 uker i
ungdomsskole (2/2) 0 stp.

Vår 2020
PED1013 PEDAGOGIKK FOR
TRINN 8-13 15 stp. (2/2)
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PPU allmenfag - plan for at de sentrale emnene i studiet har kvalifisert personell som underviser.
Navn

Vitenskapelig tittel

Roar
Kristensen

Universitetslektor

Ove Pedersen

Førsteamanuensis
Studieprogramansvarlig

Stilling- Sentrale deler /
prosent Emne - kompetanse
100% Pedagogikk for 8 – 13 trinn
Innovasjon og entreprenørskap
Digital kompetanse – digital teknologi
Praksis.
80%

Pedagogikk for 8 – 13 trinn Nettpedagogikk
Innovasjon og entreprenørskap.
Profesjonsretting, forankring i forskning
Faglig og pedagogisk utviklingsarbeid –
samt sammenheng i studiet gjennom
integrering av fag.
Praksis.

Ana Borrssova

Førsteamanuensis

50%

Naturfag didaktikk
Praksis.

Øyvind Bjørkås

Førsteamanuensis

20%

Matematikk didaktikk

Kåre Fuglseth

Professor

10%

Samfunnsfagdidaktikk
Profesjonsretting, forankring i forskning,
Bærekraftig utvikling,

Ingrid H.
Braseth

Universitetslektor

70%

Fellesfagdidaktikk / engelsk
Pedagogikk for 8 -13 trinn
Digital kompetanse, digital teknologi
Medborgerskap og det flerkulturelle
samfunnet
Praksis.
Digital kompetanse - Nettpedagogikk

Maja H.
Jensvoll

Universitetslektor

100%

Pedagogikk for 8 – 13 trinn/ engelsk
didaktikk.
Praksis.
Medborgerskap og det flerkulturelle
samfunnet

Jan Arne
Pettersen

Universitetslektor
Faggruppeleder

50%

Opplæringens verdigrunnlag:
Tilpasset opplæring og vurdering
Digital kompetanse - Nettpedagogikk
Innovasjon og entreprenørskap

Magne Steiro

Universitetslektor

100%

Kroppsøving didaktikk
Praksis.
Digital kompetanse - Nettpedagogikk
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Jostein Lorås

Professor

100%

Dag Skevik

Førstelektor

50%

Samfunnsfagdidaktikk
Samiske forhold og samiske elevers
rettigheter, estetiske og kreative
læringsprosesser
Digital kompetanse - Nettpedagogikk
Musikkdidaktikk
Erfaring som musiker, pedagog og
musikkansvarlig i ulike skoleslag. Han har
vært instruktør og dirigent ved flere
oppsetninger i Norge, USA og England, blant
annet med hovedansvar for kor og
sangere under ”Raud Vinter” i Levanger. I
London var han solist ved oppsetningen av
blant annet «Skapelsen» og «The Nelsonmass» av Joseph Haydn.

Marit Solstad

Førstelektor

100%

Pedagogikk, samfunnsfagsdidaktikk
Digital kompetanse

Håvard Berg

Universitetslektor

30 %

Samfunnsfagdidaktikk
Digital didaktikk

Sølvi Eidsheim

Universitetslektor

30 %

Naturfag, biologi og kjemi

May Kirsti
Jensen
Maria Nayrd de
Pinho Correia
Ibrahim

Universitetslektor

50%

Praksisansvarlig

Førsteamanuensis

20 %

Engelsk og fremmedspråkdidaktikk

Viser til studieplan med tilhørende emnebeskrivelser i vedlegg 1.
Sammenlignet med gammel studieplan, har vi nå integrert didaktikken inn i hele studiet. Fagdidaktikken inneholder
forhold knyttet til profesjonsutøvelsen som lærer i de enkelte fagene. Studentene får nå et bedre grunnlag for å
kunne planlegge, gjennomføre, vurdere og reflektere over undervisning i fagene forankret i forsknings- og
erfaringsbasert kunnskap og teori. I praksisopplæringen skal studentene under veiledning prøve ut sentrale
undervisnings-, arbeids- og vurderingsformer.
Studiet er lagt opp slik at det skal gi innblikk i hvordan skolen fungerer, hva det vil si å skape et godt læringsmiljø og
hvordan interesse og engasjement for faglige spørsmål vekkes hos elevene. I pedagogikk-emnet legges vekt på å
bevisstgjøre studentene på lærerens og skolens verdigrunnlag og oppgaver i samfunnet nå og tidligere. Studentene
skal tilegne seg vitenskapelige tenkemåter, noe som gjenspeiles i FoU-arbeidet. Ved å analysere læreplanverket
skal studentene utvikle evnen til å se hvordan læreren kan planlegge undervisningen ved å bryte ned sentrale
retningslinjer og tilpasse disse til ulike elevgrupper. Studentene skal videre sette seg inn i lærerens rolle som
klasseleder, relasjonsbygger og skoleutvikler, noe de får trening igjennom praksis. Det vil bli gitt innføring i samiske
forhold og i samiske barn og ungdoms rett til opplæring i tråd med Lov om grunnskolen og den videregående
opplæringen. Det vil bli gitt innføring i samiske forhold og i samiske barn og ungdoms rett til opplæring i tråd med
Lov om grunnskolen og den videregående opplæringen.
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2 Studietilsynsforskriften kapitel 2.
§2.1 Forutsetning for re akkrediteringen
Retningslinjene er eksplisitte på de forhold institusjonene selv må omtale i sine studie- og emneplaner. Nord
universitet har ansvar for å sikre helhetlige studieprogram, slik forskriftene presiserer. Utdanningen integrere teori
og praksis, faglig progresjon, gjennomgående profesjonsinnretting og forskningsforankring.
Retningslinjene tar for seg institusjonenes ansvar for samarbeid med praksisfeltet. Nord universitet knytter
partnerskapsavtaler som inngås og benyttes i tråd med de til enhver tid gjeldende nasjonale strategier for utvikling
og profesjonsretting av lærerutdanningene.
.

§2,2 Læringsutbyttet for studietilbudet skal beskrives i samsvar med Nasjonalt
kvalifikasjonsrammeverk for livslang læring, og studietilbudet skal ha et dekkende navn.
Studiets navn er: Praktisk-pedagogisk utdanning for allmennfag.
Engelsk versjon av navnet er: Post graduate teacher training.
Studiets navn er forskriftsbestemt. Navnet kan vise til flere perspektiver. Det kan forstås ut fra et spesifikt læringsog kunnskapssyn der praksis og teori inngår som komplementære deler av utdanning og opplæring på et generelt
nivå. Dette kan gjenfinnes i en læringsteoretisk tilnærming i studie- og emneplaner der situerte og autentiske
læringsperspektiver framstår som en grunnleggende del av studiet – både med henblikk på teoritilfang, arbeidsmåter,
oppgaver og tilnærming til praksisfeltet.

§2-2 (1)

Krav til studietilbudet

Studie- og emneplanene følger læringsutbyttebeskrivelsene som ligger i NKR. Siden PPU A fra 2019 har mastergrad
som generelt opptaksnivå (med unntak for bachelorgrad i utøvende eller skapende kunstfag og idrettsfag), er
læringsutbyttebeskrivelsene fra NKR lagt på nivå 7. Dette kan imidlertid være en utfordring med henblikk på
studenter med lavere gradsoppnåelse. Vi tar hensyn til dette i forhold til undervisningsopplegg og veiledning.
I følgende tabell illustrerer vi hvordan overordnet læringsutbytte er i samsvar med NKR. Læringsutbyttene er
forskriftsbestemte, men vi gir en begrunnelse for å synliggjøre vår faglige forståelse av det utdanningen i sin helhet
skal lede til av kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse for studentene. Dette vil igjen ha sammenheng med
hvordan læringsutbyttene og innholdet for øvrig er bestemt for hvert emne.

NKR (nivå 7)

Studieplan (overordnet LUB)

Begrunnelse for sammenheng

har inngående kunnskap om
barn og unges utvikling,
motivasjon, læring og
sosialisering, og om
sammenhenger mellom

Det nye fagområdet kandidaten skal ha
avansert kunnskap innenfor, er knyttet til
brede pedagogiske perspektiver, mens den
spesialiserte innsikten tar
utgangspunkt i et mer avgrenset, fag-

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

individuelle, sosiale, kulturelle
og fagspesifikke forhold i
arbeidet med tilpasset
opplæring

didaktisk felt. Bred kunnskap om sentrale
tema innenfor hele studiet.

har inngående kunnskap om
fagområdets vitenskapelige
eller kunstfaglige teori og
metoder

har inngående kunnskap om
fagområdets vitenskapelige
forankring samt evne til å
analysere faglige
problemstillinger i skolen med
utgangspunkt i dette.

Vitenskapsfaget settes her i sammenheng
med profesjonsfaget – og da i særlig grad
fagdidaktikken som berører dette gjennom
hele studieforløpet. Med utgangspunkt i
ulike praksiserfaringer, kan dette relateres
til alle emneplaner.

Kan anvende kunnskap på nye
områder innenfor fagområdet

kan orientere seg i
faglitteratur, reise relevante
problemstillinger, undersøke
og drøfte disse kritisk og
utvikle sin egen faglige praksis

Vitenskapsfaget settes her i sammenheng
med profesjonsfaget, men vil få et bredere
perspektiv knyttet både til pedagogikk,
fagdidaktikk og praksis.

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

kan orientere seg i
faglitteratur, reiserelevante
problemstillinger, undersøke
og drøfte disse kritisk og
utvikle sin egen faglige praksis

De faglige problemstillingene er flyttet over
til utdanningsfeltet, slik at fagområdet
forstås som det profesjonsfaglige – mens
utvikling av egen faglig praksis er knyttet til
undervisnings-, lærings- og
danningsspørsmål. Studiets fokus på
skolens systemside, relatert til lærende
organisasjon og FoU-oppgaven, vil også
være viktig her.

Har kunnskaper om
internasjonalt, pedagogikk,
didaktikk samt forskning

har kunnskap om skole- og
utdanningsforskning i et
internasjonalt perspektiv, og
med et spesielt fokus på
utviklingstrekk i Norden

Studenten får kompetanse internasjonalt
skole og skoleutvikling, dette baseres på
internasjonal forskning. Får å oppnå vil man
innhente nordiske forelesere og bruk av
internasjonal litteratur.

Kan analysere eksisterende
teorier, metoder og
fortolkinger innenfor
fagområdet og arbeide
selvstendig med praktisk og
teoretisk problemløsning

kan planlegge, gjennomføre og
reflektere over undervisning
basert på forskning,
erfaringsbasert kunnskap og
eget FoU-arbeid – samt
analysere og drøfte
utfordringer i læreplaner og
øvrige styringsdokument

Dette viser til en profesjonsfaglig ferdighet
som kan knyttes både til pedagogiske,
allmenndidaktiske og fagdidaktiske
perspektiver, der læreplananalyse og lokal
læreplantilpasning baseres på teoritilfang
fra alle tre perspektivene.

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

kan gjennomføre
Dette knyttes bl.a til pedagogisk metodologi
som tilnærming til pedagogisk-didaktisk
profesjonsrettete,
utviklingsarbeid i skolen
praksisrelevante, selvstendige
og avgrensede FoU-prosjekter i
tråd med forskningsetiske
normer.

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

kan bidra til kritisk analyse av
utdanningspolitiske spørsmål
og formål, ideologier og
praksiser og delta i
samfunnsdebatter om
utdanningspolitikk.

Dette løftes først og fremst fram i
pedagogikken, men er også tema i
fagdidaktikkene. Et viktig moment vil her
kunne være å se dagsaktuelle tema inn i
større faglige emner.

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

kan planlegge og gjennomføre i
forskningsbaserte utviklings- og
endringsprosesser i skolen og
kritisk vurdere disse i
etterkant.

Fokus på å bidra til innovasjonsprosesser og
å ta ansvar for samarbeid og
utviklingsarbeid som fremmer faglig og
pedagogisk nyskaping i opplæringen.

Kan analysere relevante fag-,
yrkes- og forskningsetiske
problemstillinger

kan orientere seg i
faglitteratur, reise relevante
problemstillinger, undersøke
og drøfte disse kritisk og
utvikle sin egen faglige praksis.

Dette er et gjennomgående perspektiv i
hele studiet og i samsvar med alle
emneplanene.

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

kan orientere seg i
faglitteratur, reise relevante
problemstillinger, undersøke
og drøfte disse kritisk og
utvikle sin egen faglige praksis

Her vektlegges spesielt det å fortolke og
omdanne en innlært vitenskapsfaglig
kunnskap til en profesjonsfaglig kontekst for så å anvende den til avanserte oppgaver
og prosjekter i skolen.

kan formidle omfattende
selvstendig arbeid og
behersker fagområdets
uttrykksformer

kan arbeide både selvstendig,
og i samarbeid med andre, for
å identifisere og løse
problemer knyttet til elevers
læring og utvikling

Her presiseres selvstendighet i FoU- arbeid
som en viktig profesjonskompetanse,
samtidig som perspektiver på samarbeid og
utvikling av skolen som lærende
organisasjon, også løftes fram i studie- og
emneplaner.

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

kan bygge relasjoner,
kommunisere og samarbeide
med elever, kolleger, foresatte
og øvrige samarbeidspartnere i
opplæringen.

Fokus rettes mot relasjonskompetansen og
knyttes spesielt til praksis, samt til øvelser,
refleksjon og drøfting på samlinger.

kan bidra til nytenking og i
innovasjonsprosesser

kan bidra til
innovasjonsprosesser og ta
ansvar for samarbeid og
utviklingsarbeid som fremmer
faglig og pedagogisk
innovasjon og nytenking i
opplæringen.

Dette er i samsvar med studiets forståelse
av pedagogisk entreprenørskap og som
fremmes bl.a gjennom FoU-oppgaven.

GENERELL KOMPETANSE
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§2-2 (2.1) Studietilbudet skal være faglig oppdatert og ha tydelig relevans for videre
studier og/eller arbeidsliv.
Studiets relevans for samfunns- og arbeidsliv
Da PPUA er en lærerutdanning, anser vi det som mest aktuelt å vise hvordan studiet har relevans for skolen som
arbeidsområde, men også hvordan den kompetansen studentene tilegner seg, kan brukes i andre sammenhenger.
Vi vil også presentere aktuelle videre studier samt beskrive hvordan vi holder studiet faglig oppdatert,
rekrutteringsgrunnlag og samfunnets behov for den aktuelle kompetansen.
Etter bestått praktisk-pedagogisk utdanning, er studentene kvalifiserte til å arbeide som lærere på mellom- og
ungdomstrinn, i videregående skole og i voksenopplæring. Deres transformerte fagkunnskap, pedagogiske og
didaktiske innsikt, kunnskap om elever og om skolen, samt øving i å tilrettelegge fagene for læring, gir dem
gode muligheter til ansettelse som lærere. Studiet gir muligheter for lærerutdanning til studenter fra hele
landet, som i tillegg kan gjennomføre studiet hjemmefra via nettundervisning og to årlige ukesamlinger i Bodø.
Det har derfor stor betydning for rekruttering til lærerarbeid i eget lokalsamfunn/region, noe som ser ut til å
forsterkes gjennom den lokalbaserte praksisgjennomføringen som praktiseres på PPU ved Nord universitet.
Studentene innehar kunnskap om kommunikasjon, om formidling og om mennesker. Selv om skoleverket er
den mest åpenbare arbeidsplassen, er det også flere andre yrkesområder innenfor privat og offentlig sektor
som har behov for mennesker med en slik kombinasjon av faglig og pedagogisk kompetanse.
Studiet belyser skolens plass og rolle i samfunnet, endringer i betingelser for læring og undervisning, og lærerens
oppgaver i denne sammenhengen. Gjennom studiet vil studentene utvikle kompetanse i å designe inkluderende
klasseromspraksiser som bygger på den enkelte elevs forutsetninger for å lære, samt utvikle innsikt i klasse- og
undervisningsledelse. PPU A utdanner lærere til ungdomstrinn, studieforberedende og til fellesfagene på
yrkesfag, der Nord universitet har en fagdidaktikk portefølje som inkluderer naturfag, samfunnsfag,
fremmedspråk, matematikk, musikk og kroppsøving.
PPU allmennfag består av de tre hovedkomponentene pedagogikk, fagdidaktikk og praksis, som sammen utgjør en
integrert helhet. Pedagogikk vil presentere studentene for grunnleggende spørsmål om læring og undervisning,
klasseledelse, vurdering samt tilpasset og differensiert opplæring. Ved å arbeide med spørsmål knyttet til
vurdering, vil de blant annet lære hva som kjennetegner læringsfremmende tilbakemeldinger, og dermed bli i
stand til å anvende en rekke strategier for å hjelpe elevene i eget læringsarbeid. Studiet er nett- og
samlingsbasert, profesjonsrettet og gir praktisk og teoretisk kunnskap knyttet til ulike sentrale tema i studiet.
Gjennom forsknings- og erfaringsbasert undervisning og praksisopplæring vil hovedtemaene integreres i
pedagogikk, fagdidaktikk og praksis. Studiet er nært knyttet til de utfordringer studentene møter i skolepraksis,
og vektlegger både skolefagenes egenart og flerfaglig samarbeid. De fagdidaktiske områdene belyser
skolefagenes egenart og begrunnelse, og gir studentene innsikt i de ulike fagenes læreplaner og problemstillinger
som gjelder planlegging og vurdering av undervisning og læring i fag. Arbeid med fagdidaktiske problemstillinger
vil bidra til gi økt innsikt i hva som er god undervisning, og hvordan de kan bruke varierte undervisningsmetoder
for å styrke elevers læring i en faglig kontekst. Dette innebærer blant annet at de vil utvikle gode strategier for å
differensiere undervisningen, for eksempel gjennom fagspesifikke vurderingsformer.

I praksisperiodene vil studentene bli kjent med læreryrkets mange ulike sider. Gjennom praksis vil studentene få
god øvelse i å planlegge, gjennomføre og vurdere læringsaktiviteter. Studentene vil også bli kjent med skolen som
organisasjon og skolens samarbeid med foresatte og andre eksterne aktører. Praksis er progresjonsbasert, og de
vil gradvis overta undervisningen med erfarne lærere som veiledere. Gjennom observasjon av - og refleksjon over
20

pprinnelig 2018) - Praktisk-pedagogisk utdanning for allmennfag (PPUA) - 19/03630-8 Reakkreditering 2020 (opprinnelig 2018) - Praktisk-pedagogisk utdanning for allmennfag (PPUA) : Vedlegg 3 - Søknad om reakkreditering PPUA - versjon 28.05.2020

- egen og andres undervisning, vil de lære å videreutvikle egen undervisningspraksis, med mål om å vinne innsikt i
egne læringsprosesser og hvordan de kan arbeide videre med profesjonens kjernepraksiser. Som lærerstudent vil
de inngå som et fullverdig medlem av lærerkollegiet ved egen praksisskole.
Arbeid med pedagogiske problemstillinger vil bidra til å øke studentenes forståelse av hvordan barn, unge og
voksne tilegner seg kunnskaper og utvikler ferdigheter og holdninger i samspill med sine omgivelser. Studentene
vil også få innsikt i ungdomskulturer i et mangfoldig samfunn, og om barn og unge i vanskelige livssituasjoner.
Dette gjør studiet også relevant innenfor andre arbeidsfelt, som eksempelvis bedrifter og organisasjoner som
driver med intern og ekstern kurs- og opplæringsvirksomhet.

§2-2 (2.2) Beskrivelse av hvordan institusjonen jobber med å sikre at studietilbudet er
faglig oppdatert
Faggruppen arrangerer interne kurs i digital kompetanse og bruk av digitale verktøyer, samt at alle ansatte er
med i faglige nettverk innenfor egne fagområder, noe som bidrar til at fagansatte holder seg oppdatert på sitt
fagfelt. Faggruppen har nært samarbeide med de nasjonale sentrene.
Faggruppen har gjennom stimulering til sterkere FoU-virksomhet i PPU for vitenskapelige personale og gjennom
kvalifiseringsløp for ansatte, skapt et sterkere forskningsbasert innhold i utdanningsprogrammene.
Organisatoriske endringer, med opprettelse av stillinger som forskningsledere og studieprogramansvarlige, har
bidratt til en faglig styrking og til en bærekraftig organisasjon i vekst, der hver enkelt medarbeider blir ivaretatt på
en god måte.
Nord universitet deltar i prosjektet Dekom (desentralisert kompetanseutvikling i regi av udir) gjennom faggruppen
til PPU og YFL. Dette prosjektet har bidratt til økt kompetanse med henblikk på læreplanimplementeringen ved de
samarbeidende videregående skolene og deres rolle som regionale utviklingsaktører, noe som igjen fører til en mer
praksis- og forskningsbasert undervisning på våre studier. Alle på PPU deltar i samarbeidsforumene og bidrar som
utviklingspartner overfor skolene på områder der PPU har kompetanse og kapasitet. Dekomskolene framstår også
som viktige forskningsarenaer for de PPU-ansatte. Nord universitet er skolenes utviklingspartner for hele
partnerskapets kompetanseutviklingsplan.
PPU har en kompetanseprofil som er tett koblet til samfunnets krav og behov. Vår faglige tyngde innenfor
området lærerutdanning, utgjør mye av den samlede kompetansen. PPU-utdanningen bidrar til å dekke regionale
og lokale utdanningsbehov. Studier med vektlegging av praksisnær utdanning og nært samarbeid med skoler i
regionen, forsterker den faglige profilen og understøtter det nasjonale utdanningsbehovet. Nord universitet ved
PPU har en ambisjon om å bidra til forskningsbasert skole- og samfunnsutvikling. Den faglige tyngden i
faggruppen er valgt gjennom de sentrale emnene i studiet med tanke på forskning. Ett eksempel er forskning
innenfor emnet pedagogisk entreprenørskap. Faggruppen har god kontakt og godt samarbeid med skoleeiere og
skoler lokalt og nasjonalt.

§2-2 (2.3)

Aktuelle videre studier

For studenter som er tatt opp PPU-A-studiet med masterbakgrunn, vil studiet kunne ha betydning med henblikk på
kvalifisering til en videre doktorgrad. Nord universitet tilbyr Ph.d. i studier av profesjonspraksis som er en aktuell
utdanningsvei etter PPU allmennfag. I tillegg kan studentene kvalifisere seg videre innen offentlig forvaltning
og innen privat og offentlig næringsliv.
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§2-2 (2.4) Vurdering av rekrutteringsgrunnlag og samfunnets behov for den aktuelle
kompetansen
Rekruttering av lærere til videregående skole.
I dag er det stor lærermangel i mange fylker, og studenter fra PPU allmennfag er attraktive som lærere i
ungdomskolen og i den videregående skole. Nord universitet ivaretar samfunnsansvaret med å utdanne lærere
fra 5 – 13 trinn som samfunnet trenger. I videregående skole er hovedregelen 60 relevante studiepoeng i alle fag.
Etter den nye forskriften, kreves det at alle som søker PPU allmennfag har en master, med unntak av kroppsøving
samt kunst- og kulturfaglige utdanninger.
Tabell 1 viser antall ansatte over 57 år fra Nordland fylke som mangler pedagogisk utdanning. Disse lærerne er i
skolen i dag, men etter innstramming av opplæringsloven § 14 om kompetansekrav for å kunne undervise fra 8. –
13.trinn, vil PPU hjelpe dem til å få den pedagogiske kompetansen de trenger.

Tabell 1

Tabell 2 viser generelt rekrutteringsbehov og viser at fagene som Nord universitet tilbyr, er i samsvar med
rekrutteringsutfordringen som fylkeskommunene har.
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Tabell 2

§2-2 (2.5) Studieprogrammet ved Nord universitet sammenlignet med det som tilbys ved
andre universiteter og høyskoler i Norge
PPU allmennfag er rammeplanstyrt og studiet bygger på høyere utdanning som studentene har fra før.
Institusjonene som tilbyr utdanningen har bygget studiet etter de samme emnene (Retningslinjene), med noen
lokale tilpasninger. Studenten har mulighet til å få innpass på andre institusjoner underveis i sin utdanning.
Følgende høgskoler og universitet tilby PPU allmennfag:
Universitetet i Oslo, Universitetet i Agder, Universitetet i Sørøst- Norge, Universitetet i Stavanger, NTNU,
Høgskolen i Østfold, Høgskolen i Volda, Høgskolen Innlandet og Det arktiske universitet.

§2-2 (2.6)

Etterspørsel

Søkertall og opptak til PPU allmennfag de siste fire år.
Studieår/opptak

2016

2017

2018

2019

2020 pr.16.
april 20

Registrerte søkere i lokalt opptak

485

699

982

244

257

1.prioritetssøkere

421

452

648

198

196

Tilbud til kvalifiserte søkere

95

150

160

98

Studenter møtt

79

124

135

81

Nedgangen i kvalifiserte søkere etter innføring av master for opptak til PPU A er på ca. 40%. Nedgangen er gjennomgående for
alle høgskoler og universitet med PPU og kan forklares bl.a. med innføring av masterkrav på PPU A. 2017 og 2018 var spesielt ut
fra at det var mange studenter som ville studere PPU før masterkravet ble innført. Dagens tall er på normert nivå.
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Konsekvensene er at vi er tilbake til det normale med 80 – 100 kvalifiserte søkere. Dette medfører også en nedgang i antall
praksisplasser i skole til våre studenter.

§2-2 (3)
Studietilbudets samlede arbeidsomfang skal være på 1500 - 1800 timer per år
for heltidsstudier.
Tabellen viser hvordan arbeidsomfanget i studiet PPU allmennfag fordeler seg på organiserte læringsaktiviteter,
selvstudium og eksamensarbeid. Arbeidsomfanget er summert og beregnet per emne, per semester og per
studieår.
Studiet har to samlinger pr. studieår med hovedfokus på aktive og samarbeidsbaserte undervisnings- og
læringsaktiviteter som ikke kan utøves på nett. De organiserte læringsaktivitetene på nett består hovedsakelig av
digital undervisning, øvinger og arbeid i læringsgrupper med 5 deltakere. Selvstudium inkluderer forberedelse og
etterarbeid i forbindelse med de organiserte læringsaktivitetene, samt aktiv deltakelse i de nettbaserte
læringsgruppene. Forventet antall timer til eksamensarbeid vil variere avhengig av vurderingsform.

Tabell: Arbeidsomfang på PPU allmennfag (Studiet er på deltid med 30 stp. per. studieår)
Emner

Studie
poeng

Campus
undervisning

Selv
studie

Nettbasert
undervisning

PED1013
DID1001
DID1002
DID1003
DID1004
DID1005
Did1006
DID1007 Felles
emne
fagdidaktikk og
pedagogikk

15
15

60 t
60 t

90 t
90 t

15
(7,5 +
7,5)

60 t

PED 1010 (ped
/ did FoU
oppgave)
Totalt 2 år
fordelt på 4
semester

15

60 t

60

Praksis

Vurdering
forberedelse

Totalt

50 t
50 t

Digitalt
samarbeid
læringsgrupper
100 t
100 t

6 uker
174t

40 t
40 t

427 t
427 t

90 t

50 t

100 t

6 uker
174 t

40 t

427 t

90 t

50 t

100 t

40 t

427 t

1708 t

Studiet har 244 timer som er tilrettelagt aktivitet fra fagansatte og praksislærere i skolen samt 183 timer til
selvstudium med eksamens forberedelse per 15 studiepoeng

§2-2 (4)
Studietilbudets innhold, oppbygging og infrastruktur skal være tilpasset
læringsutbyttet for studietilbudet. Oppbygging
Praktisk- pedagogisk utdanning for allmennfag (PPU A) er ved Nord universitet, et nettbasert deltidsstudium over to
år med 2 ukesamlinger hvert studieår, og med et omfang på 60 studiepoeng. PPU A er et profesjonsstudium som
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kobler sammen studentens fagkompetanse med pedagogikk, fagdidaktikk og praksis, og som knytter studentenes
bakgrunn i fag til utfordringer de vil møte som lærere i skolen. Utdanningen skal være tilpasset studentens faglige
bakgrunn og organiseres på en måte som sikrer progresjon.
Praktisk-pedagogisk utdanning består av følgende komponenter: - 30 studiepoeng pedagogikk - 30 studiepoeng
fagdidaktikk – samt minst 60 dager praksis som skal inngå som en integrert del av pedagogikk og fagdidaktikk.
Minimum 10 dager av praksisen skal være på ungdomstrinnet.
Sammenlignet med andre lærerutdanninger, er praktisk-pedagogisk utdanning kort og intensiv. Studentene har
avsluttet sine faglige studier, mens profesjonsdelen av lærerutdanningen gjenstår. De fleste av studentene har
også yrkesmessige erfaringer knyttet til egen utdanning. PPU-studiet skal legge et godt grunnlag for
transformering av studentenes faglige og yrkesmessige kompetanse fra et vitenskapsfaglig til et profesjonsfaglig
ståsted, der studentene utvikler egen læreridentitet og bevissthet om sin tilhørighet til det profesjonskollektivet
som lærerprofesjonen utgjør. Gjennom utdanningen må kandidatene derfor få varierte erfaringer og rike
muligheter til å reflektere over disse utfordringene, for å kunne oppnå læringsutbytte. Vi jobber med dette
gjennom ulike tilnærminger:
•

De fire samlingene skal ha hovedfokus på aktive og skapende arbeidsformer, gjennom fysisk samarbeid
mellom studentene, ut fra emnene som det undervises i. Dette er viktig fordi det gir en annen dimensjon
til læringsarbeidet som ikke vil kunne dekkes fullt ut gjennom nettsamarbeidet de deltar i til vanlig.
Samlingene framstår dermed som viktige for studentenes læring, og som noe annet enn det de ville ha
møtt gjennom nettundervisning alene. Samlingene er derfor obligatoriske.

•

Samlingene gir muligheter til at studentene kan delta i undervisningsmessige øvinger og framlegg innenfor
– og på tvers av – fagdidaktikkgruppene, og med evaluering fra både medstudenter og PPU-lærere som
utgangspunkt for felles drøfting og refleksjon.

•

Samlingsforelesninger skal alltid følges opp av studentarbeid der og da.

•

Nettforelesningene er kortere temaforelesninger som kan sees og gjensees hver for seg eller i sammenheng.

•

Nettforelesningene knyttes alltid til et overordnet tema som omfatter praktisk-teoretiske oppgaver
som drøftes – og eventuelt løses - i samarbeid på læringsgruppenivå. Nettoppgavene leveres
individuelt, parvis eller som gruppeinnlevering. Disse oppgavene omfatter også bruk av ulike didaktiske
verktøy, som studentene kan ta i bruk med henblikk på praksisundervisning eller egen undervisning.

•

Gjennom et utvidet samarbeid mellom pedagogikk og fagdidaktikk under hele studiet, vil det være lettere
å se sammenhenger og forbindelseslinjer mellom pedagogiske teorier, allmenn- og fagdidaktiske
tilnærminger, samt opplegg i konkrete undervisningskontekster.

•

Et slikt samarbeid kan gjennomføres på mange ulike måter. Dette vil kunne omfatte felles tema på
samlinger eller på nett. Et spesielt samarbeid er knyttet til en praksisbasert FoU-oppgave siste semester.

•

FoU-arbeid kan forstås som en del av entreprenørskapstilnærmingen i studiet og gir studentene
en praksisrelatert utfordring med henblikk på innovativ skoleutvikling.

•

PPU A skal ha en sterk og nær tilknytning til praksisfeltet. Dette har ofte vært vanskelig i mange PPUutdanninger - - jfr. rapporten Kvalitet i PPU – Utfordringer og mulige tiltak (Hestbek, 2010) og NOKUTrapporten PPUs relevans for undervisning i skolen (Lid, 2013). De retter bl.a fokus mot utfordringer
knyttet til inkludering av praksisfeltet som del av PPU-utdanningen og mot kvalitetssikring av praksis.
En spesiell utfordring er skiftende praksisskoler og –lærere fra år til år.
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•

PPU ved Nord universitet er i gang med å utvikle nye samhandlingsarenaer med praksisfeltet
gjennom nettrom for praksislærerne og regionale praksismøter der PPU-teamet møter både
praksislærere og studenter til felles drøfting av studentfortellinger fra praksisperiodene.

•

PPU ved Nord universitet er i gang med å utvikle nye samhandlingsarenaer med praksisfeltet
gjennom n e t t b a s e r t e i n f o r m a s j o n s - o g v e i l e d n i n g s m ø t e r for praksislærerne,
samt digitale praksismøter der læringsgruppeveilederne møter sine praksislærere og studenter til
felles drøfting og evaluering av praksisperiodene

•

PPU A ved Nord universitet er, sammen med andre PPU-utdanninger, i startfasen av et
forskningsprosjekt knyttet til forståelse av praksisfeltets generelle utfordringer og samhandlingen
mellom skolene som praksisskoler og PPU.

§2-2 (4.1)

Innhold i studiet

I tråd med forskrift om rammeplan for praktisk-pedagogisk utdanning for allmennfag, samt nasjonale
retningslinjer, skal studiet særlig ivareta sammenhengen mellom pedagogikk, didaktikk og praksis i utdanningen,
som også skal være gjennomgående i hele hovedområdene skal danne den lærerfaglige plattformen i
utdanningen, være praktisk rettet, være verdi- og dannelsesfag og gi studentene en felles identitet som lærer i
skolen. Profesjonsfaget skal bidra til kunnskap om mangfoldet i elevenes bakgrunn og faglige forutsetninger, og
bidra til at studentene utvikler kompetanse knyttet til elevenes modning og utvikling, læring og ungdomskultur.
Emnene skal videreutvikle studentenes profesjonskompetanse innenfor sitt fagområde. Det skal også gi innsikt i
fellestrekk og særtrekk i de fagene som inngår i utdanningsprogrammet studentene skal undervise i på
ungdomstrinnet, på fellesfag og/eller studieforberedende programfag. Fagene skal knyttes til pedagogikk,
didaktikk og praksis, og skal være gjennomgående i hele utdanningen.
BESKRIVELSE AV EMNENE
Emne

beskrivelse

Emne PED1013

Emnet har læring, sosialisering og danning som sentrale tema. Dette er i tråd
med læringsutbyttet for PED1 der studenten eksempelvis skal oppnå:

Pedagogikk for trinn 8 –13,

•
•

DID 1001 Matematikk
DID1002 Fremmedspråk
DID1003 Naturfag

Emnet består av seks ulike fagdidaktiske tilnærminger, som hver især
kjennetegnes av fagfeltenes spesielle innhold og struktur som skolefag.
Dette kan gjenspeiles i læringsutbyttebeskrivelser som:
•

DID1004 Samfunnsfag
DID1005 Kroppsøving -idrettsfag
DID1006 Musikk

Inngående kunnskap om barne- og ungdomskultur og barns og
ungdoms utvikling og læring i ulike sosiale og kulturelle kontekster
Inngående kunnskap om læringsstrategier, læringsarenaer og
arbeidsmetoder generelt og særlig i respektive fag

•

har inngående kunnskap om hvordan en kan tilpasse
språkopplæringen til den enkelte elev, og sammenhenger mellom
individuelle, sosiale, kulturelle og fagspesifikke forhold
har bred kunnskap om barn og unges språklæring i et
andrespråksperspektiv, språklæringsteorier samt strategier,
metoder, vurderingsverktøy og vurderingsformer som fremmer
språkutvikling, og hvordan praktiske, skapende og estetiske
læringsprosesser kan fremme elevenes språklæring
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DID1007 (Felles emneplan for
fagdidaktikk 2 og pedagogikk 2)

Den felles emneplanen for pedagogikk og fagdidaktikkene i 3. semester,
danner en samordnet overgang mellom pedagogiske og fagdidaktiske emner
fra første studieår og den avsluttende FoU-oppgaven i 4. semester.

PED1010

PPU A skal formidle og engasjere studenten i vitenskapelige/kunstfaglige
arbeidsformer, kritisk tenking og anerkjent, forsknings- og utviklingsbasert
kunnskap. Dette skal fremme studentenes selvstendighet, analytiske
ferdigheter og kritiske refleksjonsevner. Dette gjøres bl.a. gjennom en FoUoppgave i fellesskap mellom pedagogikk og fagdidaktikk siste semester

(Pedagogisk-didaktisk FoU-oppgave)

PRA1009 Undervisningspraksis
PRA1010 Undervisningspraksis

Minimum 60 dager veiledet og fagdidaktikkbasert praksis på ungdomstrinn
og i videregående skole

PRA1018 Ungdomsskolepraksis

§2-2 (4.2) Begrunnelse for hvordan studiets innhold gir grunnlag for at studentene
oppnår læringsutbytte
I det følgende vil vi beskrive hvordan innholdet gir grunnlag for at studentene oppnår læringsutbytte, hvor vi
samtidig viser hvordan vi har tatt hensyn til at studiet er nettbasert. Infrastruktur, annet utstyr og
støttefunksjoner er tilgjengelig og dimensjonert i forhold til antall studenter, eksempelvis ulike programvarer er
tilgjengelige for alle, og teknisk støtte tilbys alle. Dette utdypes nærmere. Først illustreres sammenhengen
mellom læringsutbytter på emnenivå og overordnede læringsutbytter i en tabell.

FoU-oppgave

Praksis

Ped2/Fagdid2

musikkdidaktikk

Fremmedspråksdidak

Kroppsøvingsdidaktik

Matematikkdidaktikk

Naturfagsdidaktikk

Samfunnsfagsdidaktik

Emner

Pedagogikk

LUB overordnet nivå opp mot LUB på emner

Kunnskap
- har bred kunnskap om danning og
Læringsutbytter
utdanning i et samfunn basert på
demokrati, bærekraftig utvikling,
mangfold, likestilling og likeverd
-

har solid kunnskap om lov- og planverk, skolen
som organisasjon, rammebetingelser og
styringsstruktur og om skolens
samarbeidspartnere og hvordan disse bidrar til
å sikre barn og unge en god oppvekst

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
x

x

x

x
x

x
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-

-

-

-

-

-

har inngående kunnskap om barn og
unges utvikling, motivasjon, læring og
sosialisering, og om sammenhenger
mellom individuelle, sosiale, kulturelle og
fagspesifikke forhold i arbeidet med
tilpasset opplæring

x

har inngående kunnskap om
undervisningsfagets plass, begrunnelse og
progresjon i skolen
har bred kunnskap om undervisnings-, arbeidsog vurderingsformer generelt og fagspesifikt og
om hvordan praktiske, digitale, skapende og
estetiske læreprosesser kan påvirke helse,
trivsel og læring

har kunnskap om overgrep mot barn og unge, om
vanskelige livssituasjoner som barn og unge kan
komme i, samt kjennskap til aktuelle
hjelpeinstanser
har inngående kunnskap om
sammenhenger mellom
samfunnsutvikling,
utdanningspolitikk samt skolens
og lærerens rolle i samfunnet

har bred kunnskap om samiske
forhold og samiske elevers rett til
opplæring i tråd med
opplæringslov og gjeldende
læreplan

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

Ferdigheter
-

kan analysere og drøfte utfordringer i læreplaner og
øvrige styringsdokumenter

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

- kan planlegge, gjennomføre, vurdere og begrunne
undervisning i fag basert på mål for opplæringen,
lokale og individuelle behov
x
x

x
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-

-

-

kan bruke varierte og relevante metoder i
undervisningen og tilpasse opplæringen i faget
slik at den tar hensyn til elevens ulike
læringstempo, interesse for faget og evne
innehar profesjonsfaglig digital kompetanse og kan
bruke digitale ressurser som er sentrale for det
aktuelle faget

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
x

x
x

x
x

x
x

x
x

x
x

x

x

x

x

x

x

x

x

kan gi underveis- og sluttvurdering, informere
om elevens faglige nivå og utvikling, og gi faglige
vurderingsbegrunnelser

x

-

kan lede og motivere elever i faglig arbeid og skape x
et trygt og inkluderende læringsmiljø for alle elever

x

x

x

x

x

x

x

x

-

kan bygge relasjoner, kommunisere og samarbeide
med elever, kolleger, foresatte og øvrige
samarbeidspartnere i opplæringen

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
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-

kan planlegge og delta i forskningsbaserte utviklingsog endringsprosesser i skolen og kritisk vurdere disse
i etterkant

x

x
-

x

kan gjennomføre profesjonsrettete,
praksisrelevante, selvstendige og avgrensede FoUprosjekter i tråd med forskningsetiske normer

x
x

-

x

Generell kompetanse
-

kan vise og utøve en autonom og profesjons etisk
holdning i møte med alle elever, foresatte og
kolleger, og kan fremme dialog, toleranse og respekt

x

x
-

x

x

kan orientere seg i faglitteratur, reise relevante
problemstillinger, undersøke og drøfte disse kritisk
og utvikle sin egen faglige praksis

x
x

x

x

x

x

x

x

x

x

- kan bidra til innovasjonsprosesser og ta ansvar for
samarbeid og utviklingsarbeid som fremmer faglig
og pedagogisk nyskaping i opplæringen

x
x

-

kan bidra til kritisk analyse av utdanningspolitiske
spørsmål og formål, ideologier og praksiser og delta
x
i samfunnsdebatter om utdanningspolitikk

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Det er ofte vanskelig å kunne skille mellom pedagogikkens, fagdidaktikkens og praksisfeltets medvirkning til
oppfyllelse av overordnet LUB. I de fleste tilfeller vil alle delta på litt ulike måter, mens det i andre tilfeller vil
være mer naturlig at en eller to av de tre feltene tar et større ansvar.

§2-2 (4.3)

Kunnskap

Det første delpunktet knyttes spesielt til danning. Dette punktet vil være et gjennomgående tema i hele studiet
der fagdidaktikk og praksis vil være viktige bidragsytere sammen med pedagogikkfaget. De ulike fagdidaktikkene
har alle sine tilnærminger som vil kunne utdype og begrunne danningsoppdraget på ulike måter. Spesielt i forhold
til et slikt oppdrag, er fokuset som har vært reist på krevende læreplan- og kompetansemål i grunnopplæringen,
og som flere forskere og skolefolk mener har fratatt danningsspørsmål den plass det må ha i utdanningen.
Gjennom å sette fokus på danningsspørsmål også i fagdidaktikken, løftes blikket mot fagenes ansvar for dette. Det
samme gjelder for de fleste andre emnene under overskriften ‘kunnskap’. Unntak her er relevante metoder og
tilpasset opplæring i fagene samt ledelse og motivasjon i fagene der fagdidaktikken har et overordnet ansvar.
Pedagogikken vil selvsagt spille med også her, men i en mindre grad enn fagdidaktikkene.
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Tema som overgrep, samfunnsutvikling og utdanningspolitikk dekkes først og fremst av pedagogikken, mens det
samiske perspektivet vil være spesielt viktig for pedagogikk og samfunnsfagdidaktikk.

§2-2 (4.4)

Ferdigheter

Det samme forholdet kan avleses i forhold til ferdigheter. Her er unntaket først og fremst knyttet til FoU- og
innovasjonsarbeid. Dette er hovedsakelig lagt til andre studieår som en fellesoppgave for pedagogikk og
fagdidaktikk.
Sentrale læringsutbytter er at studenten kan reflektere over pedagogiske og yrkes-/fagdidaktiske problemstillinger
og videre kan diskutere og reflektere i fellesskap over læring og yrkesopplæring i lys av profesjonelle
kvalitetskriterier og yrkes/ fag 7 fag etiske prinsipper. Dette finner vi igjen i eksempelvis emne Ped1 hvor
studentene skal oppnå grunnleggende kompetanse i å: "..formidle pedagogiske og allmenndidaktiske
problemstillinger på et avansert nivå og utvikle en autonom lærerrolle i samhandling med andre".
For å oppnå beskrevet læringsutbytte, kreves et samspill mellom praksiserfaringer, tilegnelse av relevante teorier og
begreper, læringssamarbeid og refleksjon. Dette er basert på sosiokulturell læringsteori der læringsprosessens sosiale
aspekt vektlegges. Kunnskap utvikles i samarbeid med andre, gjennom felles utprøving av ideer og refleksjon
rundt erfaringer. På bakgrunn av dette skal arbeidet på samlingene fokusere på å sette i gang prosesser, gjerne
gjennom induktive arbeidsmåter, der studentene nærmer seg tema det skal jobbes videre med i læringsgruppene.
(Læringsgruppe: gruppe som er tverrfag sammensatt av 5 -6 studenter som jobber sammen på Campus og i
mellomsamlingene på nett, de har digitale møter og samarbeider via digitale verktøyer). Dette arbeidet ender
gjerne opp med digitale presentasjoner i form av oppslagstavler eller tankekart som er tilgjengelig via
læringsplattformen for hele studentgruppen. Det videre arbeidet kan for eksempel være at studentene utarbeider
undervisningsopplegg i egne fag. De presenterer deretter for hverandre i læringsgruppene, får innspill fra
medstudenter og avslutter med individuelle refleksjonsnotater der både andres og egne tanker er inkludert.
Det å bygge gode læringsfellesskap er avgjørende for å lykkes med å utdanne lærere som skal jobbe i team på
skoler, i faglige nettverk og i en digital delingskultur. Å etablere et slikt læringsfellesskap forutsetter arbeid med
relasjoner og tverrfaglig forståelse i alle sammenhenger. I nettbaserte og fleksible studier er det særlig viktig å
sikre at den enkelte student erfarer at han er en del av et forpliktende nettverk der han både får støtte i sin egen
faglige utvikling og ser det som naturlig å bidra til andres utvikling.
Læringsutbytter som at studentene kan legge til rette for aktiviteter som fører til gode faglige og sosiale
læringsprosesser og ..være en tydelig leder og skape et motiverende og inkluderende læringsmiljø nås, i tillegg til
gjennom praksis, gjennom undervisning basert på det eksemplariske prinsipp. På andre samling gjennomføres
undervisningsøvelser der studentene skal undervise hverandre i et fritt valgt tema innen eget fagområde. Hver
student får 30 minutter til sitt opplegg som skal gjennomføres i grupper på 9-10 deltakere.
Gruppene er ikke identisk med læringsgruppene, og er fortsatt sammensatt på tvers av yrke / fag områder.
I planlegging av undervisningsøkta må studenten vektlegge anerkjente undervisningsprinsipper. Den faglige
bredden i disse gruppene bidrar til at det gir studentene innblikk i hverandres yrkesområder, den faglige basisen
for yrkesområdene og hvordan yrkesdidaktikk framstår i ulike kontekster. I etterkant av at en student har
gjennomført sin undervisningsøkt, er det avsatt tid til tilbakemelding og refleksjon. I dette benyttes anerkjente
prinsipper for underveisvurdering. Undervisningsøvelsen bidrar til å utvikle kunnskap om læring, læreprosesser,
arbeidsmåter, læremidler, læringsarenaer, klasseledelse og vurderingsformer i bred forstand.
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Bruk av vekslende gruppesammensetninger på samlingene er viktig. Aktiviteter i læringsgruppene, særlig for de
gruppene som ellers kun møtes på nett, bidrar til å styrke relasjonene internt i gruppa. Bevisst bruk av andre
gruppesammensetninger bidrar til relasjoner og nettverksbygging i en større studentgruppe som studentene kan
ha nytte av i flere sammenhenger. Noen aktiviteter på samling, og også i aktiviteter mellom samlinger, fokuserer
på den enkeltes yrkes- eller fagområde og legger til rette for samarbeid mellom studenter med felles
yrkesbakgrunn. Her etableres nettverk som studentene tar med seg også inn i yrkeslivet etter endt utdanning. Alt
dette leder fram mot læringsutbyttet at studenten kan reflektere over og videreutvikle egen kompetanse og bidra
til samhandling mellom ulike aktører i opplæringa, som man eksempelvis kan finne i emne DID1002 Fremmedspråksdidaktikk: "..har et bevisst forhold til hvordan samarbeid med foreldre, kollegaer og skolens
samarbeidspartnere kan fremme lærernes og elevenes læring, samt har forståelse for betydningen av relasjonskompetanse
og klasseledelse i fremmedspråksopplæringen."

Samarbeid og samhandling krever både kunnskap om andres virkelighet og behov, og etablere og utvikle
samarbeid med aktører i hele opplæringsløpet og fremme livslang læring. I studiesammenheng møtes PPU Astudentene i læringsgrupper på tvers av fagdidaktikker, og med ulik faglig bakgrunn og yrkeserfaringer. Dette kan
gi nye perspektiver både på egen læring og ny forståelse av verdien av faglig samarbeid i skolen. Arbeidet med å
etablere funksjonelle læringsgrupper og å ta i bruk digitale verktøy som muliggjør gode arbeidsbetingelser, er
derfor sterkt vektlagt. Samtidig vil de også ha rent fagdidaktiske grupper når det er hensiktsmessig.

§2-2 (4.5)

Generell kompetanse

Generelle kompetanse krever at kunnskapene og ferdighetene kombineres. Studentene må bruke en rekke
ferdigheter, og kompetansemålet åpner for at det her kan gjøres valg og tilpasninger. Skal for eksempel studentene
argumentere og gjøre greie for noe skriftlig, muntlig, ved hjelp av digitale ferdigheter og så videre.
For at studentene skal ha utviklet denne kompetansen trenger de altså både ulik kunnskap og de trenger ulike
ferdigheter. De må også kunne vise at de kan anvende både kunnskapen og ferdighetene sammen, at de har
utviklet kompetansen slik den er uttrykt i læringsutbyttebeskrivelsen. Generell kompetanse er å kunne anvende
kunnskap og ferdigheter på selvstendig vis i ulike situasjoner gjennom å vise samarbeidsevne, ansvarlighet, evne til
refleksjon og kritisk tenkning i utdannings- og yrkessammenheng.

§2-2 (4.6)

Mer om tilrettelegging og organisering av opplæringen på nett

Underveis i læringsarbeid og veiledning brukes ulike digitale verktøy. Gjennom dette oppnås god kommunikasjon
og tett oppfølging i et distribuert studium, samtidig som studentene utvikler både generelle digitale ferdigheter
(jfr profesjonsfaglig digital kompetanse) og får erfare hvordan digitale verktøy kan brukes i en didaktisk
sammenheng: dvs. kunnskap om læring, læreprosesser, arbeidsmåter, læremidler, læringsarenaer, klasseledelse
og vurderingsformer.
Gruppenes aktivitetslogg og felles tekstproduksjon foregår i stor grad i delte dokumenter, der faglærer har tilgang
til dokumentene og kan veilede tett underveis. Disse verktøyene brukes også i hverandres vurdering.
Ulike digitale verktøy inngår i oppgaver gjennom studiet, for eksempel:
•

Digitale tankekart brukes til å lage oversikter over ulike tema (litteraturstudier) og til å disponere oppgaver.
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•

Presentasjoner lages i ulike verktøy, både tradisjonelle presentasjonsverktøy,
videoverktøy, publisherprogram og andre.

•

QR-kodeleser, dokumentskanning og ulike mobilapper inngår i aktiviteter både på samlinger og ellers.

•

I all digital produksjon berøres tema som etikk, opphavsrett og nettvett. Bruk av egne og andres
tekster, bilder, video, personvern og lisensiering skal gjøres korrekt og blir vurdert. Kvalitet på foto og
video til dokumentasjon inngår i flere arbeidsoppdrag.

•

I tilknytning til flere oppgaver innen didaktikk, planlegging av undervisningsopplegg og i praksis berøres
problemstillinger knyttet til bruk av digitale verktøy i samfunnet generelt og i opplæringa spesielt.
kunnskap om barne- og ungdomskultur og barns og ungdoms utvikling og læring i ulike sosiale og
kulturelle kontekster

•

Et pågående forskningsprosjekt handler om bruk av iPad i vurderingsarbeidet, der faglærer bruker
digital penn til å kommentere skriftlige arbeider. Gjennom dette blir studentene medvirkende i
forskningsaktiviteter.

§2-2 (4.7)

Infrastruktur, annet utstyr og støttefunksjoner

Studiet legger opp til stor fleksibilitet med utstrakt bruk av nett, i tillegg til obligatoriske samlinger, deltakelse i
læringsgrupper og veiledet praksis. Dette innebærer at studietilbudet er tilgjengelig for personer som har behov
for å kombinere utdanning med familie og jobb på ulike steder i verden.
All læringsaktivitet mellom samlingene er knyttet til læringsgrupper. Aktuelle aktiviteter er litteraturstudier, felles
refleksjon, samt arbeid med ulike oppgaver og arbeidskrav. Studentenes erfaringer fra praksisfeltet er
utgangspunkt for flere av aktivitetene. Gruppene har noen felles innleveringer (gruppeoppgaver), men støtter
også hverandre i arbeidet med individuelle oppgaver. Deltakelse i læringsgrupper er obligatorisk. Faglærer støtter
og veileder gruppene i studiearbeidet på nett. I løpet av startsamlingen i første semester får gruppene god tid til
å bli kjent, utforske den samlede kompetansen i gruppa, og lage en forpliktende avtale med møtedatoer og
arbeidsoppgaver. Avtalen lastes opp på gruppas område på læringsplattformen.
I tillegg skal gruppa skrive en enkel gruppelogg etter hvert møte. Denne skrives i et delt dokument der
faglærer/ansvarlig for læringsgruppa har tilgang og kan være med som dialogpartner.
Sentrale verktøy i dette arbeidet er læringsplattform (LMS) og ulike digitale kommunikasjonsverktøy. Studentene
får opplæring i bruk av verktøyene på første samling og følges tett den første tida. All informasjon, alle
arbeidsoppdrag og alle innleveringer legges på plattformen. I tillegg brukes diskusjonsforum både til felles
refleksjon og til spørsmål og svar. Dette er også i tråd med læringsutbyttemål knyttet til behovet for digital
kompetanse som lærer. I emneplan PED, vises det til mål "..som fører til gode faglige og sosiale læringsprosesser
– inkludert profesjonsfaglig digital kompetanse og med evne til bruke relevante digitale ressurser i
undervisningen." Gjennom studiet tar studentene i bruk digitale verktøy som de senere kan anvende i egen
undervisning.
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§2-2 (4.8)

IT-tjenester ved Nord

Kompetansesenter for læring og teknologi «KOLT» Kompetansesenter bistår fagmiljøene ved Nord universitet i
planleggingen og utviklingen av fleksible og nettstøttede studier. Ved hjelp av pedagogiske metoder og digitale
verktøy tilrettelegger de blant annet for nettbaserte studier og nettbaserte studentaktiviteter, produserer
videoforelesninger, tilbyr kompetanseheving til faglig ansatte, samt gir råd og veiledning i IKT-relaterte utfordringer.
KOLT er en del av Nord universitet sin strategiske satsing på fleksibel læring. Målet er å bidra til at Nord universitet
skal være blant de fremste i Norge når det gjelder læringsmiljø, studiekvalitet, satsing på fleksible utdanninger og
pedagogisk bruk av IKT-verktøy. Kompetansesenteret skal understøtte kjernevirksomhet og sentrale støttefunksjon
gjennom å:
•
•
•

Tilby arbeidsverktøy av høy kvalitet til studenter og ansatte slik at Nord kan realisere sine mål
innen forskning og undervisning.
Sikre en effektiv, stabil og sikker drift av Nord universitets datasystemer.
Legge til rette for et godt arbeids- og studiemiljø.

Alle auditorier og undervisningsrom er utstyrt med pc, internettilgang og projektor. Alle studentene ved Nord har en
FEIDE identitet (Felles Elektronisk IDEntitet) Det innebærer at de har ett brukernavn og passord til alle sine systemer.
Nord er koblet til det nasjonale forskningsnettet gjennom Uninett og har god båndbredde, tilgjengelighet og
sikkerhet i nettverket. Vi har internt et nytt og moderne trådløst nettverk med meget god dekning på campus
og de desentraliserte studiestedene. Vi tilbyr Eduroam til alle våre studenter. Det innebærer at studenter og
ansatte fra øvrige universiteter og høgskoler kan logge seg på Nords trådløse nettverk med sin egen konto.
Tilsvarende kan våre studenter logge seg på det trådløse nettet til UH-institusjonene som har EDUROAM
(gjelder de fleste universitet og høgskoler i Norge).
For utskrift og kopiering har vi meget gode fasiliteter for både studenter og ansatte. Her har vi etablert en løsning
som heter ”Follow Me” som gjør at brukerne ved hjelp av student/ansattkort kan hente sin utskrift hvor som helst
på en sikker måte. Studentene har i tillegg mulighet for å skrive ut over det trådløse nettverket fra egen pc, og de
har også tilgang til digitale bibliotekressurser uavhengig av lokalisering. Hvis studentene får problemer relatert til
studentmaskinene, kopi/utskrift eller det trådløse nettverket, kan de ta kontakt med Helpdesk.

Nord bruker FSweb som en webportal for studenter og ansatte mot det studieadministrative systemet. Systemet
inkluderer muligheter for selvregistrering/endring av personalia via innlogging og søknad om opptak direkte på
nett. I tillegg kan man hente ut informasjon om eksamenskarakterer, giro for semesteravgift, og grafisk
grensesnitt over studentens individuelle utdanningsplan
Studentene har tilgang til Canvas som er et internett basert LMS (Learning Management System). Canvas er et
samhandlings- og publiseringssystem. Her er verktøy for å skrive tekster rett på nett, tekster som studenten eller
andre senere kan kommentere og jobbe videre på. Studenter og ansatte kan også laste opp filer i html-format
eller fra programmer som MS Excel, MS Word og OpenOffice. Her kan studentene legge ut tekster eller føre
diskusjoner som andre studenter og faglærer kan delta i. Canvas brukes også i stor grad av faglærere for å legge
ut informasjon og ulike fagressurser knyttet til oppgaveinnlevering, samt at studentene kan levere inn oppgaver
elektronisk på disse sidene.
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Alle studentene har tilgang til Office 365. Dette gir studentene mulighet til å benytte en
samhandlingsplattform som gir tilgang til epost, mulighet for å dele og samarbeide om dokumenter, samt
kommunisere med hverandre med både lyd og bilde.
PPU-studiet krever at studentene har grunnleggende IKT-ferdigheter, behersker standard programvare og kan
lære seg aktuelle applikasjoner til pedagogisk og didaktisk bruk. For å kunne gi støtte til dette, gjennomføres
ved studiestart en kartlegging av studentenes digitale kompetanse.
Opplæringen gis utfra tilpasset behov som avdekkes ved kartlegginga. Det gis generell innføring i bruk av
Canvas og applikasjoner for nettmøter. For programvare knyttet til obligatoriske arbeidskrav, gis innføring
koblet til disse. Studentene kan i læringsgruppene brukes som ressurs for hverandre. Til dette bruker vi
instruksjonsvideoer.
IKT er verktøy for læring og samhandling på lik linje med de tradisjonelle. Da vil det være naturlig å bruke dem i
tilknytning til oppgaver og arbeidskrav både for å lære IKT, men mest for å gi gjøremålene motivasjon og
pedagogisk kraft. Erfaringene som gjøres ved bruk av hjemmeskole ved nedstenging av skoler, der digital
undervisning har en framtredende plass, viser også behovet for å styrke denne kompetansen hos dagens
lærerstudenter.
Rammeverk for lærerens profesjonsfaglige digitale kompetanse anfører at teknologi "påvirker alle aspekter av vår
hverdag og har endret måten vi lærer, kommuniserer, underholder oss, finner informasjon og tilegner oss
kunnskap. Disse endringene er og vil i tiden fremover bli mer synlige på alle nivåer i utdanningssystemet. Denne
prosessen skaper nye utfordringer for lærerens arbeidsmetoder i pedagogisk, didaktisk og administrativ
sammenheng, elevenes digitale dannelse, samt utvikling av deres fagkunnskaper og grunnleggende ferdigheter."

Videre i nevnte rammeverk: "Lærens rolle står sentralt i denne sammenhengen. For å være i stand til å utvikle de
grunnleggende ferdighetene og fagkunnskap hos elevene må lærere utvikle sin egen profesjonsfaglige digitale
kompetanse i lærerutdanningen og videre gjennom profesjonell læring og utvikling i løpet av sin yrkeskarriere.

§2-2 (5)
Undervisnings-, lærings- og vurderingsformer skal være tilpasset
læringsutbyttet for studietilbudet. Det skal legges til rette for at studenten kan ta en aktiv
rolle i læringsprosessen.
Begrunnelse for hvorfor hver enkelt undervisnings-, lærings- og vurderingsformer er valgt, og
hvorfor disse formene gir grunnlag for at studentene oppnår læringsutbytte.

Emne

PED1013

Læringsutbytte

Kunnskap
Inngående pedagogisk og
allmenndidaktisk kunnskap - med et
spesielt fokus på lærerrollen, eleven som
aktør, klasseledelse, psykisk helse og
livsmestring, tilpasset opplæring,
læringsstrategier, varierte arbeidsmåter,
digital kompetanse, bruk av ulike

Undervisning- og
læringsformer

Vurderings

Studiet er samlings- og
nettbasert, Studentene er
inne på campus 2 uker i
studieåret. På campus
brukes undervisnings- og
læringsformer som ikke
kan gjøres på nett.

HJ

Begrunnelse

trykk
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Hjemmeeksamen
Karakter A-F

HJ er valgt ut fra at dette er en
teoribasert eksamen med
utgangspunkt i en gitt
profesjonsfaglig utfordring.
Eksamensformen synliggjør
studentenes evne til å analysere
utfordringen ut fra relevant læringsog motivasjonsteori, og der de også
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læringsarenaer - samt
spesialpedagogiske tema - med henblikk
på 8.-13. trinn

kunnskap om skolen som organisasjon
med rammebetingelser, styringsstruktur
og samarbeidspartnere, om
opplæringslov, læreplan og
lærerprofesjonens etiske plattform samt om betydningen av skole- og
forskningsbasert kompetanseutvikling og
lokalt læreplanarbeid
inngående kunnskap om danning og
utdanning i et samfunn basert på
demokrati, bærekraftig utvikling,
mangfold, likestilling og likeverd - samt
om skolen som samfunnsinstitusjon

Undervisningen på
campus er basert på
studentaktive
læringsformer.

må begrunne egen plan for å løse
utfordringen på samme måte
AR
Arbeidskrav

Mellom samlingene er
studentene samlet i
læringsgrupper 2 – 3
møtepunkter sammen
med studenter og
faglærer,
Her benyttes adobe
connect, skype og
webinarer

Bestått/ikke
bestått

OD
Obligatorisk
deltakelse 80%
Godkjent/ikke
godkjent

inngående kunnskap om barn og unge i
vanskelige livssituasjoner, herunder
kunnskap om vold og seksuelle overgrep,
om barn og unges rettigheter i et
nasjonalt og internasjonalt perspektiv samt kjennskap til aktuelle
hjelpeinstanser

Innleveringsarbeider Oppgaver,
refleksjonsnotat

Deltakelse på samlingene er
obligatorisk fordi det gir et
læringsutbytte som ikke kan
erstattes fullt ut av
nettundervisning. Det samme
gjelder læringsgruppenes ulike
felles arbeidsoppgaver og
kontakten med læringsgruppenes
egen veileder.
Obligatorisk deltakelse samlingene og
2 samlinger på nett hver måned

bred kunnskap om samiske forhold med
kjennskap til statusen urfolk har
internasjonalt, samt samiske barn og
unges rett til opplæring i tråd med
opplæringslov og gjeldende læreplan
Ferdigheter:
planlegge, gjennomføre og reflektere
over undervisning basert på forskning,
erfaringsbasert kunnskap og eget FoUarbeid - samt analysere og drøfte
utfordringer i læreplaner og øvrige
styringsdokument
lede og legge til rette for
undervisningsforløp som fører til gode
faglige og sosiale læringsprosesser inkludert profesjonsfaglig digital
kompetanse og med evne til bruke
relevante digitale ressurser i
undervisningen
bruke varierte arbeidsformer,
differensiere og tilpasse opplæring i
samsvar med gjeldende læreplanverk samt skape motiverende og inkluderende
læringsmiljø med utgangspunkt i
elevenes forutsetninger, ut fra
læreplanmessige mål samt estetiske og
kreative læringsprosesser
identifisere særskilte behov hos barn og
unge, inkludert å kunne identifisere tegn
på vold eller seksuelle overgrep, og med
bakgrunn i faglige vurderinger, kunne
etablere samarbeid med aktuelle
tverrfaglige og tverretatlige
samarbeidspartnere til barnets beste
Generell kompetanse:
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formidle pedagogiske og
allmenndidaktiske problemstillinger på et
avansert nivå og utvikle en autonom
lærerrolle i samhandling med andre
møte alle elever, foresatte og kolleger
gjennom dialog, og med toleranse og
respekt
bidra til digitale og pedagogiske
innovasjonsprosesser, og ta ansvar for
samarbeid og utviklingsarbeid som
fremmer faglig nyskaping og pedagogisk
entreprenørskap i opplæringen

Emne

Læringsutbytte

Vurderings

Undervisning- og
læringsformer

Begrunnelse

trykk
DID1001

Kunnskap

•

Kan se matematikkfagets plass i
gjennomgående temaer som
demokrati, bærekraftig utvikling,
mangfold, likestilling og likeverd

•

har solid kunnskap om læreplaner i
matematikkfaget for grunnskolen og
videregående opplæring

•
•

•

Studiet er samlings- og
nettbasert, Studentene er
inne på campus 2 uker i
studieåret. På campus
brukes undervisnings- og
læringsformer som ikke
kan gjøres på nett.

har kunnskap om ulike undervisningsog vurderingsformer i
matematikkfaget

Karakter: A-F

AR
Mellom samlingene er
studenten samlet i
læringsgrupper 2 – 3
møtepunkter sammen
med studenter og
faglærer,

Arbeidskrav
Godkjent/ikke
godkjent

kan begrunne matematikkfaget og
elementer i dette for elever, foresatte
og kolleger

•

kan planlegge, gjennomføre, vurdere
og begrunne tilpassa undervisning i
matematikk basert på mål for
opplæringen, lokale og individuelle
behov

•

kan bruke digitale ressurser for å
tilpasse og variere undervisninga i
matematikk

•

kan gi underveis- og sluttvurdering i
matematikk

•

kan lede og motivere elever i faglig
arbeid og skape et trygt og
inkluderende læringsmiljø for alle
elever

Innleveringsarbeider Oppgaver,
refleksjonsnotat
Planleggingsdokument før
utforskende
matematikkundervisningseksperiment
med teoribasering (gruppe)
Analyse av oppgaver i matematikk

Her benyttes adobe
connect, skype og
webinarer

Tilpassa opplæring i matematikk.
Refleksjon i praksis

Ferdigheter

•

Eksamensformen synliggjør
studentenes evne til å analysere
utfordringen ut fra relevant læringsog motivasjonsteori, og der de også
må begrunne egen plan for å løse
utfordringen på samme måte

Undervisningen på
campus er studentaktive
læringsformer.

kjenner sentrale teorier om læring i
matematikk
har inngående kunnskap om
motivasjon, konstruktivisme og
deltakelse i praksisfelleskap

OP. Oppgave

Vurdering i matematikk. Knytta til
praksis
Utvikling av digitalt læremateriell
(gruppe)

OD
Godkjent/ikke
godkjent

Deltakelse på samlingene er
obligatorisk fordi det gir et
læringsutbytte som ikke kan
erstattes fullt ut av
nettundervisning. Det samme
gjelder læringsgruppenes ulike
felles arbeidsoppgaver og
kontakten med læringsgruppenes
egen veileder.
Obligatorisk deltakelse samlingene og
2 samlinger på nett hver måned
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Generell kompetanse

•

Emne

kjenner de viktigste ressursene for å
finne faglitteratur

Læringsutbytte

Vurderings

Undervisning- og
læringsformer

Begrunnelse

trykk
DID 1002

KUNNSKAP

•

•

•

•

•

har innsikt i arbeidet med å
videreutvikle elevene sine
grunnleggende ferdigheter i
språkfaget, og hvordan man skal
jobbe med kulturelle og
samfunnsmessige forhold i områder
som benytter målspråket
har inngående kunnskap om hvordan
en kan tilpasse språkopplæringen til
den enkelte elev, og sammenhenger
mellom individuelle, sosiale,
kulturelle og fagspesifikke forhold
har inngående kunnskap om
fremmedspråkets plass, begrunnelse
og progresjon i skolen, herunder
læreplanene for faget, og hvordan de
grunnleggende ferdighetene skal
integreres i fremmedspråk
har bred kunnskap om barn og unges
språklæring i et
andrespråksperspektiv,
språklæringsteorier samt strategier,
metoder, vurderingsverktøy og
vurderingsformer som fremmer
språkutvikling, og hvordan praktiske,
skapende og estetiske
læringsprosesser kan fremme
elevenes språklæring
har kjennskap til det europeiske
rammeverket for språk og dets
innflytelse på språkundervisning i
Norge, samt har kjennskap til et vidt
spekter av lærebøker og andre
læringsressurser som kan brukes i
opplæringen og hvordan læremidlene
må tilpasses og relateres til relevante
temaer i samfunnet forøvrig

Studiet er samling og
nettbasert, Studentene er
inne på campus 2 uker i
studieåret. På campus
brukes undervisnings- og
læringsformer som ikke
kan gjøres på nett.
Undervisningen på
campus er student aktive
læringsformer.

Mellom samlingene er
studenten samlet i
læringsgrupper 2 – 3
møtepunkter sammen
med studenter og
faglærer,
Her benyttes adobe
connect, skype og
webinarer
Oppstartsamling, forum i
canvas, web seminarer,
veiledning på
studentarbeider, 6 uker
lærerpraksis. Deltakelsen
er obligatorisk.
Det er nødvendig med
deltakelse og aktivt
samarbeid mellom
studentene for å kunne
oppnå de ønskede
utbytteformuleringer vi
har satt for emnet.
Her vil bl.a. interaktive
prosesser,
ensemblemedvirking og
faglige samtaler mellom
studenter, medstudenter
og lærere vil være
essensielt

FERDIGHETER

•

kan bruke læreplaner i
fremmedspråket og øvrige
styringsdokumenter på en analytisk
og kritisk måte

•

kan bruke kunnskap om barn og
unges språklæring i et
andrespråksperspektiv,
språklæringsteorier samt strategier,
metoder, vurderingsverktøy og
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OP Oppgave
Karakter: A-F

Eksamensformen synliggjør
studentenes evne til å analysere
utfordringen ut fra relevant læringsog motivasjonsteori, og der de også
må begrunne egen plan for å løse
utfordringen på samme måte

AR
Arbeidskrav

Innleveringsarbeider Oppgaver,
refleksjonsnotat

Godkjent/ikke
godkjent

OD
Godkjent/ikke
godkjent

Deltakelse på samlingene er
obligatorisk fordi det gir et
læringsutbytte som ikke kan
erstattes fullt ut av
nettundervisning. Det samme
gjelder læringsgruppenes ulike
felles arbeidsoppgaver og
kontakten med læringsgruppenes
egen veileder.
Obligatorisk deltakelse samlingene og
2 samlinger på nett hver måned
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vurderingsformer som fremmer
språkutvikling, og som tar hensyn til
ulike læringstempo, interesse for
faget og til kritisk tenkning

•

kan vurdere elevenes måloppnåelse i
fremmedspråkopplæringen med og
uten karakterer, og begrunne
vurderingene ut fra prinsippene for
vurdering for læring i

•

har et bevisst forhold til hvordan
samarbeid med foreldre, kollegaer og
skolens samarbeidspartnere kan
fremme lærernes og elevenes læring,
samt har forståelse for betydningen
av relasjonskompetanse og
klasseledelse i
fremmedspråksopplæringen

GENERELL KOMPETANSE

•

kan i samarbeid med andre reflektere
over egen læring og praksis i forhold
til etiske grunnverdier og skolens
ansvar for barn og unges personlige
vekst

•

kan anvende fagkunnskapen didaktisk
og reflektert i henhold til gjeldende
læreplan for grunnskolen og den
videregående skole og i samarbeid
med andre kritisk vurdere egen og
andres undervisning

•

kan arbeide selvstendig og sammen
med andre for å løse og identifiserte
problemer knyttet til elevers læring
og utvikling i fremmedspråket, og
være opptatt av hvordan man kan
jobbe innovativt med elevers
språkopplæring

•

Kan arbeide selvstendig og sammen
med andre for å få innsikt i
utdanningspolitiske spørsmål for å
kunne delta i politiske debatter om
spørsmål som er viktige for skolens
utvikling

Emne

Læringsutbytte

DID1003

Kunnskap

•

-har bred kunnskap om danning og
utdanning i et samfunn basert på
demokrati, bærekraftig utvikling,
mangfold, likestilling og likeverd

•

har bred kunnskap om naturfagets
historie, plass, begrunnelse og
progresjon

•

har bred kunnskap om undervisnings,
arbeids, -og vurderingsformer i
naturfag og om hvordan praktiske,
digitale, skapende og estetiske

Undervisning- og
læringsformer

Vurderings

Studiet er samling og
nettbasert, Studentene er
inne på campus 2 uker i
studieåret. På campus
brukes undervisnings- og
læringsformer som ikke
kan gjøres på nett.

PP Oppgave

Begrunnelse

trykk

Karakter: A-F

Eksamensformen synliggjør
studentenes evne til å analysere
utfordringen ut fra relevant læringsog motivasjonsteori, og der de også
må begrunne egen plan for å løse
utfordringen på samme måte

Undervisningen på
campus er studentaktive
læringsformer.

Mellom samlingene er
studenten samlet i

39

Innleveringsarbeider Oppgaver,
refleksjonsnotat. Refleksjonsnotat om
egen naturfaglærerskompetanse.
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læreprosesser kan påvirke helse,
trivsel og læring

•

har bred kunnskap om hvordan man
kan jobbe for å utvikle elevers
komplekse ferdigheter og
dybdelæring i naturfag og innen
temaet utdanning for bærekraftig
utvikling

læringsgrupper 2 – 3
møtepunkter sammen
med studenter og
faglærer,
Her benyttes adobe
connect, skype og
webinarer

Arbeidskrav

Godkjent/ikke
godkjent

kan planlegge, gjennomføre, vurdere
og begrunne undervisning i naturfag
basert på mål for opplæringen, lokale
og individuelle behov

•

kan finne, anvende, vurdere og
henvise til informasjon og fagstoff og
framstille dette slik at det belyser en
problemstilling for FoU oppgaven

•

an bruke varierte og relevante
metoder og arenaer i undervisningen
og tilpasse opplæringen i faget slik at
den tar hensyn til elevers ulike
læringstempo, interesse for faget og
evne til kritisk tenkning

•

kan anvende digitale ressurser som er
sentrale for undervisning i naturfag

•

kan gi underveis- og sluttvurdering,
informere om elevens faglige nivå og
utvikling, og gi faglige
vurderingsbegrunnelser

Leveres i Canvas. tprøving av 5Emodellen koblet mot grunnleggende
ferdigheter og VFL.

Godkjent /ikke
godkjent

OD

Ferdigheter

•

AR

Deltakelse på samlingene er
obligatorisk fordi det gir et
læringsutbytte som ikke kan
erstattes fullt ut av
nettundervisning. Det samme
gjelder læringsgruppenes ulike
felles arbeidsoppgaver og
kontakten med læringsgruppenes
egen veileder.
Obligatorisk deltakelse samlingene og
2 samlinger på nett hver måned

Generell kompetanse

Emne

DID1004

•

kan orientere seg i naturfagdidaktisk
litteratur, reise relevante
problemstillinger, undersøke og
drøfte disse kritisk og utvikle sin egen
faglige praksis

•

kan planlegge og gjennomføre variert,
elevaktiv, tilpasset og inkluderende
undervisning i naturfag

•

kan ivareta hensyn til helse, miljø og
sikkerhet (HMS) i
naturfagundervisningen

•

kan bidra til innovasjonsprosesser og
ta ansvar for samarbeid og
utviklingsarbeid som fremmer faglig
og pedagogisk nyskaping i
opplæringen

Læringsutbytte

Kunnskap

Undervisning- og
læringsformer

Vurderings

To ukesamlinger, forum
på læringsplattform,

OP Oppgave

Begrunnelse

trykk
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Eksamensformen synliggjør
studentenes evne til å analysere
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- har omfattende kunnskap om hva det
med-fører at et samfunn er basert på
demokrati, likestilling, bærekraftig
utvikling og mangfold, herunder
kunnskap om samiske forhold
- har bred kunnskap om organisatoriske
kjennetegn, rammebetingelser og
styringsstruktur ved skolen
- har inngående kunnskap om
undervisnings-, arbeids- og
vurderingsformer i ulike samfunnsfag
-har omfattende kunnskap om
sammenhenger mellom
samfunnsutvikling, utdanningspolitikk og
skolens, lærerens og elevens rolle i
samfunnet
-kan begrunne de ulike samfunnsfags
plass i skole for elever, foresatte og
kolleger
Ferdigheter
- kan planlegge, gjennomføre, vurdere og
begrunne undervisning i ulike
samfunnsfag basert på mål for
opplæringen, og lokale og individuelle
behov

webseminarer,
nettforelesninger,
veiledning på
studentarbeider, 6 uker
veiledet praksis.
Deltakelsen er
obligatorisk.
Studiet er samling og
nettbasert, Studente er
inne på campus 2 uker i
studieåret. På campus
brukes undervisnings og
læringsformer som ikke
kan gjøres på nett.
Undervisningen på
campus er student aktive
læringsformer.

Mellom samlingene er
studenten samlet i
læringsgrupper 2 – 3
møtepunkter sammen
med studenter og
faglærer,
Her benyttes adobe
connect, skype og
webinarer

- kan bruke varierte og egnede metoder i
undervisningen og tilpasse opplæringen i
ulike samfunnsfag slik at den tar hensyn
til elevers læringstempo, interesse for
faget og forutsetninger for kritisk
tenkning
- kan gi underveis- og sluttvurdering og
med det informere om elevens faglige
nivå og utvikling
-kan planlegge og delta i
samfunnsforsknings-baserte utviklingsog endringsprosesser
- kan utføre praksisrettede FoU- og
utviklingsprosjekter i tråd med
samfunnsvitenskapelig metode og
forskningsetiske normer
- kan ta i bruk et variert sett av digitale
verktøy i ulike samfunnsfag
Generell kompetanse
- kan forholde seg til faglitteratur,
utforme problemstillinger, undersøke og
drøfte disse reflektert og kritisk
- kan bidra til innovasjonsprosesser og ta
ansvar for utviklingsarbeid som fremmer

41

Karakter: A-F

utfordringen ut fra relevant læringsog motivasjonsteori, og der de også
må begrunne egen plan for å løse
utfordringen på samme måte

AR
Arbeidskrav

Innleveringsarbeider Oppgaver,
refleksjonsnotat

Godkjent / ikke
Godkjent
OD
Godkjent/ikke
godkjent

Deltakelse på samlingene er
obligatorisk fordi det gir et
læringsutbytte som ikke kan
erstattes fullt ut av
nettundervisning. Det samme
gjelder læringsgruppenes ulike
felles arbeidsoppgaver og
kontakten med læringsgruppenes
egen veileder.
Obligatorisk deltakelse samlingene og
2 samlinger på nett hver måned
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faglig og fagdidaktisk nyskaping i
opplæringen
- kan ta stilling til utdanningspolitiske
spørsmål og formål, ideologier og
praksiser og delta i samfunnsdebatter om
utdanningspolitikk

Emne

Læringsutbytte

DID1005

Kunnskap:

•

•

Kan se kroppsøvingsfagets plass i
forhold til tverrfaglige emner som
demokrati, bærekraftig utvikling,
mangfold, likestilling og likeverd.
Ha solid kunnskap om læreplaner for
kroppsøvingsfaget for både
grunnskole og videregående skole.

•

Har forståelse for barn og unges
adferd og den utvikling og læring som
finner sted.

•

Kjenner til sentrale teorier om
hvordan læring i kroppsøving skjer.

•

Har forståelse for hvordan inkludere
og tilpasse opplæringen til den
enkelte elev.

•

Kan begrunne kroppsøvings- og
idrettsfagets plass i skolen både før
og nå.

•

Kan anvende et bredt spekter av
undervisningsstrategier, læremidler,
arbeidsmetoder og tidsaktuelle
digitale pedagogiske verktøy i
undervisningen for å fremme
utvikling og læring hos eleven og
faget.

•

Undervisning- og
læringsformer

Vurderings

Det vil bli tatt i bruk ulike
arbeidsformer som
tradisjonelle teoretiske
forelesninger og praktisk
undervisning, oppgaver på
gruppe- og individuelt nivå
og studentstyrt
undervisning.

OP Oppgave

Studiet er samling og
nettbasert, Studente er
inne på campus 2 uker i
studieåret. På campus
brukes undervisnings og
læringsformer som ikke
kan gjøres på nett.

Godkjent / ikke
godkjent

Undervisningen på
campus er student aktive
læringsformer.

OD

trykk

Mellom samlingene er
studenten samlet i
læringsgrupper 2 – 3
møtepunkter sammen
med studenter og
faglærer,
Her benyttes adobe
connect, skype og
webinarer

Kan foreta ulike former for
elevvurdering, som aktuelle
pedagogiske verktøy og redskaper for
å fremme utviklingen av eleven og
faget.
Ferdighet:

•

Kan tilrettelegge undervisning og
skape et trygt og inkluderende
læringsmiljø for alle elever uansett
kjønn, seksualitet, kultur, sosial
klasse, alder, etnisitet, sosialitet og
funksjon.

•

Kan bruke digitale ressurser for å
tilpasse og øke den faglige forståelsen
i og for kroppsøvingsundervisningen.

•

Kan gi underveis- og sluttvurdering i
kroppsøving.

Begrunnelse

42

Hjemmeeksamen
Karakter: A-F
AR
Arbeidskrav

Godkjent/ikke
godkjent

Eksamensformen synliggjør
studentenes evne til å analysere
utfordringen ut fra relevant læringsog motivasjonsteori, og der de også
må begrunne egen plan for å løse
utfordringen på samme måte
Innleveringsarbeider Oppgaver,
refleksjonsnotat

Deltakelse på samlingene er
obligatorisk fordi det gir et
læringsutbytte som ikke kan
erstattes fullt ut av
nettundervisning. Det samme
gjelder læringsgruppenes ulike
felles arbeidsoppgaver og
kontakten med læringsgruppenes
egen veileder.
Obligatorisk deltakelse samlingene og
2 samlinger på nett hver måned
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•

Være i stand til å planlegge
undervisning med intensjon om å
optimalisere utvikling og læring for
alle elevene.
Generell kompetanse

•

Har bred forsknings- og erfarings
basert kunnskap om dagens
bevegelseskultur.

•

Vet om ulike meninger og diskusjoner
som foregår innenfor de ulike
aktivitetsformene.

•

Kan bidra til innovasjonsprosesser i
opplæringen og ta ansvar for
utviklingsarbeid som fremmer faglig
og pedagogisk nyskapning i
kroppsøving og idrettsfag.

Emne

Læringsutbytte

DID1006

KUNNSKAP

•

kunne forstå musikkens betydning for
individ, kultur og samfunn

•

ha inngående kjennskap til gjeldende
læreplan i musikk for grunnskolen ++

•

kunne planlegge, tilrettelegge,
gjennomføre og vurdere
undervisnings- og
formidlingsoppgaver i grupper,
klasser og ensembler

•

•

ha kunnskap om relevant solo- og
samspillrepertoar for
instrumentet/instrumentgruppen og
prinsipper for valg av lærestoff og
læringsaktiviteter
har bred kunnskap om prinsipper om
tilpasset opplæring har inngående
kunnskap om barn og unges
kognitive, musikalske og kreative
utvikling, herunder motivasjon, læring
og sosialisering
FERDIGHETER

•

arbeide praktisk med musikkens
grunnelementer og aktuelle
instrumenter i grunnskolens
obligatoriske musikkundervisning

•

kunne bruke ulike metoder og
arbeidsformer hvor lek, fantasi,
nyskaping, improvisasjon og
komposisjon står sentralt

•

kan bruke varierte og relevante
metoder i undervisning i grunnskole,
videregående opplæring og

Undervisning- og
læringsformer

Vurderings

Studiet er samling og
nettbasert, Studentene er
inne på campus 2 uker i
studieåret. På campus
brukes undervisnings- og
læringsformer som ikke
kan gjøres på nett.

OP Oppgave

Begrunnelse

trykk

Hjemmeeksamen
Karakter: A-F

Undervisningen på
campus er studentaktive
læringsformer.

Eksamensformen synliggjør
studentenes evne til å analysere
utfordringen ut fra relevant læringsog motivasjonsteori, og der de også
må begrunne egen plan for å løse
utfordringen på samme måte

Innleveringsarbeider Oppgaver,
refleksjonsnotat

AR
Mellom samlingene er
studenten samlet i
læringsgrupper 2 – 3
møtepunkter sammen
med studenter og
faglærer,
Her benyttes adobe
connect, skype og
webinarer
Oppstartsamling, forum i
canvas, web seminarer,
veiledning på
studentarbeider, 6 uker
lærerpraksis. Deltakelsen
er obligatorisk.
Det er nødvendig med
deltakelse og aktivt
samarbeid mellom
studentene for å kunne
oppnå de ønskede
utbytteformuleringer vi
har satt for emnet.
Her vil bl.a. interaktive
prosesser,
ensemblemedvirking og
faglige samtaler mellom
studenter, medstudenter
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Arbeidskrav
Godkjent / ikke
godkjent

OD
Godkjent/ikke
godkjent

Deltakelse på samlingene er
obligatorisk fordi det gir et
læringsutbytte som ikke kan
erstattes fullt ut av
nettundervisning. Det samme
gjelder læringsgruppenes ulike
felles arbeidsoppgaver og
kontakten med læringsgruppenes
egen veileder.
Obligatorisk deltakelse samlingene og
2 samlinger på nett hver måned

pprinnelig 2018) - Praktisk-pedagogisk utdanning for allmennfag (PPUA) - 19/03630-8 Reakkreditering 2020 (opprinnelig 2018) - Praktisk-pedagogisk utdanning for allmennfag (PPUA) : Vedlegg 3 - Søknad om reakkreditering PPUA - versjon 28.05.2020

kulturskole, tilpasset elevenes
individuelle forutsetninger

•

og lærere vil være
essensielt

kan ta i bruk digitale ressurser og
digitale verktøy i
musikkundervisningen
GENERELL KOMPETANSE

•

kunne drøfte sentrale didaktiske
problemstillinger og utfordringer
knyttet til musikk som fag i skolen

•

kunne initiere, planlegge og
gjennomføre prosjektarbeid og ulike
former for musikkpedagogisk
utviklingsarbeid

•

kunne delta i ulike
samarbeidsprosesser og arbeide
selvstendig med det
musikkpedagogiske materialet

•

kan reflektere rundt etiske spørsmål
og utøve en profesjonsetisk holdning i
møte med elever, foresatte og
kolleger

Emne

Læringsutbytte

Vurderings

Undervisning- og
læringsformer

Begrunnelse

trykk
PRA1009

Kunnskaper:

•

har kunnskap om skolen som
organisasjon, om opplæringslov,
læreplan og lærerprofesjonens etiske
plattform - og om betydningen av
skole- og forskningsbasert
kompetanseutvikling og lokalt
læreplanarbeid

•

har kunnskap om lærerens oppgaver,
roller og ansvar i opplæringen

•

har bred fagdidaktisk og pedagogisk
kompetanse - med kunnskap om
lærerrollen og lærerarbeidet med
tilpasset opplæring, læringsstrategier,
vurderingsformer, varierte
arbeidsmåter og bruk av ulike
læringsarenaer - inkludert
spesialpedagogiske tema

•

har inngående kunnskap om barn og
unges utvikling, motivasjon og
sosialisering, læring og danning i ulike
sosiale, flerkulturelle og digitale
kontekster - og om hvordan
kunnskapen kan anvendes for å
tilpasse opplæringen til alle elevers
forutsetninger og behov

•

har kunnskap om relevante
undervisningsfag, fagdidaktikk,
sammenhenger mellom skole- og
samfunnsutvikling og lærerens
tilrettelegging for læring

Studentens oppgave er å
være en aktiv og
interessert deltaker i
praksis, og ta sitt ansvar i
veiledningen. Studenten
skal før hver
veiledningsøkt levere en
skriftlig plan
(veiledningsdokumentet)
for undervisningsøkten til
praksislærer.
Veiledningsdokumentet
og eventuelle andre
skriftlige dokumenter
(logg, arbeidsplan) danner
utgangspunkt for
veiledningssamtalene.
Oppmerksomheten skal
være rettet mot lærerens
rolle i skolesamfunnet og
på skolen som
arbeidsplass og å bli kjent
med skolen som
organisasjon

44

30 dager
Bestått / ikke
bestått

OD
Godkjent/ikke
godkjent

PR Praksis vurderes av praksislærer
som bestått/ikke bestått ut fra
gjennomføringsevne, delaktighet,
egnethet og innsats. Praksis
bedømmes hvert studieår.
Skikkethet vurderes i samarbeid
mellom praksislærer og PPU ved Nord
universitet

AR
Arbeidskrav
Bestått/ikke
bestått

Logg og refleksjonsnotat etter både 2.
og 6 praksisuke. Bestått/ikke bestått
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Ferdigheter:

•

kan planlegge, gjennomføre og
vurdere egen og andres undervisning
med utgangspunkt i nasjonale og
lokale styringsdokumenter.

•

kan lede og legge til rette for
undervisningsforløp som fører til
gode faglige, motiverende og
inkluderende læringsmiljø

•

kan bruke varierte arbeidsmetoder,
differensiere og tilpasse opplæringen
til elevens og elevgruppas
forutsetninger i samsvar med
gjeldende læreplanverk

•

kan bygge relasjoner til - samt
kommunisere, samarbeide og
samhandle med - elever, foresatte,
kollegaer og andre interne og
eksterne aktører

•

kan ta ansvar for å utvikle og lede
inkluderende, kreative, trygge og
helsefremmende læringsmiljøer

Generell kompetanse:

•

har utviklet egen læreridentitet som
bidrag til profesjonsfellesskapet

•

har utviklet profesjonsetisk digital
kompetanse og kan bidra til utvikling
av barn og unges digitale dømmekraft

•

kan bidra til innovasjonsprosesser,
reise relevante problemstillinger og ta
ansvar for samarbeid og
utviklingsarbeid som fremmer faglig
nyskaping og pedagogisk
entreprenørskap i opplæringen - og
involvere lokalt samfunns-, arbeidsog kulturliv i opplæringen

Emne

Læringsutbytte

DID1007

Kunnskaper:

•

•

har inngående kunnskap om
fagområdets vitenskapelige
forankring samt evne til å analysere
faglige problemstillinger i skolen med
utgangspunkt i dette
kan orientere seg i faglitteratur, reise
relevante problemstillinger,
undersøke og drøfte disse kritisk og
utvikle sin egen faglige praksis
Ferdigheter:

•

kan planlegge, gjennomføre og
reflektere over undervisning basert

Undervisning- og
læringsformer

Vurderings

Nettforelesninger om
metodologi og om
gjennomføring av et FoUprosjekt. Utdypende
forelesninger om
pedagogiske og
fagdidaktiske emner - med
vektlegging av lærings- og
undervisningsutfordringer,
tilpasset opplæring samt
utvikling av endrings- og
utviklingskompetanse.

HJ
Hjemmeeksamen

Drøfting, refleksjon og
oppgavearbeid i
læringsgruppene

OD

Begrunnelse

trykk

45

Karakter: A-F

HJ er valgt ut fra at
oppgaven er teoribasert
med utgangspunkt i en
praktisk / fag didaktisk
utfordring.
Eksamensformen synliggjør
studentenes evne til å analysere
utfordringen ut fra relevant læringsog motivasjonsteori, og der de også
må begrunne egen plan for å løse
utfordringen på samme måte

Godkjent/ikke
godkjent

Obligatorisk deltakelse samlingene og
2 samlinger på nett hver måned
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på forskning, erfaringsbasert
kunnskap og eget FoU-arbeid - samt
analysere og drøfte utfordringer i
læreplaner og øvrige
styringsdokument

•

kan planlegge og gjennomføre
forskningsbaserte utviklings- og
endringsprosesser i skolen og kritisk
vurdere disse
Generell kompetanse:

•

Emne

kan arbeide selvstendig, og i
samarbeid med andre, for å løse og
identifiserte problemer knyttet til
elevers læring og utvikling

Læringsutbytte

Nettforelesninger om
metodologi og om
gjennomføring av et FoUprosjekt. Utdypende
forelesninger om
pedagogiske og
fagdidaktiske emner - med
vektlegging av lærings- og
undervisningsutfordringer,
tilpasset opplæring samt
utvikling av endrings- og
utviklingskompetanse.

Deltakelse på samlingene er
obligatorisk fordi det gir et
læringsutbytte som ikke kan
erstattes fullt ut av
nettundervisning. Det samme
gjelder læringsgruppenes ulike
felles arbeidsoppgaver og
kontakten med læringsgruppenes
egen veileder.

Drøfting, refleksjon og
oppgavearbeid i
læringsgruppene

Vurderings

Undervisning- og
læringsformer

Begrunnelse

trykk
PED1010

Kunnskap:
* har inngående kunnskap om
sammenhenger mellom
samfunnsutvikling, utdanningspolitikk
samt skolens og lærerens rolle i
samfunnet
* har bred kunnskap om skolen som
lærende organisasjon
*har inngående metodologiske
kunnskaper knyttet til gjennomføring av
oppdraget

Nettforelesninger om
metodologi og om
gjennomføring av et FoUprosjekt. Utdypende
forelesninger om
pedagogiske og
fagdidaktiske emner - med
vektlegging av lærings- og
undervisningsutfordringer,
tilpasset opplæring samt
utvikling av endrings- og
utviklingskompetanse.

OP - Oppgaven
vurderes med
karakter A-F.

Nettforelesninger om
samfunnsvitenskapelig metodologi med spesiell vekt på
utdanningsforskning - men også
spesifikke metodologiske
tilnærminger knyttet til egen
fagdidaktik
Dette er den avsluttende oppgaven i
PPU A-studiet og er et veiledet,
selvstendig arbeid med utgangspunkt i
et selvvalgt faglig innovasjonstema.
Oppgaven er knyttet til både
pedagogisk og fagdidaktisk teori og
praksisforankring

Drøfting, refleksjon og
oppgavearbeid i
læringsgruppene

Ferdigheter:
* kan planlegge og gjennomføre et
forsknings- og utviklingsprosjekt med
utgangspunkt i egen fagdidaktiske
tilnærming
Generell kompetanse:
* kan orientere seg i faglitteratur, reise
relevante problemstillinger, undersøke
og drøfte disse kritisk gjennom
prosjektet
* kan bidra til innovasjonsprosesser og ta
ansvar for samarbeid og utviklingsarbeid
som fremmer faglig og pedagogisk
nyskaping i opplæringen
Emne

Læringsutbytte

PRA1018

Vurderings

Undervisning- og
læringsformer

trykk
10 dager

Kunnskap:

•

har kunnskap om skolen som
organisasjon og samfunnsinstitusjon

Begrunnelse

Observasjon, overgangen
fra ungdomsskole til
videregående skole.

46

Bestått / ikke
bestått

PR Praksis vurderes av praksislærer
som bestått/ikke bestått ut fra
gjennomføringsevne, delaktighet,
egnethet og innsats..
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•

har kunnskap om hvordan lokalt
arbeidsliv, kultur og samfunnsliv kan
benyttes i opplæringa

•

har grunnleggende kunnskap om
utviklingsarbeid i skolen

•

har innsikt i overgangsfasen mellom
ungdomstrinn og videregående
opplæring
Ferdighet:

•

kan lede læreprosesser i ulike
læringsfellesskap

•

kan selvstendig og sammen med
andre planlegge, gjennomføre og
kritisk evaluere egen undervisning

•

kan bruke og reflektere over varierte
og yrkesrelevante arbeidsmåter og
læremidler

•

kan bruke og henvise til relevante
forskningsresultater for å treffe
begrunnede valg og gjennomføre
systematisk yrkesdidaktisk og
pedagogisk utviklingsarbeid

•

kan planlegge og evaluere møter og
utviklingssamtaler med elever og
foresatte

•

kan så langt det er mulig delta i
aktiviteter knyttet til utdanningsvalg
og fag i ungdomsskolen

PPU har i andre studieår
10 dager veiledet, vurdert
og variert praksis på
ungdomstrinn og i der
innholdet skal knyttes opp
mot pedagogikk og
fagdidaktikk slik at
studentene utvikler sin
profesjonskunnskap
gjennom både teori- og
erfaringsbasert refleksjon.
Praksis andre studieår
bundet til forberedelser
og etterarbeid, møter,
vurderingsarbeid,
kollegasamarbeid,
undervisning o.a på ca 29
timer pr uke ved
praksisskolen..

OD
Godkjent/ikke
godkjent

AR

Skikkethet vurderes i samarbeid
mellom praksislærer og PPU ved Nord
universitet

Logg og refleksjonsnotat etter 2..

Arbeidskrav
Bestått/ikke
bestått

•
Generell kompetanse:

Emne

PRA1010

•

kan evaluere egen og andres praksis
med referanse til teori og forskning
og bidra til yrkespedagogisk utvikling i
skolen

•

kan observere og reflektere over
læringsaktivitet på ungdomstrinnet

•

har innsikt i egen utvikling som lærer,
og kan analysere egen
lærerkompetanse

•

kan analysere egne behov for
kompetanseheving, og ha endringsog utviklingskompetanse for å møte
fremtidens behov i skole, arbeids- og
samfunnsliv

Læringsutbytte

Kunnskap:

Undervisning- og
læringsformer

Vurderings

PPU har i andre studieår
20 dager veiledet, vurdert
og variert praksis på
ungdomstrinn og i der

20 dager

Begrunnelse

trykk

47

Bestått / ikke
bestått

PR Praksis vurderes av praksislærer
som bestått/ikke bestått ut fra
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•

har kunnskap om skolen som
organisasjon og samfunnsinstitusjon

•

har kunnskap om hvordan lokalt
arbeidsliv, kultur og samfunnsliv kan
benyttes i opplæringa

•

har grunnleggende kunnskap om
utviklingsarbeid i skolen

•

har innsikt i overgangsfasen mellom
ungdomstrinn og videregående
opplæring
Ferdighet:

•

kan lede læreprosesser i ulike
læringsfellesskap

•

kan selvstendig og sammen med
andre planlegge, gjennomføre og
kritisk evaluere egen undervisning

•

innholdet skal knyttes opp
mot pedagogikk og
fagdidaktikk slik at
studentene utvikler sin
profesjonskunnskap
gjennom både teori- og
erfaringsbasert refleksjon.
Praksis andre studieår
bundet til forberedelser
og etterarbeid, møter,
vurderingsarbeid,
kollegasamarbeid,
undervisning o.a på ca 29
timer pr uke ved
praksisskolen..

kan bruke og henvise til relevante
forskningsresultater for å treffe
begrunnede valg og gjennomføre
systematisk yrkesdidaktisk og
pedagogisk utviklingsarbeid

•

kan planlegge og evaluere møter og
utviklingssamtaler med elever og
foresatte

•

kan så langt det er mulig delta i
aktiviteter knyttet til utdanningsvalg
og fag i ungdomsskolen

På

Skikkethet vurderes i samarbeid
mellom praksislærer og PPU ved Nord
universite
Praksis 20 dager i vieregående skole

OD
Godkjent/ikke
godkjent

Logg og refleksjonsnotat etter 2..

AR

kan bruke og reflektere over varierte
og yrkesrelevante arbeidsmåter og
læremidler

•

gjennomføringsevne, delaktighet,
egnethet og innsats..

Arbeidskrav
Bestått/ikke
bestått

Generell kompetanse:

•

kan evaluere egen og andres praksis
med referanse til teori og forskning
og bidra til pedagogisk utvikling i
skolen

•

kan observere og reflektere over
læringsaktivitet på ungdomstrinnet

•

har innsikt i egen utvikling som lærer,
og kan analysere egen
lærerkompetanse

•

kan analysere egne behov for
kompetanseheving, og ha endringsog utviklingskompetanse for å møte
fremtidens behov i skole, arbeids- og
samfunn

emnenivå er læringsutbyttet definert gjennom hvilke kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse studenten
skal oppnå. Siden studiet omfatter emner av ulik karakter, benyttes ulike undervisnings-, lærings- og
vurderingsformer for at studentene skal oppnå dette læringsutbyttet.
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§2-2 (5.1) Beskrivelse av hvordan fagmiljøet legger til rette for at studentene kan ta en
aktiv rolle i læringsprosessen
På samlingene legges det stor vekt på studentaktivitet og praktiske tilnærminger til oppgaveløsning og
utforskningsoppgaver både i pedagogikk og fagdidaktikken. I tillegg brukes drama og skapende
stasjonsundervisning med ulike opplegg fra kreativt gjenbruk, REAL-oppgaver, pedagogisk entreprenørskap - samt
fagdidaktiske opplegg som «teaching thinking». Tilbakemeldingene fra studentene har vært svært positive, og de
peker ofte på at de kan oppdage nye perspektiver i forhold til undervisningstema gjennom slike tilnærminger, og at
det er viktig at undervisning i PPU-studiene framstår i andre innpakninger enn rene teoriforelesninger – selv om de
også finnes. Noe av det vi får tilbakemelding på, er at dette kan inspirere studentene våre til å våge å gjennomføre
lignende opplegg med egne elever. Det er interessant å se at dette skjer i en utdanningskontekst med sterke
akademikere innenfor egne fagfelt. Gjennom mangfoldet av studentaktive læringsformer, rettes fokuset mot nye
tilnærminger til undervisning rent allment, utforskende og skapende læringsaktiviteter - samtidig som dette også
kan bidra til fornying av tilpasset opplæring.
PPU er bevist av studentaktive læringsformer for få et bedre alternativ enn bruk av mer passive læringsformer. Dette
innebærer ikke nødvendigvis at forelesninger ikke brukes, men det fordrer en endring av dens mest passive form,
enveiskommunikasjon og ikke minst: at den er et supplement med en spesifikk og bevisst funksjon. Det krever at
lærere er åpne for å la studenter få bryne seg på vanskelige problemstillinger. I tillegg må det anerkjennes at
studentenes inngangsforutsetninger vil innebære «differensiert opplæring»: svakere presterende studenter vil ofte
ikke drive dyp læring, men vil i mange tilfeller velge overflatelæring dersom ikke situasjonen tilsier noe annet.
Samtidig er det ikke slik at studentaktive læringsformer nødvendigvis er mer tidkrevende, men de kan ofte være mer
kompetansekrevende – eller krever i alle fall mer gjennomtenkte utdanningsopplegg. Det er imidlertid klare fordeler
med slike læringsmetoder: økt interesse for faget, mer utøvende kunnskap (også i teoretiske fag).
Læringsutbyttet må være klart for studentene og forstått gjennom diskusjon. Det samme gjelder fagets implisitte
verktøy – hvordan man bruker dem i en riktig faglig kontekst. Motivasjon er sentralt for studentenes prestasjoner og
også den største «mangelen» hos lavt presterende studenter. Autentiske arbeidsoppgaver og egne prosjekter, med
relativt stor autonomi – kombinert med faglig støtte. PPU deler studentene inn i læringsgrupper på tvers av fag,
dette gir studentene større innblikk i andres fag. Studentaktive læringsformer overfører studentene til elevene i
grunn og videregående skoler under sin praksis.

§2-2 (6).

Studietilbudet skal ha relevant kobling til forskning og/eller kunstnerisk

utviklingsarbeid og faglig utviklingsarbeid.
Gjennom faggruppen, har hele PPU-teamet en overbyggende organisasjon som også får betydning for forskning og
kompetanseheving med henblikk på dette. I tillegg etableres det forskningsgrupper etter behov – internt eller på
tvers av fakultetene – og også i samarbeid med norske og utenlandske forskningsinstitusjoner. Aktuelle
forskningsprosjekt presenteres senere i søknaden.
FLU ved faggruppen PPU vektlegger at forskning og utdanning skal styrke hverandre gjensidig. Faggruppen er
opptatt av å bidra til kunnskapsutvikling innenfor studiets utdanningsområder ved at forskningen knyttes til
områder som står sentralt i utdanningsprogrammene. Fagansatte som er aktive forskere skal bidra i undervisning
i alle emner. PPU legger vekt på å trekke studentene tidlig med i forskningsarbeidet. Ved tildeling av tid og
ressurser til FoU setter FLU som kriterium at forskningen tematisk skal være tilknyttet områder innenfor FLU.
Fagmiljøet er involvert i forskningsprosjekter og utviklingsarbeid som er relevant for vår faggruppe. Fagmiljøet i
faggruppen PPU allmennfag, yrkesfag og yrkesdidaktikk er medlemmer av forskningsgruppene Teknologi..
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og/eller Læringsledelse og livsmestring. I tillegg kan faglig tilsatte være med i andre forskningsgrupper internt
eller eksternt.
Gjesteforeleser med spisskompetanse innen relevante emner fra praksisområde blir invitert inn til forelesere og
til faglige seminarer.
Vi vil trekke egne studenter inn som deltakere innafor ulike forskningsprosjekt, og gjøre dette til en del av PPU Astudiet. Gjennom den praksisrelaterte FoU-oppgaven vil studentene få delta i innovasjonsarbeid som kan få
betydning for studentens profesjonsutvikling, men den kan også få betydning med henblikk på praksisskolens
utviklingsarbeid. Dette vil skje under veiledning fra PPU-teamet. Studentene vil gjennom praksis få anledning til å
gjennomføre FoU-arbeid som er knyttet til den enkelte praksisskole.
Eksempel:
Studenten bli samskrivere på artikler sammen med fagansatte.
FoU oppgaven er forskningsbasert og studenten kan bearbeide oppgaven til artikkel
Studentene blir invitert til forskningskonferanser som blir avholdt ved campus
Et viktig tema i den nye PPU A-utdanningen er ‘estetiske og kreative læringsprosesser’. PPU er samlokalisert
med Senter for kunst og kultur i utdanningen ved Nord universitet. Vi har startet et samarbeid med dem for å
videreutvikle PPU-studiene med henblikk på kreativitet og skapende læring.
Resultater fra forskningsarbeidet publiseres i tidsskrift og bøker, på konferanser og i andre fora. Det er viktig at
funn fra egen forskning kommer på litteraturlistene i vår egen utdanning, og at dette også brukes til
undervisningsformål. På den måten vil forskningsarbeidet vårt, som i stor grad har direkte relevans til våre egne
studietilbud, kunne gi en forskningsbasert undervisning. Studentene møter også forskning gjennom
temaoppgaver i studiet. Et eksempel på dette, er en parvis forskningsoppgave knyttet til pedagogisk
entreprenørskap, som har vært gjennomført over flere år. Det overordnede temaet har vært bærekraft, der
studentene har operasjonalisert dette ut fra egne fagdidaktiske perspektiver. I etterkant av undersøkelsen, har de
laget en nettartikkel, for så å levere individuelle refleksjonsnotat der oppgaveformen har blitt vurdert med
henblikk på mulig bruk på ungdomstrinn og videregående skole.
Tabell på forskning innen de sentrale emnene
Sentrale emner

Forfattere

Artikkel/bok

Journal/bok

Innovasjon og
entreprenørskap
i skolen

Ove Pedersen

Youth businesses as a
learning arena - pupils'
narratives from youth
businesses.

I: Skogen, K., Sjøvoll, J.
(red.).(2010). Creativity and
innovation – preconditions for
entrepreneuriel education.
Trondheim: Tapir Akademisk
Forlag.

Ove Pedersen

Entreprenøriell
yrkesdidaktikk

I: Lyngsnes, K. og Rismark, M.
(red.) (2019). Yrkesdidaktikk.

Jan Arne Pettersen

Gyldendal akademisk

Else Snoen

Ove Pedersen og
Jarle Sjøvoll

Pedagogisk entreprenørskap
- Nye grep gjennom nytt
begrep

I: Psykologi i kommunen
6/2012
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Psykososialt
læringsmiljø

Ove Pedersen

Entreprenørskap som ny
lærerkompetanse

I: Johansen, J.B. (red.)
(2012). Skapende og kreativ
læring. Akademika forlag

Ove Pedersen og
Jarle Sjøvoll

Entrepreneurial Mindset in
Entrepreneurial Schools

I: Europian Scientific Journal Special edition vol.1 (2014)

Ove Pedersen

Pedagogisk entreprenørskap
som
livsmestringskompetanse

I: Psykologi i kommunen
5/2014

Ove Pedersen

Pedagogisk entreprenørskap
– et meningsbærende
begrep om læring og
danning?

I: Psykologi i kommunen
1/2018

Ove Pedersen, Jan
Arne Pettersen og
Else Snoen

Pedagogisk entreprenørskap
i yrkesdidaktikken

I: Yrkesopplæring. Gyldendal
Akademisk 2019 ISBN
9788205521025. s.104-120

Ove Pedersen, André
Rondestvedt og Else
Snoen

Samspillet mellom teori og
praksis i vekslingsmodeller

I: Psykologi i kommunen
5/2019

Odd Ståle Eide

Pedagogisk entreprenørskap
– problemløsning i
skjæringspunktet mellom
skole, næringsliv og
lokalsamfunn

I: Psykologi i kommunen
1/2018

Odd Ståle Eide

Flerarenalæring og
rekontekstualisert
kunnskapstilegning – noen
tilnærminger til
entreprenørskap i skolen

I: Acta Geographica
Trondheim serie B. NTNU
(2014)

Jan Birger Johansen professor

Psykososial helse i
læringsmiljøer - Lærerens
utfordringer knyttet til å
utløse psykodynamisk energi
og læringskraft hos eleven

I: Psykologi i kommunen
6/2015
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Jan Birger Johansen –
professor

Pedagogisk
profesjonsutøvelse i et
psykososialt utfordrende
klima

Hannås, B.M. (red.) (2017).
Pedagogikk, trender og
politikk i klasserommet.
Empiriske og teoretiske
studier av pedagogisk praksis.
Gyldendal Akademisk.

Bård Ynge Gullvik og
Ove Pedersen

Psykisk helse som tema i
PPU-utdanningen

I: Psykologi i kommunen
5/2019

Fra "kritt og kateter" til
øvingsarbeid.
Undervisningsformer i den
videregående skolen

I: FoU i praksis, vol.3, hefte 1,
2009

Kåre Fuglseth

Når den didaktiske
relasjonsmodellen ikkje
fungerer : ein
fenomenologisk tufta studie
av praksisrefleksjonstekstar i
allmennlærarutdanninga

I: FoU i praksis 2008. Rapport
fra konferanse om
praksisrettet FoU i
lærerutdanning, (2009)

Demokrati og
medborgerskap

Kåre Fuglseth

The life-world and the
teaching of religions : some
insights from Husserlian
phenomenology and nonethnocentric definitions for
religious education in a
multicultural situatio

I: Religious Diversity and
Education, Nordic
Perspectives. Waxmann
Verlag, 2009.

Bærekraftig utvikling

Wenche Sørmo

Birch Bark - Sustainable
material in an authentic
outdoor classroom

I: Relate North 2014:
Engagement, Art and
Representation. Lapland
university press.

Tilpasset opplæring og May Britt Waale
vurdering

(Medforfattere: Mette
Gårdvik og Karin Stoll)
Wenche Sørmo

"Sjøuhyret" - Beskrivelse og
evaluering av et tverrfaglig
undervisningsopplegg om
marin forsøpling i lys av
utdanning for bærekraftig
utvikling.
(Medforfattere: Mette
Gårdvik og Karin Stoll)

I: Pálsdóttir, A. (red) (2018).
Science competencies for the
future: Proceedings of the
12th Nordic Research
Symposium on Science
Education. June 7th-9th 2017
Trondheim, Norway. NFSUN.
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Digital didaktikk

Kåre Fuglseth

Når digitale resursar møter
danning

I: Fuglseth, K. (red.) (2018).
Kategorial danning og bruk av
IKT i undervisning.
Universitetsforlaget

Roar Kristiansen

Bruk av digitale verktøy i
barneskolen

I: Lyngsnes, K. og Rismark,
M. (red) (2017). Didaktisk
praksis 1.-7. Gyldendal
Akademisk.

Digital teknologi i
grunnskolen gir muligheter
og barrierer i læringsmiljøet

I: Teknologi og læringsmiljø.
Universitetsforlaget 2019 ISBN

May-Britt Waale

Roar Kristiansen
May-Britt Waale

9788215030456. s.87-104

§2-2 (7)
Studietilbudet skal ha ordninger for internasjonalisering som er tilpasset
studietilbudets nivå, omfang og egenart.
PPU allmennfag har et bredt internasjonalt litteraturutvalg innenfor pensum, og anvender også internasjonale
forelesere på samlinger eller nettforelesninger.
Studentene har mulighet til å gjennomføre FoU-oppgaven basert på nordiske skolesystemer og organisering, der de
har hatt praksis ved skoler i Norden. Det samme gjelder for utenlandspraksis i land utenfor Norden. Bruk av nordisk
litteratur og forelesere gir studentene innblikk i nordisk forskning og nordiske skolesystemer.

Fagansatte har mulighet til å hospitere i skoler der studentene har praksis. I tillegg har vi et samarbeid med Alastair
Crellmann som er ansatt ved Gøteborg universitet som leverer nettforelesninger om digitalisering i skolen. Høsten
2018 ble PPU med i Arctic Skills som er et samarbeidsprosjekt mellom Finnmark fylke, Murmansk og Lapin i Finland.
Arctic Skills arbeider med å styrke statusen for yrkesutdanning, fremheve dens betydning i samfunnet og fremme
tettere samarbeid og økt kunnskap om videregående utdanning og faglig arbeidspraksis i nabolandene.
Partnere i prosjektet er Murmansk-regionen, Utdanningsdepartementet, Vitenskap og utdanning, Senter for
økonomisk utvikling, Transport og miljø for Lappland. Studenter ved PPU allmennfag kan ha praksis for studenter i
skoler som er tilsluttet samarbeidet.
Tabell: Liste over skoler – utdanninger
-

HEP University of Teacher Education, State of Vaud, Lausanne, Sveits

-

University of Hull (England)

-

University of Basque Country (Spania)

-

Haute Ecole de Namur-Liége-Luxembourg (Valonia i
Belgia) PPU-A samfunnsfag, kroppsøving, matte,
naturfag
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-

Den norske skolen i Brussel (Belgia)

-

Rauma teacher training school
(Finland)

Avtalene er gjort sentralt av FLU.
Vi jobber kontinuerlig med internasjonalisering og tiltak rettet spesifikt mot faggruppen Praktisk-pedagogisk
utdanning, der følgende er på plass.
-

Besøk hos strategisk partner (utenlandspraksis PPU). Forslag: Universidad del Pais Vasco, Spania. Det
planlegges delegasjonsreise på tvers av faggruppene

-

Oppholdsstøtte studenter utenlandspraksis PPU fremmedspråk 9 uker

-

PartnerDay@Nord (se vedlegg)
Internt seminar for ansatte om internasjonalisering 3.desember. Tema blir Utveksling. Retningslinjer for
Erasmus Staff Mobility

EAIE-konferansen 2019
NAFSA-konferansen 2020
Partnerbesøk, Spania: Universidad del Pais Vasco BLU, PPU, KRØ
Oppholdsstøtte for utenlandspraksis studenter PPU fremmedspråk, 9 uker
Invitere gjesteforelesere – fast sum pr faggruppe
Oppholdsstøtte for utenlandsstudenter spesielt for kurset NIP600
Phd-mobilitetstipend (utenlandsopphold)
Phd-aktivitet internasjonalisering hjemme

§2-2 (7.1)

Samarbeid med utdanningsinstitusjoner

Profesjonshøgskolen University College Nordjylland organiserer utdanningen tilnærmet lik den norske PPUutdanningen med forskning, utvikling og innovasjon for 4 områder, business, pedagogikk, mat og sunnhet samt
teknologi. Gjennom avtalen vil det bli det bli mulig å koble seg på nordiske forskningsnettverk innenfor
innovasjon og entreprenørskap.
Lone Simonsen og Carsten W. Jepsen er våre kontaktpersoner. Avtalen åpner for et gjensidig samarbeid med
utveksling av fagpersoner som vi kan bruke inn i vår utdanning.
Begrunnelse for at vi har valgt University College Nordjylland er at de har de samme utdanningsformen som vi og
at innovasjon og entreprenørskap er sentralt emne hos dem. Gjennom samarbeidsavtalen kommer faglærerne til
å få en større internasjonal dybde og mangfold på utdanninger utafor Norge som kan gi studentene andre
perspektiv på det norske utdanningssystemet. Dette medfører at faglærerne vil få en bredere innsikt som igjen
overførers til studentenes utdanning.
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§2-2 (8)
2-2(8) Studietilbud som fører fram til en grad, skal ha ordninger for
internasjonal studentutveksling. Innholdet i utvekslingen skal være faglig relevant.
Praktisk- pedagogisk utdanning er ikke et gradsstudium hvor det inngår et utvekslingssemester. Studiet kan likevel
tilby studenter å ta deler av praksisen i utlandet, til sammen 60 dager, hvorav 30 dager kan tas i forbindelse med
utenlandsopphold. De obligatoriske oppgavene i studiet må gjennomføres med tilsvarende oppgaver, veiledning kan
foregå via internett og universitetets e-læringsverktøy. Feltarbeid i tilknytting til FoU / utviklingsoppgaver kan
gjennomføres i praksisopplæring i utlandet.
I forbindelse med at våre studenter kan ha praksis i våre samarbeidsskoler, tar vi også imot studenter som kan får
praksis på universitet og på våre praksisskoler
Praksisperiodene varer normalt i 6 uker/30 dager. Det forventes at studentene deltar i nett-undervisningen fra
Norge. Tilstedeværelse er normalt 29 timer i uka, hvor studenten følger praksislærers arbeidsdag. For hver enkelt
praksisavtale avtales en praksisplan som bla. beskriver forholdet mellom undervisningstimer og veiledningstimer,
læringsutbytter, vurdering, og antall økter som studenten skal lede. Antall undervisningsøkter vil variere fra 6 til
12 økter pr uke (á 45 min) avhengig av skolenivå/alderstrinn, undervisningsspråk og øvrige aktiviteter som
planlegges i praksisperioden.
All praksis er beskrevet i «Plan for praksis» som studentene og praksislærerne gjennomgår med faglærerne på
universitetet. Der er læringsutbytte for praksis beskrevet.
Læringsutbyttemål på overordnet nivå viser at studenten skal kunne planlegge, lede, gjennomføre og vurdere
undervisning i samsvar med gjeldende opplæringsplaner, og å kunne lede elevers læringsarbeid og tilpasse
opplæringen til elever med ulike forutsetninger i samsvar med gjeldende regelverk. Emneplanene viser til at
studenten skal lære seg å planlegge, gjennomføre og gjøre vurdering av og for læring og læreprosesser, og
opparbeide seg en læreridentitet og profesjonsforståelse gjennom å kritisk evaluere egen undervisning. Studenten
skal ta i bruk og reflektere over varierte og yrkesrelevante arbeidsmåter og læremidler, og gjennom egen
evaluering og andres praksis med referanse til teori og forskning bidra til fag /yrkespedagogikk utvikling i skolen.
Vår forskerkompetanse kjennetegnes av en faglig bredde, og spisskompetanse innen mange viktige områder. Vi
kombinerer forskning, utredning, problemløsning og rådgivning, og arbeider på tvers av fagområder.
Førsteamanuensis Ove Pedersen har en bred kompetanse inne undervisningspedagogikk og innovasjon og
entreprenørskap som er et av sentrale temaene i vår utdanning. Ove Pedersen er leder av forskningsgruppen
Innovasjon og læring.
Professor Kåre Fuglstad er bred kompetanse på etikk og samfunnsfaglig spørsmål, samt tilpasset opplæring. Våre
ansatte deltar i forskningsgrupper på tvers av faggruppene.
Studentene får gjennom praksis prøve ut lærerprofesjonelle, relevante arbeidsmåter og gjennomføre autentiske
undervisningsopplegg. Gjennom å reflektere sammen med praksislærer i møte med skolens daglige utfordringer,
utvikles evnen til å lære ved erfaring. Dette kan også skje i samtaler med rektor, avdelingsleder, praksislærer, og
gjennom møter som avdelings-, felles- og klasselærerrådsmøter, samt i møter med elever. I tillegg utvikler
studentene et lokalt nettverk med lærere og skoler innen eget fagfelt. En viktig del av sosialiseringen til læreryrket,
er å få delta i skolens daglige liv; i pauser, uformelle diskusjoner på arbeidsrom, samt å utføre forberedelsesarbeid
og evalueringer sammen med praksislærer. Studentene følger praksislærer og er til stede på de arenaer
praksislærer til enhver tid er.
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§2.2 (9)
For studietilbud med praksis skal det foreligge praksisavtale mellom institusjon
og praksissted.
Plan for PPU-praksis bygger på Rammeplan for praktisk-pedagogisk utdanning, godkjent av Utdannings- og
forskningsdepartementet 21.12.2015. Planen viser hvordan praksisopplæringen er organisert. Planen må også sees i
sammenheng med studieplan og emneplaner for PPU ved Nord universitet. Praksisopplæringen skal være med på å
sikre at studentene oppnår relevant og god kompetanse i lærerutdanningen. I praksisopplæringen skal studentene
gjøre, prøve ut og bearbeide egne relevante erfaringer og refleksjoner i forhold til læringsutbyttemål i studiet.
Praksisopplæringen skal være en integrert del av fagdidaktikk og pedagogikk, og betraktes som en likeverdig arena
på linje med øvrig undervisning ved utdanningsinstitusjonen. Praksisopplæringen skal være veiledet, vurdert og
variert. Praksis skal ha en gradvis progresjon fra observasjonspraksis til individuell undervisningspraksis med et
helhetlig ansvar for planlegging, gjennomføring og evaluering innenfor egen fagdidaktikk i siste praksisperiode.

Krav til praksisskoler:
Praksisskolens rektor har det overordnede ansvaret for praksisopplæringen ved skolen og skal sørge for at det legges
gode rammer for denne. Praksisskolen skal organisere praksisopplæringen i tråd med lærerutdanningens
programplaner og evaluere innhold og rammebetingelser i henhold til disse. Rektor skal delta i aktuelle
samarbeidsfora mellom lærerutdanning og skole.

Praksislærers kompetanse:
Skolen skal ha faglige ressurspersoner med FoU-kompetanse. Ansatte som skal fungere som praksislærere, skal ha
tilfredsstillende faglig fordypning for å kunne veilede studenter som er på masternivå. Det er ønskelig med minimum
60 studiepoeng fordypning i undervisningsfaget. Praksislærer bør ha gjennomgått videreutdanning i veiledning på
minimum 15 studiepoeng eller forpliktet seg til å starte slik utdanning. Praksisveileder bør ha minimum 3 års
undervisningserfaring. Alle praksislærere som ikke har veiledningspedagogikk, må gjennomføre
veiledningspedagogisk kurs. Kurset arrangeres med en samling pr. semester og resten via nett. Etter 4. semester får
alle som gjennomfører, kursbevis.
Nord universitet tilbyr veiledningsutdanning som videreutdanning for alle praksislærere som ikke har
veiledningspedagogikk.

Praksisperioden er på 30 dager pr studieår, hvorav minst 10 dager i ungdomsskolen. Studentene blir fordelt på
utvalgte praksisskoler der de vil undervise i fag de har formell fagkompetanse i. Praksislærerne som Nord har
engasjert, har - eller får - kontrakt på at de skal ta minimum 15 studiepoeng mens de er praksislærer for Nord
universitet. Praksis skal være veiledet og variert og tilpasset den faglige bakgrunnen til den enkelte student. Variert
praksis i denne praksisperioden betyr at studentene skal få anledning til å nå læringsutbytte igjennom følgende mål:

•

å planlegge, gjennomføre og evaluere egen undervisning

•

å observere undervisning, klasseledelse og elevenes læringsmiljø

•

å få innsikt i og bevissthet rundt relasjonsbygging

•

å delta aktivt i vurderingsarbeid sammen med medstudenter og praksislærer
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•

å delta i team, seksjonsmøter, fellesmøter og andre aktuelle møter i praksisperioden

•

å få innblikk i planleggingsarbeid, for eksempel halvårsplaner

•

få kunnskap om dokumentasjonskrav og elevadministrasjon

•

å få innsikt i skolens rutiner for å identifisere elever med lærevansker, psykiske vansker og elever i
vanskelige livssituasjoner

•

å få innsikt i skolens samarbeid med ABUP, PPT, barnevern og andre sentrale samarbeidsaktører knyttet til
barn som utsettes for vold og seksuelle overgrep

•

å få innsikt i samarbeidsrutiner og dokumentasjon vedrørende elver som har IOP

•

å få innsikt i skolens rutiner for å motarbeide mobbing

•

å få kjennskap til skolens dokumenter som omtaler krisehåndtering

Tiden studentene bruker til praksis per. uke, skal tilsvare en lærers arbeidsuke. Studentene skal være på skolen
innenfor skolens kjernetid og delta i de aktiviteter som inngår i en lærers arbeidsplanfestede dag. Studentene kan
ha både individuell praksis og parpraksis og unntaksvis også gruppepraksis. Studentene får 8-12 undervisningstimer
per uke og hovedregelen er at studenten i tillegg får 3-4 timer veiledning per uke. Praksis, forberedelse av praksis
og etterarbeid i forbindelse med praksis er obligatorisk.
Praksisen til PPU allmennfag skal særlig ivareta sammenhengen mellom pedagogikk og didaktikk i utdanningen.
Fagene utgjør den profesjonsfaglige plattformen, og skal være praktisk rettet og gi et verdi- og dannelsesgrunnlag
for å fremme en oppdatert profesjonsidentitet som lærer. Profesjonsfaget skal bidra til forståelse av ulikheter i
elevenes bakgrunn og faglige forutsetninger samt bidra til at studentene utvikler kompetanse knyttet til barn og
unges utvikling og læring.
Utdanningens ulike emner skal i størst mulig grad integreres med henblikk på dybdelæring, tverrfaglighet, digital
kompetanse, FoU-kompetanse i en praksisrelatert læringskontekst.
PPU allmennfag gir undervisningskompetanse i relevante fag på ungdomstrinn og videregående opplæring - på
studiespesialiserende program og i fellesfag på yrkesfaglige program.

Avtaler ved Nord universitet, FLU:
Nord universitet har underskrevet praksisskoleavtaler med Bodø VGS, Bodin VGS, Meløy VGS, Hadsel VGS, Narvik
VGS, Polarsirkelen VGS, Ytre Namdal VGS. De videregående skole har utsatt underskrivingen i påvente av
lønnsoppgjøret 2020, der øvingslæreravtalen vil være tema. KS ønsker å si opp avtalen med Utdanningsforbundet og
Lektorlaget.
Avtale mellom lærerutdanningsinstitusjoner, berørte organisasjoner og skoleeiere om arbeidsvilkår for øvingslærere
i praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) og i faglærerutdanningen i musikk, dans og drama (Rundskriv saksnr.
200406025 av 18.03.2005)
Avtalene gjelder uavhengig av om utdanningene blir gitt ved universiteter eller høyskoler.
De viktigste endringene:
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Bestemmelsene om hvor mye tid som skal settes av til oppgavene som øvingslærer er flyttet fra avtalen til
retningslinjene. En normalperiode er satt til 7 uker (arbeidet kan fortsatt spres over hele året). PPU ved Nord
universitet har praksis 6 uker i året. Det kan avtales kortere eller lengre perioder og en øvingslærer kan ha mer enn
en normalperiode i løpet av ett skoleår.
Det er lagt til rette for at team sammen skal kunne ha ansvaret for en gruppe studenter.
Lærerutdanningsinstitusjonen overfører til partnerskaps-/praksisskolen kr… (avtales mellom
lærerutdanningsinstitusjonen, berørte organisasjoner og skoleeier) pr student for arbeid tilsvarende en
praksisuke *. Midlene brukes til kompensasjon og eventuelt kompetanseutvikling for øvingslærerne.
Praksisopplegget fordeles over studieåret etter avtale inngått mellom lærerutdanningsinstitusjonen og
partnerskaps-/praksisskolen. Det avtales i tillegg godtgjøring for timebetalte øvingslærere som ikke er ansatt
ved partnerskaps-/praksisskole, og for øvingsopplæring av studenter der partnerskapsskolen / praksisskolen
ikke har fått godtgjøring etter første avsnitt. Hvis godtgjøringen ikke kan gjøres pensjonsgivende i
skoleeierens pensjonsordning, økes godtgjøringen med 10 %, gjelder ikke eventuell overtidsgodtgjøring.

Denne avtalen utfordrer oss som lærerutdanningsinstitusjon ved å ha faste avtaler med skoleeiere og skoler, og med
at vi er avhengig at lærerne sier ja til oppdraget. PPU ved Nord universitet prøver i dag å inngå avtaler med de
enkelte lærerne i et perspektiv på tre år.
Etter to toppår har opptaket normalisert seg, slik at Nord universitet ved PPU har nok praksisplasser, idet at vi kan
benytte hele studieåret for å avvikle praksisen.
Praksisskoleavtalene er underskrevet av skolens rektor og faggruppeleder Jan Arne Pettersen som har fullmakt fra
dekan.
Fakultet for lærerutdanning, kunst og kulturfag er organisert slik at faggruppeleder har personalmessig og
økonomisk ansvar.

§2.2 (9.1)

ÅRSHJUL PRAKSIS PPU - allmennfag og yrkesfag.

Tittel

Praksis i Praktisk-pedagogisk utdanning

Formål

Arbeidsrutiner knyttet til praksis

Kvalitetskrav

Forskrift om rammeplan for praktisk-pedagogisk utdanning for yrkesfag for trinn 8–13
(FOR-2016-03-15-283 fra 01.08.2016)
Nasjonale retningslinjer for praktisk- pedagogisk utdanning for yrkesfag trinn 8 -13
(Vedtatt av UHR-Lærerutdanning 22. mars 2018)
Forskrift om rammeplan for praktisk-pedagogisk utdanning (FOR-2018-12-19-2149)
Nasjonale retningslinjer for praktisk- pedagogisk utdanning - allmennfag (16.02.2017)
Forskrift om studier og eksamen ved Nord universitet
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Tidsfrister

Studiekalender

Prosessansvarlig

Praksisleder faglig May Kirsti Jensen
Praksiskoordinator Nord-Norge: Linn B Johansen / Fredrick Pettersen
Praksiskoordinator Midt-Norge: Klara S.V.Aarmo / Tone F.Adde
Praksiskoordinator Sør-Norge: Marte A.H.Aasheim

Dato revidert

15.04.19

Tidspunkt

Aktivitet

Begrunnelse

Ansvarlig

15 mai

Innlevering av vurdering for
inneværende år

Praksisleder gjennomgår
vurderingen i henhold til
emneplaner

Praksisleder

Forhåndsbestilling av
praksisplasser

Aktuelle skoler ved rektor
mottar en forhåndsbestilling
på praksisplasser etter liste
fra opptak

Faggruppeleder

2. uke mai

May Kirsti Jensen

Jan Arne Pettersen

(med forbehold)
Slutten av
mai

Videreføring av kontakter med
praksislærere som er har vært
aktive året før

Videreføringen av
kontraktene med
praksislærere, dette gjøres
for ha større kontroll med
antall praksislærere og antall
student.

Faggruppeleder

Dette gjøres for å bygge
relasjoner mellom
fagansatte og praksislærerne

Praksisleder May Kirsti Jensen
og alle faglærerne

Jan Arne Pettersen
v/ praksis administrasjon

Begynnelsen
av juni

Invitasjon av praksislærere til
veiledningskurs (enten fysisk
eller via adobe connect).

Begynnelsen
av august

Liste over alle studenter

Faggruppeleder

(Bosted- didaktikk) sendes
rektorene og koordinatorene på
praksisskolene

Jan Arne Pettersen

August september

Møte med koordinatorene på
skolene (Fysisk – adobe
connect)

Her formidles studenter

Praksisleder

(med forbehold om
studenten møter)

May Kirsti Jensen og
praksiskoordinatorene

August september

Praksislæreravtalene blir sendt
ut (Resten)

OBS dette skal forankres hos
rektor på hver enkelt skole.
Rektor godkjenner
praksislærerne etter de
vilkår som er i forskriften.

Praksisleder

August september

Sende informasjonsdokumenter
til praksislærer

May Kirsti Jensen og
praksiskoordinatorene

- Plan for praksis
59

pprinnelig 2018) - Praktisk-pedagogisk utdanning for allmennfag (PPUA) - 19/03630-8 Reakkreditering 2020 (opprinnelig 2018) - Praktisk-pedagogisk utdanning for allmennfag (PPUA) : Vedlegg 3 - Søknad om reakkreditering PPUA - versjon 28.05.2020

- Praksislæreravtale
- Lønnsinformasjon
- Vurderingsskjema
- Melding om fare for ikke
bestått
September -

Liste over møtte studenter

På første samling har vi
endelig oversikt over møtte
studenter (listen formidles til
hver praksisskole)

Praksisleder

Praksisseminar på 1. samling
(PPU 1 – PPU 2)

Studentene skriver
forventningspaper på
samlingen

Faglærere / praksisleder May
Kirsti Jensen

September /
oktober

Motta utfylt praksislæreravtale
og lønnsinformasjon i retur fra
praksislærer

Informasjonen lagres i
Teams i tre excel-dokument:
Tre ark for hvert kull (ett for
hver landsdel)

Praksisleder / praksis
administrasjonen

Høst

Ungdomsskolepraksis for PPU 2

2 uker

Praksisleder / praksis
administrasjonen

Ved oppstart

September Ved oppstart

Observasjonspraksis PPU

May Kirsti Jensen og
praksiskoordinatorene

Høst

Etter praksisen leveres logg og
refleksjonsnotat

Innlevering Canvas 14 dager
etter praksis

Fagansatte

Oktober

Publisere praksislister med navn
på studenter, praksislærere og
praksisplasser i Canvas

Praksisfordeling er lagret i FS
og i dokumenter lagret i
Teams.

Praksisleder / praksis
administrasjonen

November

Innkalling til praksismøte
februar – mars

Hver læringsgruppe innkaller
til felles / lokale
praksismøter for å forberede
praksislærerne til
studentene som kommer i
praksis.

Innkalling:

Praksislærer

November

Tilbud til praksislærene til
veiledningskurs

Januar /
februar

Samling PPU 1 og PPU 2

Februar Mars

Studentene i praksis

Mars / april

2 uker etter endt praksis

Praksisadministrasjon
/ Fag

SPA

Fag og praksis samordnes.

SPA

Seminargruppe med
faglærer - studenter

Emneansvarlig

4 uker i videregående skole

Praksisleder May-Kirsti Jensen
og praksiskoordinatene

Innlevering av logg og
refleksjon

Fag

Undervisningspraksis

Praksisleder

60

pprinnelig 2018) - Praktisk-pedagogisk utdanning for allmennfag (PPUA) - 19/03630-8 Reakkreditering 2020 (opprinnelig 2018) - Praktisk-pedagogisk utdanning for allmennfag (PPUA) : Vedlegg 3 - Søknad om reakkreditering PPUA - versjon 28.05.2020

Mars

Restpraksis

For studenter som ikke har
fått gjennomført sin praksis,
lages et eget opplegg for
restpraksis

Praksisleder May-Kirsti Jensen

April / mai

Motta vurderingsskjema fra
praksislærere

Praksiskoordinator sjekker at
antall uker og signaturer er
på plass.

Praksisleder ansvarlig for
underskriving

på e-post
vurderingPPU@nord.no etter
endt praksisperiode

Lagres i prosjektrommet
«Praksisvurderinger PPU»,
hvor faglærer henter
vurderingene.

April / mai

Registrere sensur i FS

På bakgrunn av
vurderingsskjema eller
vurderingsprotokoll.

April /Mai

Vurdering av praksis

Praksislærerne sender inn
vurdering av student
(Vurderingen skal være
underskrevet av praksislærer
og student)

Rutiner

Praksisleder May Kirsti Jensen

Prosedyre når en student får innvilget permisjon eller avslutter studiet
Alle søknader om permisjon skal sendes til postmottak@nord.no
Hvis faglærer mottar informasjonen:
Videresend til postmottak@nord.no
OG
- Videresend til vurderingPPU@nord.no
Hvis praksiskoordinator mottar informasjonen:
-

-

Skriv merknad på Student samlebilde i FS
Informer studieveileder som setter student som «sluttet» i FS og legger dokumentasjon i
Public360, evt behandling av permisjonssøknad i Public360
Informer faglærer
Informer praksislærer

OBS hvis praksiskoordinator mottar informasjonen fra faglærer:
-

Følg samme prosedyre som beskrevet over.
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Praksisskoleavtaler:
Navn

Relevant til PPU utdanning

Tidsrom

Merknader

Bodø videregående skole

Allmenn / yrkesfag

01.08.18 –
31.07.22

Bodin videregående skole

Allmenn / yrkesfag

01.08.18 –
31.07.24

Meløy videregående skole

Allmenn / yrkesfag

01.09.15 –
31.07 22

Hadsel videregående skole

Allmenn / yrkesfag

01.01.19 –
01.01.24

Narvik videregående skole

Allmenn / yrkesfag

01.08.18 –
01.07.24

Polarsirkel videregående skole

Allmenn / yrkesfag

01.09.15 –
0109.22

Ytre Namdal videregående skole

Allmenn / yrkesfag

31.10.17 –
0109.22

Strinda videregående skole

Allmenn / yrkesfag

Utsatt våren 20
Begrunnet i §2.2.9

Steinkjer videregående skoler

Allmenn / yrkesfag

Utsatt våren 20
Begrunnet i §2.2.9

Levanger videregående skole

Allmenn / yrkesfag

Utsatt våren 20
Begrunnet i §2.2.9

Breivika videregående skole

Allmenn / yrkesfag

Utsatt våren 20
Begrunnet i §2.2.9

Kongsbakken VGS

Allmenn / yrkesfag

Utsatt våren 20
Begrunnet i §2.2.9

PPU har hatt en del utfordringer med at Nord og Sør- Trøndelag ble slått sammen til et fylke, vi har fått muntlig
avtale at vi skal få avtalene med Trøndelag underskrevet i løpet av høsten.

Antall praksisplasser: PPU Allmennfag
Kull 2019 -20 kull 2020 - 21
Fremmed

Naturfag

Samfunnsfag

språk
Antall studenter
PPUA
(1 studieår er basert på
søkertall 2020)

Totalt antall studenter

Første
studie
år

Kropps-

Musikk

Mattema

øving
Andre
studie
år

15
5
20 studenter

Første
studie
år

Andre
studie
År

Første
studie
år

Andre
studie
År

Første
studie
år

-tikk
Andre
studie
år

Første
studie
år

Andre
studie
år

25
7
31 studenter

35
21
56 studenter

35
13
48 studenter

22
7
29 studenter

4 lærere

5 lærere

5 lærere

0 lærere

Første
studie
år

Andre
studie
år

0
1
1 student

Antall praksis plasser pr. skole
Meløy VGS

5 lærere

4 lærere
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Polarsirkelen
VGS

8 lærere

8 lærere

11 lærere

10 lærere

6 lærere

7 lærere

Bodø VGS

8 lærere

8 Lærere

11 lærere

8 lærere

14 lærere

8 lærere

Bodin VGS

8 lærer

7 lærere

12 lærere

12 lærere

0 lærere

9 lærere

Hadsel VGS

4 lærere

8 lærere

10 lærere

7 lærere

5 lærere

7 lærere

Narvik VGS

5 lærer

6 lærere

9 lærere

10 lærere

6 lærere

6 lærere

Ytre Namdalen
VGS

2 lærere

5 lærere

5 lærere

2 lærere

0 lærere

3 lærere

Strinda VGS

6 lærere

8 lærere

11 lærere

8 lærere

3 lærere

8 lærere

7 lærere

6 lærere

8 lærere

2 lærere

0 lærere

3 lærere

48 lærere

60 lærere

82 lærere

64 lærere

34 lærere

55 lærere

Avtalen er ferdig
forhandlet, men ikke
underskrevet pga.
Korona dato for
underskriving Medio
August

Kongsbakken
VGS Tromsø
Ansatt koordinator

Totalt antall
lærere

Fra studieåret 2020 – 21 vil vi praktisere par praksis (2 studenter pr. praksislærer)
Hvis studenter vil ha praksis nært sitt hjemsted, vil vi formidle plasser hvis det er mulig. Hvis ikke tilbyr plasser
ved skolene som vi har avtale med.
Ungdomsskolepraksisen på 10 dager samkjøres med GLU`s avtaler.

§2-3 Krav til fagmiljø:
Krav i forskrift fra kunnskapsdepartementet om kvalitetssikring og kvalitetsutvikling i høyere utdanning og
fagskoleutdanning.

§2-3 (1)
Fagmiljøet tilknyttet studietilbudet skal ha en størrelse som står i forhold til
antall studenter og studiets egenart, være kompetansemessig stabilt over tid og ha en
sammensetning som dekker de fag og emner som inngår i studietilbudet.
Fagmiljøets størrelse
Fagmiljøet som er tilknyttet studietilbudet er robust og stabilt, og består hovedsakelig av vitenskapelig ansatte ved
FLU. Totalt er det 17 fagpersoner ansatte på PPU som underviser og/eller veileder på studiet, hvorav sju har
førstekompetanse, mens flere er i gang med topp- eller førstekompetanseløp. Noen av våre ansatte går på tvers av
allmennfag og yrkesfag.
Pr. dag 20. mars 2020 leverer ansatte som er tilknyttet PPU allmennfag 8900 timer, studieprogrammet er
budsjettert med ressurs med 8536 timer.
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I dag er har vi 180 i løp (1.året 58 studenter 2. året 120 studenter), hvert studieår 30 stp.
Nord universitet har i løpet av høsten 2020 ansatt to nye faglærere som har kompetanse som PPU allmennfag
krever og som er gjennomgående emner i studiet. Med de to nyansettelsene vil ikke studiet bli berørt av at
personell går av ved pensjon. Ved nyansettelsen som er på plass vil faggruppen ha rett kompetanse i forhold til
studiet og samfunnets behov særlig vedrørende digital kompetanse.
Videre er tre stykker som har bestemt seg å gå av ved 67 år. I den forbindelse er vi begynt å se på et
rekrutteringsprosjekt, se først på faggruppene på tvers og så se utafor Nord universitet. Rekrutterings- prosjektet
ser på alder, kompetanse og faglig kompetanse.

Etter Nokut krav til kompetanse:
Navn

Tittel

Alder

Emne

Gjøremål

Ansvar for sentrale emner

Tids
ressurs

Roar
Kristensen

Universitetslektor

48år

Emne

Undervisning

PED1013

Veiledning i
sentrale emner

DID1007

Ove
Pedersen

Øyvind
Bjørkås
Maja
Jensvoll

Førsteamanuensis

62 år

PED1013

Studieprogram-

DID1007

ansvarlig

PED1010

Undervisning /
veiledning

Førsteamanuensis

48 år

DID 1001

Emne ansvarlig
DID1001

Universitetslektor

48år

DID 1002

Undervisning
Veiledning

62 år

Magne
Steiro

Universitetslektor

Kåre
Fuglseth

Professor

57år

Ingrid H.
Braseth

Universitetslektor

49år

DID1005

Emne ansvarlig
DID1005

DID1005

Undervisning /
veiledning

Emne ansvarlig
DID1002
Undervisning /
veiledning

Pedagogikk for 8 – 13 trinn
Innovasjon og
entreprenørskap
Digital kompetanse – digital
teknologi
Praksis

100%

Pedagogikk for 8 – 13 trinn
Nettpedagogikk
Innovasjon og
entreprenørskap.
Profesjonsretting, forankring i
forskning
Digital kompetanse Nettpedagogikk
Faglig og pedagogisk
utviklingsarbeid – samt
sammenheng i studiet
gjennom integrering av
fag. Praksis.
Matematikk didaktikk

80%

Pedagogikk for 8 – 13
trinn/ engelsk
didaktikk.
Praksis.
Medborgerskap og det
flerkulturelle samfunnet

100%

Digital kompetanse Nettpedagogikk
Kroppsøving didaktikk
Praksis.
Digital kompetanse Nettpedagogikk
Samfunnsfagdidaktikk
Profesjonsretting,
forankring i forskning,
Bærekraftig utvikling,
Fellesfagdidaktikk /
engelsk. Pedagogikk
for 8 -13 trinn
Digital kompetanse,
digital teknologi

20%

60%

10%

100%
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Medborgerskap og
det flerkulturelle
samfunnet. Praksis.
Digital kompetanse Nettpedagogikk
Ana
Borissova
Jan Arne
Pettersen

Førsteamanuensis

Universitetslektor
Faggruppeleder

47år

62 år

DID1003

PED1013
DID1007

Emne ansvarlig

Naturfagdidaktikk, praksis

DID1003

Bærekraft

Undervisning /
veiledning

Opplæringens
verdigrunnlag:

100%

50%

Tilpasset opplæring og
vurdering
Digital kompetanse –
Opplæringens
verdigrunnlag:
Tilpasset opplæring og
vurdering
Digital kompetanse Nettpedagogikk
Innovasjon og
entreprenørskap

Jostein
Lorås

Professor

Dag Skevik

førstelektor

Marit
Solstad

Førstelektor

Håvard Berg

Universitetslektor

Sølvi
Eidsheim

65 år

DID 1007

Emne ansvarlig

Samfunnsfagdidaktikk
Samiske forhold og samiske
elevers rettigheter, estetiske
og kreative læringsprosesser
Digital kompetanse

100%

Did

DID1004

49 år

DID1006

Undervisning
Veiledning

Musikk didaktikk for 8 – 13
trinn
Praksis.
Digital kompetanse Nettpedagogikk

50 0%

48 år

PED1013
DID1004
Undervisning
og veiledning

Emne ansvarlig

100%

46 år

Undervisning,
veiledning

PED1001

Universitetslektor

56 år

Undervisning,
veiledning

May Kirsti
Jensen

Universitetslektor

55 år

Emne ansvar
PRA1009,
PRA1010,
PRA1018

Samfunnsfag og
samfunnsfagdidaktikk
Engelsk kompetanse
Pedagogikk,
forskningskompetanse,
jobbet som lærer på
videregåendeskole, har
undervisningskompetanse
Samfunnsfag og
samfunnsfagdidaktikk
Digital kompetanse, har
undervisningskompetanse
Naturfag kompetanse
innen biologi, kjemi, har
undervisningskompetanse
Praksis, har
undervisningskompetanse,
Erfaring fra videregående
skole.

Maria Nayrd
de Pinho
Correia
Ibrahim

Førsteamanuensis

45 år

DID1002

Engelsk , fremmedspråk
didaktikk

20 %

Jan Selmer
Methi

Førsteamanuensis

68 år

DID1004

Samfunnsfag didaktikk,
styrke på internasjonalt
særlig nordområde

20 %

PED1013

30 %

30%

50 %
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Faggruppen har laget en plan over studier med en toårssyklus, i forhold til planen har faggruppen bemannet studiene
etter kompetanse og alder, slik at vi ikke skal komme i manko ved sykemeldinger eller avganger vedrørende pensjon.
I dag er det to stillinger innenfor pedagogikk som har et toårs perspektiv til å gå av med pensjon.
Faggruppen har laget en rekrutteringsplan for å erstatte fagpersoner som er fylt 60 år. Tre fagansatte som er i
førstelektorløp, ferdig i løpet av 21. En fagansatt i professorløp, ferdig i løpet av 20. Ellers har vi nær dialog
vedrørende overtallige på andre faggrupper.
Fagpersonene bidrar direkte inn i studiet både med undervisning og veiledning. Alle er tilknyttet forskergruppe
som driver med relevant forskning og utviklingsarbeid til studiet og praksisfeltet. Studentene bidrar med en
utviklingsoppgave som de gjennomfører i fjerde semester. Faggruppen er rigget med tanke på kompetanse og antall
studenter. Sentrale emner i studieplanen er dekket av fagpersonell som har førstekompetanse (se tabell).
Faggruppen PPU A og Y - legger vekt på at alle i faggruppen skal ha kompetanse i pedagogikk, yrkesdidaktikk,
læring, undervisning og skoleutvikling. Alle fagansatte er ute i praksisfeltet og har tett dialog med skoler og skoleeiere
gjennom forskningsprosjekt og praksisoppfølging av studenter. Skolene blir stadig større og oppgavene mer
komplekse, noe som krever stadig mer av faggruppen i forhold til tilrettelegging og organisering. Faggruppen
har tatt konsekvensene av utfordringene. Faggruppen har organisert de ansatte etter de sentrale kompetansene
i utdanningen. Det er en god fordeling av førstekompetanse i tillegg til at flere personer er i løp til
førstekompetanse. PPU yrkesfag har en relevant og stabil stab som kan bistå studentene med kompetanse og
veiledning.
Faggruppen arrangerer interne kurs i digital kompetanse og bruk av digitale verktøyer, samt at alle ansatte er med
i faglige nettverk innen fagkretsene. Faggruppen har nært samarbeide med de nasjonale sentrene.
Faggruppen har, gjennom stimulering til sterkere FoU-virksomhet, kvalifisert personalet til en sterkere
forskningsbasert utdanning. Forskningsleder og programansvarlig bidrar til å sette fokus på forskning og utvikling
knyttet til det yrkespedagogiske og -didaktisk feltet.
Faggruppen har lagt en plan for rekruttering av nye ansatte med tanke på alderssammensetning og oppstart av
nye studier.
PPU har en kompetanseprofil og faglig tyngde som er tett koblet til samfunnets krav og behov for faglærere.
PPU- utdanningen bidrar med å dekke regionale og lokale utdanningsbehov. Studiet, med vektleggingen av
praksisnær utdanning i nært samarbeid med skoler i regionen, forsterker den faglige profilen. PPU ved Nord
universitet har en ambisjon om å bidra til forskningsbasert skole- og samfunnsutvikling. Den faglige tyngden i
faggruppen er valgt gjennom de sentrale emnene i studiet med tanke for forskning. Ett eksempel er forskning
innenfor pedagogisk entreprenørskap. Faggruppen har god kontakt og godt samarbeid med lokale og nasjonalt
skoler.

§2-3 (1.2)

Antall studenter per faglig ansatt ved PPU, Nord Universitet, er 23.

Alle i faggruppen til PPU innehar undervisningskompetanse i sine grunnutdanninger i pedagogikk, didaktikk og
undervisningspraksis. Undervisningskompetansen har bestått i å planlegge og gjennomføre undervisning og
veiledning, individuelt og i samarbeid med kolleger, på en måte som fremmer studenters læring og faglige utvikling.
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Videre å planlegge og gjennomføre FoU-basert undervisning og involvere studenter i FoU-baserte
læringsprosesser, videreutvikle hensiktsmessige læringsaktiviteter og undervisnings- og vurderingsmetoder i
forhold til faglige mål og utdanningsprogram, bidra til faglig og pedagogisk nyskaping gjennom valg av varierte
undervisningsmetoder som inkluderer bruk av digitale verktøy, begrunne eget lærings- og kunnskapssyn og forholde
seg reflekterende til egen lærerrolle, analysere, utarbeide og videreutvikle emne- og programplaner innenfor sine
fagområder, samt bruke aktuelle styringsdokumenter som er knyttet til høyere utdanning
Lærerrollen forutsetter solid kompetanse på flere områder. Rammeplanene og nasjonale retningslinjer tar
utgangspunkt i og forholder seg til disse kompetanseområdene:
• Faglig og tverrfaglig kompetanse og kvalitet
• Skolen i samfunnet, bærekraft, helse og livsmestring, og demokrati og medborgerskap
• Kristisk tenkning og etisk bevissthet
• Pedagogikk og fagdidaktikk
• Ledelse av læringsprosesser
• Samhandling og kommunikasjon
• Endring og utvikling
Planene for studiets komponenter legges opp med progresjonskrav: Første del av studiet legger vekt på lærerrollen i
klasserommet/undervisningen i forhold til fagundervisning og klasseledelse, mens andre del av studiet i større grad
vektlegger tilpasset opplæring sosialt og faglig, studentens selvstendige opplæringsansvar, og studentene som aktør i
skoleutvikling.
Læringsformer; helhet og sammenheng Nasjonale retningslinjer for praktisk-pedagogisk utdanning legger vekt på
sammenheng og helhet i studiet. Et bidrag i dette arbeidet er at det er en felles slutteksamen i komponentene/emnene
pedagogikk og fagdidaktikk. Det er også avsatt tid til felles profesjonsundervisning i samarbeid mellom fagdidaktikkog pedagogikklærerne. Tema og innhold vil fremkomme av semesterplanene som blir tilgjengelig ved studiestart.
Arbeidsformene legges opp slik:
• Om å arbeide med praksisbaserte og problemorienterte oppgaver
• Om å regelmessig føre logg i praksisopplæringen
• Om å nyttiggjøre seg oppgitte kilder og vurdere kildene kritisk og selvstendig
• Om å delta i evaluering av utdanningen - framføre og formidle stoff for hverandre
• Om å arbeide variert med ulike læremidler (analoge og digitale) og vurdere bruk av læremidlene kritisk
• Om å integrere IKT i sitt daglige studiearbeid, både i undervisningssituasjoner og i sammenheng med selvstudium.
Studentsamarbeid
Studentene har tilhørighet i en læringsgruppe i pedagogikk og i arbeidsgrupper i fagdidaktikkundervisningen.
Studentsamarbeid er en viktig del av studiet.
I studiet brukes læringsplattform til organisering, arkivering og kommunikasjon. Tilgang til og ferdigheter i systemet er
en forutsetning for deltakelse i studiet. Det gis opplæring i starten av studiet. Bruk av IKT i grunnopplæringen inngår
som en av skoleverkets fem grunnleggende ferdigheter.
Undervisningen på studiet skal være forskningsbasert og dreie seg om nyere og aktuell forskning i læringsarbeid og
undervisning. Studentene inviteres til medvirkning i fagpersonalets forskning. Studentene skal også gjennomføre et
eget FoU prosjekt i løpet av studiet. PPU kvalifiserer for undervisning på trinn 8-13 i skoleverket og i voksenopplæring
som er relevant i tider hvor lærermangel er stor. Erfaringsoverføring fra praksisfeltet, praktisk undervisning, faglig
utnyttelse av digital teknologi, innovasjon og samarbeid med arbeids- og næringsliv er viktig i studiet.
Organiseringen av PPU gir et spennende mulighetsrom gjennom den faglige profilen og masterutdanningen ved FLU
(Senter for Praktisk kunnskap og master Tilpasset opplæring) og doktorgradsprogrammet ved FLU. PPUs vektlegging
av erfaring med praksisnær utdanning er viktig å opprettholde som mål for alle ansatte i undervisnings- og
forskerstillinger, herunder ph.d.- kandidater. FoU-virksomheten ved PPU kan bidra til enklere rekruttering av ansatte.
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For PPU er det viktig at det er stabile og kompetente fagmiljø knyttet til studietilbudene. Andelen årsverk i
førstestillinger og med professorkompetanse er, sammenliknet med PPU-utdanninger ved andre høgskoler og
universiteter, både høy og stabil (se tabell ovenfor).

§ 2-3 (2)

Fagmiljøet tilknyttet studietilbudet skal ha relevant utdanningsfaglig

kompetanse.
Alle i fagmiljøet som er beskrevet ovenfor har skolefaglig bakgrunn og samtlige av de ansatte er fast ansatte ved Nord
universitet og tilhører faggruppen PPU / yrkesdidaktikk. Dette gir en stabil og robust læresituasjon.
Alle fagansatte er medlemmer av nasjonale nettverksgrupper og deltar årlig på konferanser. Faggruppen har deltatt
på Udir`s prosjekt FYR (relevans, yrkesretting av fellesfagene) årlige konferanser med lærer innen yrkesfag samt at
faglig nettverk for høgskole- og universitetsansatte. (Disse konferansene går på omgang mellom UH institusjonene,
og Nord universitet var vertskap vinteren 2016 og 2021).
Flere av de ansatte har vært med i arbeidet med Fagfornyelsen og utarbeidelsen av den nye læreplanen som
iverksettes i perioden 2020 – 2022.
Alle fagpersoner som er tilknyttet studiet har pedagogisk utdanning enten fra praktisk- pedagogisk utdanning eller
allmennlærerutdanning.
Tabellen beskriver kunnskapen fagmiljøet ved PPU allmennfag innehar fra praksisfeltet. Fagmiljøet på PPU har erfaring
med undervisning og praksisveiledning i grunnskole og videregående skole. De fleste har fem års praksis eller mer.
Det er viktig å kjenne skolen og praksisfeltet for å kunne ivareta studentenes læringsutbytte på best mulig måte.
Kjennskap til praksisfeltet gjør at fagmiljøet har forutsetninger for å forstå både studenten og praksislærer i
undervisningsarbeid, noe som kan føre til gode faglige og sosiale læringsprosesser.
Kompetansen hos fagmiljøet sikrer fagmiljøets utdanningsfaglige kompetanse, jf. forskrift om ansettelse og opprykk
§ 1-2 til § 1-7 og relevant utdanningsfaglig kompetanse og pedagogikk og didaktikk som inkluderer kompetansetil å
utnytte digital teknologi for å fremme læring. Alle ansatte har også kompetanse etter opplæringsloven §14.

Fagkompetanse til lærerne som skal undervise på PPU allmennfag
Tabell: Status undervisningspersonell
Navn

Roar
Kristensen

Stilling %

100 %

Akademisk stilling

Universitetslektor

Kompetanse:

Alder

Når ansatte
går av med
pensjon

Kompetanse løp

Master i tilpasset opplæring med
fordypning i pedagogikk 60 stp
masteroppgave: Problemløsning med
digitale verktøy 08. 30 stp IKT og
læring 1, 30 stp Pedagogisk veiledning,
4-årig allmennlærerutdanning,
Høgskolen i Bodø. Har pedagogisk
kompetanse. Ansvarlig i Bodø

48 år

Ikke i
kommende
tiår

Er i løp til
førstelektor
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Kommune med utviklingen av Ipad
prosjektet til alle skolene i kommunen

Ove
Pedersen

80 %

Førsteamanuensis

Utdannet som allmennfaglærer og med
yrkeserfaring fra skoler i Finnmark og
Nordland som lærer i grunn- og
videregående skole. Har også vært
inspektør og avdelingsleder på vgs for
allmennfag.

62 år

67 år

Er i løp til
professor
(ferdig høst 20)

Doktorgrad i pedagogisk entreprenørskap.
Forsket på vgs som regional utviklingsaktør på
oppdrag fra Nordland fylkeskommune, samt på
pedagogisk entreprenørskap som
læringstilnærming og i form av
læreplanforankring i nordiske
forskningsprosjekt – Interreg og oppdrag fra
Nordisk ministerråd. Siste forskningsopplegg
knyttet
til begrepet entreprenøriell yrkesdidaktikk. Har
også vært kommune- og skoleveileder i
prosjektene «Gode skoleeiere i Nord-Norge» og
«Ungdomstrinn i utvikling»
Har pedagogisk kompetanse.
Øyvind
Bjørkås

Maja
Jensvoll

20 %

100 %

Førsteamanuensis

Universitetslektor

Jobbet på videregående skole med fellesfag ,
matematikk. Utdannet som Cand. Scient i
matematikk UIT 1997, Dr. scient matematikk, UIT
2002. Innehar pedagogisk kompetanse

48 år

Universitetet i Nordland Stillingen: Assistent
Professor Arbeidsområder: Ungdomstrinn I
Utvikling, Skoleutvikling - veiledningsskoler og
lærere, Numeracy som grunnleggende ferdighet,
Engelsk ettårsprogram, språk og didaktikk,
utdanningsspørsmål for PPU, utvikling av
studieplaner, unionsrepresentant for
utdanningsuniversitetet i Norge.

Ikke i
kommende
tiår

Er i løp til
professor

Ikke i
kommende
tiår

Er i løp til
Førstelektor
(ferdig vår 21)

Høgskolen i Bodø: Høgskolen i Bodø
Arbeidsområder: Engelsk Ettårsprogram, språk
og didaktikk, Utenriksdidaktikk for PPU,
Utvikling av studieplaner, Representant for
unionen for utdanning Norge,
Tastaveden Skole Stilling: Lektor (lærer)
Hagebyen Ungdomsskole Stilling: Lektor (lærer)
Undervisning i engelsk, tysk og norsk på Hagebyen
Ungdomsskole i Harstad UEA Kommunikasjon i
Brussel Stillingen: Trainee / transitor
Magne
Steiro

100 %

Universitetslektor

4årig lærerutdanning, Sogndal
lærerhøgskole (1975 – 79)
Grunnfag Idrett, Norges
Idrettshøgskole (1980 – 1981)
Mellomfag Idrett, Norges
Idrettshøgskole (1981 – 1982)
Hovedfag Idrett, Norges
Idrettshøgskole (1986 – 1988)
Har pedagogisk kompetanse
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62 år

65 år
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Kåre
Fuglseth

10 %

Professor

Har pedagogisk kompetanse (Vært fagansatt i studiet
UH pedagogikk) Har undervisning og
veiledningskompetanse, Professor i fagdidaktikk

Ingrid H.
Braseth

!00 %

Universitetslektor

Cand. Philol. i engelsk litteratur fra NTNU,
Trondheim, januar 1999
1995-08 - 1995-12 University of York, York,
England - Mellomfag i engelsk
1993-08 - 1994-06 University of Newcastle upon
Tyne, Newcastle, England - Grunnfag i
engelsk/Årsstudium i engelsk for norske lærere
1993-06
Lærerhøgskolen i Tromsø Allmennlærer PHD kurs eksamen vår
2018:
Organisatorisk læring som forskningsfelt og
praksis PLU 8019 NTNU
Trainee og oversetter ved UEA Communication
i Brussel, Belgia. Arbeidet på en flerspråklig
ordbok for møbelindustrien, som skulle
publiseres på linje. Institusjon i utlandet
Lærerstilling undervisning i engelsk på Breivika
videregående skole i Tromsø.
Har pedagogisk kompetanse.

Ana
Borissova

!00 %

Førsteamanuensis

Utdannet innen naturfag og kjemi.

48 år

Ikke i
kommende
tiår

50 %

Universitetslektor

Fagbrev kokk og stuert, jobbet på videregående
skole på restaurant og matfag. PPU, Master i
entreprenørskap. Jobbet med NDLA, (Norsk
digitale læringsarena). Utdanning ikt og læring.
Faglærerutdanning, spes. Ped og
veiledningspedagogikk

47 år

Ikke i
kommende
tiår

62 år

67 år

Ikke i
kommende
tiår

Har pedagogisk kompetanse
Dag Skevik

50 %

Førstelektor

Trinity College of Music, London.
MA i musikk ved NTNU.
Bristol University, Storbritannia.

49 år

Jostein
Lorås

100%

Professor

Samfunnsfag og samfunnsfagdidaktikk,
Interesseområde lokalhistorie

65 år

Marit
Solstad

100%

Førstelektor

Samfunnsfag og samfunnsfagdidaktikk
Engelsk kompetanse
Pedagogikk, forskningskompetanse, jobbet som
lærer på videregåendeskole, har
undervisningskompetanse

48 år

Ikke i
kommende
tiår

Håvard
Berg

30 %

Universitetslektor

Samfunnsfag og samfunnsfagdidaktikk
Digital kompetanse, har undervisningskompetanse

46 år

Ikke i
kommende
tiår

Sølvi
Eidsheim

30 %

Universitetslektor

Naturfag kompetanse innen biologi, kjemi, har
undervisningskompetanse

56 år

Ikke i
kommende
tiår

May Kirsti
Jensen

50%

Universitetslektor

Praksis, har undervisningskompetanse, Erfaring fra
videregående skole.

55 år

Ikke i
kommende
tiår

Maria
Nayrd de
Pinho
Correia
Ibrahim

20 %

Førsteamanuensis

Engelsk , fremmedspråk didaktikk

45

70

Er i løp til
førstelektor
(ferdig 21)

Pedagogisk kompetanse
Jan Arne
Pettersen

Ikke i
kommende
tiår
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Jan Selmer
Methi

20 %

Førsteamanuensis

Samfunnsfag didaktikk, styrke på internasjonalt
særlig nordområde

68

Går av om 2 år

PPU allmennfag ved Nord universitet er en helhetlig profesjonsutdanning hvor profesjonsfaget har et sentralt
ansvar for å binde studiet sammen slik at alle fagmiljøer bidrar til en godt koordinert utdanning og at
studieplanene er et resultat av samarbeid mellom disse miljøene. Utdanningene skal ledes og organiseres på en
måte som sikrer progresjon og sammenheng mellom de faglige elementene som inngår. Alle fagmiljø som deltar i
PPU allmennfag innen fagdidaktikk og pedagogikk – samt praksisfeltet – har ansvar for å bygge opp studentenes
profesjonsidentitet.
Alle fagmiljø som er del av utdanningen skal kunne bidra inn på disse læringsarenaene. Ved at profesjonsfaget
er gjennomgående i fem av semestrene har alle som bidrar inn i faget førstekompetanse.

Beskrivelse av den erfaringen og kunnskapen fagmiljøet ved søkerinstitusjonen har fra praksisfeltet og
begrunnelse for hvordan denne kunnskapen holdes oppdatert.

•

De aller fleste i fagmiljøet har erfaring med undervisning og praksisveiledning i grunnskole og
videregående skole med fem år eller mer. Kjennskap til praksisfeltet gjør at fagmiljøet har forutsetninger
for å forstå både studenten og praksislærer i undervisningsarbeid som fører til gode faglige og sosiale
læringsprosesser. Dette omfatter inngående kunnskap om skolen som samfunnsinstitusjon, om
opplæringslov, læreplan og lærerprofesjonens etiske plattform – og om betydningen av skole- og
forskningsbasert kompetanseutvikling og lokalt læreplanarbeid med bred kunnskap om tilpasset
opplæring, læringsstrategier, varierte arbeidsmåter og bruk av ulike læringsarenaer – inkludert
spesialpedagogiske tema – for relevante trinn.

•

Teamet har Inngående kunnskap om barn og unge i vanskelige livssituasjoner, herunder kunnskap om vold
og seksuelle overgrep, og om barn og unges rettigheter i et nasjonalt og internasjonalt perspektiv. Bred
kunnskap om samiske forhold med kjennskap til statusen urfolk har internasjonalt, samt samiske barn og
unges rett til opplæring i tråd med opplæringslov og gjeldende læreplan.

•

Kan lede og legge til rette for undervisningsforløp som fører til gode faglige og sosiale læringsprosesser,
bruke varierte arbeidsmetoder, differensiere og tilpasse opplæring i samsvar med gjeldende
læreplanverk, og skape motiverende og inkluderende læringsmiljø. Identifisere særskilte behov hos barn
og unge, inkludert å kunne identifisere tegn på vold eller seksuelle overgrep. Med bakgrunn i faglige
vurderinger kunne etablere samarbeid med aktuelle tverrfaglige og tverretatlige samarbeidspartnere til
barnets beste.

•

Bidra til innovasjonsprosesser og ta ansvar for samarbeid og utviklingsarbeid som fremmer faglig
nyskaping og pedagogisk entreprenørskap i opplæringen i samhandling med studenter og ansatte.

•

Digital kompetanse er ferdigheter, kunnskaper, kreativitet og holdninger som alle trenger for å kunne
bruke digitale medier for læring og mestring i kunnskapssamfunnet. Det er den kompetansen som bygger
bro mellom ferdigheter som å lese, skrive og regne, og den kompetansen som kreves for å ta i bruk nye
digitale verktøy og medier på en kreativ og kritisk måte. Tre av de ansatte har vært lærere på ikt og
læring. Nord universitet og ansatte på PPU A har igjennom mange år hatt studiet nettbasert, de har gode
erfaringer derfra og studiet får veldig gode tilbakemeldinger. PPU fokuserer på hvordan bruken av digital
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kompetanse og hvordan IKT påvirker utdanningens kvalitet, motivasjon for læring, læringsformer og
læringsutbyttet. Studiet som er nettbasert skal rette oppmerksomheten mot utviklingen av verktøy som
over tid kan måle og analysere kvantitative og kvalitative utviklingstrekk når det gjelder IKT og læring.

Nord universitet ved faggruppen PPU vil gjennomføre interne og eksterne kurs i digital kompetanse og læring:
Hovedområdet omfatter læringsteori og læreplaner, arbeids- og læringsformer, IKT og lærerrollen samt vurdering
og utprøving av digitale læringsressurser. I tillegg omfatter dette hovedområdet utarbeidelse av
undervisningsopplegg der digitale verktøy er integrert. Det blir lagt vekt på aktuelle læringsutbytte fra studiet og
refleksjoner rundt bruk av digitale verktøy i henhold til disse.
Bruk av digitale verktøy: Hovedområdet omfatter bruk av standardprogrammer for tekst-, tall-, lyd- og
bildebehandling, video, presentasjoner og søk, navigasjon og publisering på Internett. Det blir lagt vekt på praktisk
utforsking av programvare for elever. Studentene skal kunne bruke standard programvare som støtte i eget arbeid
samt undervise og veilede elever i slik bruk.
IKT i skole og samfunn: Hovedområdet omfatter sider ved IKT-bruk i samfunn og arbeidsliv som er relevante for
lærernes arbeidsoppgaver i skole, barnehage og opplæring. Det omfatter digital dømmekraft så som
teknologihistorie, personvern, opphavsrett, kildekritikk, etiske og kulturelle problemstillinger inkludert digital
mobbing.
Disse områdene fordeles over følgende seks moduler:
• Digital kompetanse.
• Digitale tekster og presentasjoner.
• Lyd, bilde og video.
• Deltakelse på nett.
• Digital tallbehandling.
• Digitale læringsressurser.
Fagansatte vil bli skolert innen digital kompetanse av KOLT og interne som innehar den digitale kompetanse.

§2-3 (3) Studietilbudet skal ha en tydelig faglig ledelse med et definert ansvar for
kvalitetssikring og kvalitetsutvikling av studiet.
Dekan har det overordnede ansvaret ved fakultetet. Videre er Prodekan for utdanning leder av det lokale
utdanningsutvalget ved FLU. Utvalget består blant annet av studieprogramansvarlige ved fakultetet. Hvert
studieprogram har en studieprogramansvarlig, som i nært samarbeid med faggruppeleder bl.a. skal sikre
studieprogrammets kvalitet og relevans.
Faggruppen ledes av Jan Arne Pettersen.
I Nord Universitets gjeldende kvalitetshåndbok er de ulike lederrollene beskrevet, og faggruppeleder sitt
ansvarsområde er bl.a.:
-

Faggruppeleder har sammen med dekanatet ansvar for at studieprogrammet har nødvendige faglige og
økonomiske ressurser tilgjengelig.

-

Faggruppeleder skal være pådriver i det systematiske kvalitetsarbeidet og bidra til å videreutvikle
kvalitetskulturen.
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-

Faggruppeleder kan sammen med studieprogramansvarlig ha ansvar for utarbeidelse av akkrediterings- og re
akkrediterings søknader.

-

Faggruppeleder har ansvar for at det legges til rette for forskningsarbeid og fagutvikling, og påse at
undervisningen er forskningsbasert.

Studieprogramansvarliges ansvarsområder ledes av førsteamanuensis Ove Pedersen
1. Å ha et helhetlig ansvar for at å sikre kvalitet og studieprogramdesign i studieprogrammene.
2. Å ha ansvar for utarbeidelse av årlig studieprogramrapport iht. gjeldende mal, samt igangsetting av
studiekvalitetshevende tiltak og oppfølging av disse.
3. Å skulle kvalitetssikre hele studieløpet, herunder planlegging og utvikling av fag- og studieplaner og
gjennomføring av eksterne vurderingspanel.
4. Å ha ansvar for at det gjennomføres semestervise dialogmøter med studentene på første og andre samling.
5. Å ha ansvar for at utdanningsprogrammene har høy internasjonal kvalitet.

Disse punktene blir vurdert både kontinuerlig i løpet av et studieår, bl.a. på grunnlag av og skriftlige og muntlige
evalueringer vi har med studentene og jevnlige fagmøter blant ansatte og mellom faggruppeleder og
studieprogramansvarlig- noe som gjerne fører til både mindre og større justeringer og forandringer i forhold til
emne- og studieplaner. Studieprogramansvarlig har i samarbeid med faggruppeleder både et daglig og summativt
ansvar for stadig utvikling av fag- og studieplaner, gjennomføring av interne og eksterne evalueringssystem og høy
kvalitet på utdanningen- noe som i neste omgang også rapporters til prodekan og dekan på FLU.
Faggruppeleder Jan Arne Pettersen har ledelseserfaring fra skoleverket og privat næringsliv. Jan Arne Pettersen var
studieleder ved sammenslåingen med HINT og HINE, og har erfaring fra videregående skole som lærer og IOPkoordinator. Han har deltatt i arbeidet med fagfornyelsen i KD og UDIR i utviklingen av LK20, og sitter også i fag- og
programgruppen i UHR for PPU og yrkesfaglærerutdanningen.
Studieprogramansvarlig førsteamanuensis Ove Pedersen har allmennfaglærerutdanning og ledelseserfaringer fra
skoleverket. Først fra grunnskole og senere også fra videregående skole som både lærer og avdelingsleder. I tillegg
har Pedersen også en Ph.d. fra 2016 basert på en kvalitativ studie med lærere og skoleledere som informanter. Han
bygger videre på dette i nye prosjekt med praksisnær og PPU-tilknyttet forskningsarbeid.
Styret
•
•
•

Styret har det overordnede ansvaret for det systematiske kvalitetsarbeidet innen utdanningsområdet.
Styret har ansvar for at prioriteringer og vedtak legger til rette for utvikling av kvaliteten i studieporteføljen.
Styret har ansvar for at studieporteføljen støtter opp under profilområdene.

Rektor
•
•
•
•

Rektor har på styrets vegne ansvaret for at det systematiske kvalitetsarbeidet tilfredsstiller interne og
eksterne krav.
Rektor har ansvar for endelig godkjenning av studieplaner, akkreditering og reakkreditering av
studieprogram (over 30 studiepoeng).
Rektor skal sørge for at prioriteringer og rammebetingelser bidrar til god kvalitet i utdanningene.
Rektor rapporterer til styret gjennom den årlige kvalitetsrapport for utdanning.

Dekan
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•

Dekan har det overordnede ansvaret for det systematiske kvalitetsarbeidet og at det etableres en
kvalitetskultur ved fakultetet.
• Dekan har ansvar for å fordele ressurser til gjennomføring av studieprogrammene.
• Dekan har ansvar for årlig å rapportere til rektor gjennom fakultetets kvalitetsrapport om utdanning.
• Dekan har ansvar for at fakultetets handlingsplan og budsjett sees i sammenheng med tiltak for
videreutvikling av kvaliteten i utdanningene.
• Dekan har ansvar for å sikre god saksforberedelse i fakultetenes arbeid med akkreditering og reakkreditering
av studieprogram over 30 studiepoeng.
• Dekan har ansvar for godkjenning av studieplaner og akkreditering/re akkreditering av studieprogram på 30
studiepoeng og mindre.
Prodekan for utdanning
Prodekan for utdanning har på vegne av dekan ansvar for:
• Prodekan for utdanning leder fakultetets utdanningsutvalg.
• Prodekan for utdanning har sammen med dekan, ansvar for å sikre og dokumentere at fakultetets
studieportefølje oppfyller krav i gjeldende regelverk, herunder bidra til et velfungerende system for
akkreditering og re akkreditering av studieprogram.
• Prodekan for utdanning skal sammen med dekan, bidra til at utdanningsprogrammene dekkes av
vitenskapelig personell i tråd med krav i Studietilsynsforskriften.
• Prodekan for utdanning har sammen med dekan, ansvar for å iverksette kvalitetshevende tiltak og
oppfølging av disse.
• Prodekan for utdanning skal være en pådriver i det systematiske kvalitetsarbeidet og bidra til å videreutvikle
kvalitetskulturen.
Faggruppeleder
• Faggruppeleder har ansvar for at det legges til rette for forskningsvirksomhet og fagutvikling, og påse at
undervisningen er forskningsbasert.
• Faggruppeleder har sammen med dekanatet, ansvar for at studieprogrammet har nødvendige ressurser
tilgjengelig.
• Faggruppeleder skal være en pådriver i det systematiske kvalitetsarbeidet og bidra til å videreutvikle
kvalitetskulturen.
• Utvikle og kvalitetssikre studieprogrammene etter kvalitets og rammeplaner
• Ansvarlig for evaluering av studieprogrammet og oppfølging av forbedringer
• Internasjonalisering og utveksling
• Samarbeid med eksterne aktører som fylke, videregående skoler, næringsliv, udir og KD
• Samarbeid med administrative i studentsaker og spørsmål om studie som SPA trenger
• Rekruttering til studieprogrammet (studenter og faglig personell)
• Eksterne forespørsler, samarbeidsprosjekter, forskningsprosjekter, veiledning / råd fra eget og ekstern
fagmiljø
• Ansvarlig for godkjenning av økonomiske utlegg vedrørende studieprogrammet
• Nettverksbygging.
Studieprogramansvarlige (SPA)
• SPA har ansvar for å utarbeide og oppdatere studieplan, og sikre kvalitet og studieprogramdesign iht.
Studietilsynsforskriften §§ 2-2 og 2-3.
• SPA har ansvar for å gjennomføre evalueringer som beskrevet i kvalitetssystemet, og innhente informasjon
fra relevante kilder.
• SPA skal iverksette kvalitetshevende tiltak ved behov, som følge av mottatt informasjon.
• SPA har sammen med faggruppeleder og dekan, ansvar for at studieprogrammet har høy internasjonal
kvalitet.
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•

SPA har ansvar for at det er et mobilitetsvindu i studieprogrammet.
• SPA skal etablere arenaer for å diskutere programmets utvikling, slik at fagmiljøet føler eierskap til
programmet.
• SPA har ansvar for å legge til rette for tverrfaglighet og samspill med arbeidslivet, tilpasset utdanningens
egenart og læringsutbytte.
• SPA skal legge til rette for at hele fagmiljøet bruker de mulighetene digitaliseringen gir til å heve kvaliteten i
utdanningen.
• SPA skal årlig utarbeide studieprogramrapport som innspill til fakultetets kvalitetsrapport.
• SPA har sammen med studierådgivere/studieveiledere og andre i administrasjon, et ansvar for samhandling
og arbeidsflyt i kvalitetsarbeidet tilknyttet studieprogrammet.
• SPA må samarbeide med studiestedskoordinator/studieleder for å avklare ansvarsdeling i kvalitetsarbeidet,
der disse rollene er involvert.
• SPA skal være en pådriver i det systematiske kvalitetsarbeidet og bidra til å videreutvikle kvalitetskulturen på
studieprogrammet.
Emneansvarlig
• Emneansvarlig har ansvar for planlegging, innmelding av pensum og gjennomføring av læringsarbeidet.
• Emneansvarlig skal utvikle og forbedre emnebeskrivelsen/emneplanen med læringsutbyttebeskrivelser (LUB)
iht. Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk (NKR), og påse at emnet er relevant for det/de studieprogram emnet
inngår i.
• Det skal være en emneansvarlig per emne. Tilbys emnet på flere studiesteder skal emneansvarlig koordinere
læringsarbeidet for å sikre lik kvalitet.
• Emneansvarlig har ansvaret for at det blir utarbeidet eksamensoppgave med tilhørende sensorveiledning,
oppnevne eksamenskommisjoner og at sensur gjennomføres innen fristen.
• Emneansvarlig er sammen med studentene ansvarlig for å skape et godt læringsmiljø.
• Emneansvarlig skal sikre at LMS-rommene (Canvas) inneholder riktig og relevant informasjon ved
semesterstart, og fortløpende oppdatere informasjonen.
• Emneansvarlig er ansvarlig for å gjennomføre emneevaluering, oppfølging og utarbeide emnerapport etter
mal fra kvalitetssystemet.
• Emneansvarlig skal sammen med SPA iverksette eventuelle kvalitetshevende tiltak ved behov.
• Emneansvarlig skal være en pådriver i det systematiske kvalitetsarbeidet og bidra til å videreutvikle
kvalitetskulturen på emnet.
Faglærer/underviser/veileder på emnet
• Faglærer/underviser/veileder skal gjennomføre undervisnings og læringsaktiviteter som bidrar til at
studentene oppnår læringsutbyttet for emnet.
• Faglærer/underviser/veileder skal ha løpende dialog med studentene om kvaliteten i emnet.
• Faglærer/underviser/veileder skal delta i arenaer for kvalitetsutvikling av emnet og studieprogrammet.
• Faglærer/underviser/veileder skal delta i det systematiske kvalitetsarbeidet og bidra til å videreutvikle
kvalitetskulturen.
Tillitsvalgte:
• Møte med alle tillitsvalgte på utdanningsløp tilhørende PPU A-fag og PPU Y –fag, tema er møtene er velferd,
og kvalitet i utdanningene.
Administrasjon:
• Nord universitets administrasjon ivaretar administrative tjenester på alle studiestedene. Nord Universitets
administrasjon er organisert i enhetene Studietjenesten, Intern drift og administrasjon, samt Enhet for
kommunikasjon og utviklingsstøtte. Studietjenesten har ansvar for alle studie- og studentrelaterte
oppgaver. Intern drift og administrasjon omfatter økonomi, drift og Human Resources (personalrelatert
arbeid). Kommunikasjon og utviklingsstøtte har ansvar for informasjon, web-redaksjon og IT- tjenesten,
overgripende utviklingsoppgaver, samt stabs- og støttefunksjoner.
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•

Praksisadministrasjonen består av Nina Øynes Thysnes og Tone Adde som har ansvaret for
administrative vedrørende praksis, i dette inngår formidling og kontakt mellom praksisskole,
praksislærer og student.

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

Læringsmiljøutvalget
• Læringsmiljøutvalget skal aktivt delta i planleggingen av universitetets arbeid med utvikling av et
inkluderende, mangfoldig og universelt utformet læringsmiljø (pådriver og premissleverandørrolle).
• Skal bidra til at styret, i samarbeid med Studentsamskipnaden, legger forholdene til rette for et godt
studiemiljø og samarbeider for å bedre studentvelferden ved alle campus.
• Skal involveres i alle overordnede kartlegginger og evalueringer som vedrører studentenes totale
læringsmiljø
Utdanningsutvalg ved fakultet for lærerutdanning og kunst- og kultur
• Skal være en pådriver for studiekvalitetsarbeidet ved fakultetene og skal være fakultetenes operative
verktøy i kvalitetssikring og kontroll av fakultetenes undervisningsvirksomhet.
• Skal behandle nye studieplaner, foreløpig - og endelig studieportefølje, evalueringer og kvalitetsrapporter.

§2-3 (4)
Minst 50 prosent av årsverkene tilknyttet studietilbudet skal utgjøres av
ansatte i hovedstilling ved institusjonen. Av disse skal det være ansatte med
førstestillingskompetanse i de sentrale delene av studietilbudet.
For å drive god undervisning innenfor sentrale deler i PPU A, er det viktig at fagteamet har relevant og
forskningsbasert kompetanse. I tabellen under vises denne kompetansen i relasjon til temavalg i studiet.
Fremmedspråk, samfunnsfag, matematikk og naturfag har opptakskrav på master nivå, mens kroppsøving og
musikk har opptak på bachelornivå. Kompetanse etter Nokut`s veiledning på studieforskriften er ivaretatt i
studiet sentrale emner. ( se tabell under)
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Navn

Vitenskapelig tittel

Roar
Kristensen

Universitetslektor

Ove Pedersen

Førsteamanuensis
Studieprogramansvarlig

Stillingprosent
100%

80%

Sentrale deler /
Emne - kompetanse
Pedagogikk for 8 – 13 trinn
Nettpedagogikk
Innovasjon og entreprenørskap
Digital kompetanse – digital teknologi
Praksis.
Pedagogikk for 8 – 13 trinn
Innovasjon og entreprenørskap.
Profesjonsretting, forankring i forskning
Faglig og pedagogisk utviklingsarbeid –
samt sammenheng i studiet gjennom
integrering av fag.
Praksis.

Ana Borrssova

Førsteamanuensis

50%

Naturfag didaktikk
Praksis.

Øyvind Bjørkås

Førsteamanuensis

20%

Matematikk didaktikk

Kåre Fuglseth

Professor

10%

Samfunnsfagdidaktikk
Profesjonsretting, forankring i forskning,
Bærekraftig utvikling,

Ingrid H.
Braseth

Universitetslektor

70%

Fellesfagdidaktikk / engelsk
Pedagogikk for 8 -13 trinn
Digital kompetanse, digital teknologi
Medborgerskap og det flerkulturelle
samfunnet
Praksis.
Digital kompetanse - Nettpedagogikk

Maja H.
Jensvoll

Universitetslektor

100%

Pedagogikk for 8 – 13 trinn/ engelsk
didaktikk.
Praksis.
Medborgerskap og det flerkulturelle
samfunnet

Jan Arne
Pettersen

Universitetslektor
Faggruppeleder

50%

Opplæringens verdigrunnlag:
Tilpasset opplæring og vurdering
Digital kompetanse - Nettpedagogikk
Innovasjon og entreprenørskap

Magne Steiro

Universitetslektor

100%

Kroppsøving didaktikk
Praksis.
Digital kompetanse - Nettpedagogikk

Jostein Lorås

Professor

100%

Samfunnsfagdidaktikk
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Samiske forhold og samiske elevers
rettigheter, estetiske og kreative
læringsprosesser
Digital kompetanse - Nettpedagogikk
Musikk didaktikk for 8 – 13 trinn
Praksis.

Dag Skevik

Førstelektor

100%

Marit Solstad

Førstelektor

100%

Samfunnsfag, pedagogikk, samisk

Sølvi Eidsheim

Universitetslektor

30 %

Naturfag, kjemi og biologi

May Kirsti
Jensen
Maria Nayrd de
Pinho Correia
Ibrahim
Jan Selmer
Methi

Universitetslektor

50 %

Praksis

Førsteamanuensis

20 %

Engelsk, Fremmedsspråk

Førsteamanuensis

20%

Samfunnsfag didaktikk

Håvard Berg

Universitetslektor

30 %

Samfunnsdidaktikk, Digital kompetanse

PPU ansatte er 87% av årsverkene tilknyttet studietilbudet skal utgjøres av ansatte i hovedstilling ved Nord
universitet Av disse 2 stillinger med førstestillingskompetanse og en professor med 10 % og professor i 100%
samfunnsdidaktikk i de sentrale delene av studietilbudet

§2-3 (5)
Fagmiljøet tilknyttet studietilbudet skal drive forskning og/eller kunstnerisk
utviklingsarbeid og faglig utviklingsarbeid og skal kunne vise til dokumenterte resultater
med en kvalitet og et omfang som er tilfredsstillende for studietilbudets innhold og nivå.
Forskning
Forskningsarbeidet ved Fakultet for lærerutdanning, har det siste året gjennomgått en endringsprosess for å utvikle
og forsterke kvalitet, organisering og kompetansenivå, samt å nå gjennom med større søknader om
forskningsmidler. Et tidligere fokus på å løfte fram de enkelte faggruppene som utgangspunkt for forskningen, er
erstattet av mer dynamiske forskningsgrupper, relatert til konkrete tema og søknader, og gjerne på tvers av
faggrupper, fakultet og institusjoner – nasjonalt og internasjonalt. Med henblikk på PPU, er nye forskningsgrupper
etablert, eller under etablering, men forskningsarbeidet på PPU har i noen år lagt vekt på å fremme mer interne
prosjekt med utgangspunkt i å utvikle egen utdanning og drive en forskningsbasert og PPU-relevant undervisning.
Resultatene kan oppsummeres som flere mindre studier som har vært viktige for hele PPU og som er
gjennomført/gjennomføres på tvers av tilhørighet i A eller Y. Blant disse studiene kan nevnes:
-

”Veiledning og vurdering av studenter på nett- og samlingsbasert PPU”

Prosjektet startet opp som et utviklingsprosjekt i 2017 med innkjøp av Ipad til deltakerne i PPU-teamet og med
vektlegging av verdi- og holdningsskapende sider i veiledningsprosessen, samt å styrke både studenters og
læreres kompetanse innenfor nettbasert kommunikasjon og relasjonsbygging. Senere i prosessen fikk
perspektiver på studentenes digitale kompetanse og evne til problemløsning, større vektlegging gjennom en mer
profilert studie.
Publisering:
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Kristiansen, R. (2019). Ulike typer problemløsning i oppgaver på Praktisk-pedagogisk utdanning. I: Psykologi i
kommunen 5/2019.
- «Entreprenøriell yrkesdidaktikk»
Studien fra 2018 hadde som utgangspunkt å kartlegge hvordan et strategisk utvalg av lærerinformanter på
yrkesfaglige programområder, konseptualiserte pedagogisk entreprenørskap som en yrkesdidaktisk tilnærming, ut
fra eksplisitte erfaringer fra egen undervisningspraksis.
Publisering:
Pedersen, O., Pettersen, J.A. og Snoen, E. (2019). Pedagogisk entreprenørskap i yrkesdidaktikken. I: Lyngsnes, K. og
Risholm, M. (red.). Yrkesopplæring. Oslo: Gyldendal Norsk Forlag.
- «Psykisk helse som tema i PPU-utdanningen»
Bakgrunnen for denne kvalitative studien fra 2019, var tilbakemeldinger fra PPU-studenter i praksis angående det å
føle å komme til kort i møte med barn og unges utfordringer i skolehverdagen, samt Fagfornyelsens fokus på
folkehelse og livsmestring som tverrfaglig tema i skolen.
Publisering:
Gullvik, B.Y. og Pedersen, O. (2019). Psykisk helse som tema i PPU-utdanningen. I: Psykologi i kommunen 5/19.
- «Bruk av vekslingsmodeller i yrkesopplæringen»
Studien tar utgangspunkt i utfordringer med lav gjennomføringsgrad og manglende motivasjon hos elever på
yrkesfag. Den ble satt i gang som en pilotstudie for å utvikle et kunnskapsgrunnlag for en videre studie med henblikk
på bruk av ulike former for vekslingsmodeller i fag- og yrkesopplæringen. En ny studie er under utvikling og det
arbeides med samarbeidsplaner med ulike aktører.
Publisering:
Pedersen, O., Rondestvedt, A. og Snoen, E. (2019). Samspillet mellom teori og praksis i vekslingsmodeller. I: Psykologi
i kommunen 5/19.
-

«Innovative arbeidsmåter innenfor tilpasset opplæring i engelsk og fremmedspråk»

Målet med studien, som startet i 2018, har vært å sette i gang prosesser innenfor fremmedspråks didaktikk for å
fremme god læring, utvikling og danning. Det er en aksjonsinspirert forskningsstrategi som også involverer
studentene, og som også kan få betydning for andre fagdidaktikker.
Publisering:
Braseth, I. H. (2019). Åpne oppgaver i engelsk og fremmedspråk. I: Psykologi i kommunen 5/19.
Ny organisering av forskningsarbeidet
Gjennom endringene i forskningsarbeidet ved fakultetet, skjer det også endringer i måten PPU organiserer arbeidet.
Det er etablert to nye forskningsgrupper som involverer PPU-ansatte, og en ny gruppe er under etablering. Det er
flere prosjekt som videreføres ut fra det som er gjort tidligere, og det arbeides med søknader om støtte til nye
prosjekt, der Forskningsrådet og Nordforsk er blant mulige adressater.
Det arbeides også med kompetanseheving innenfor faggruppa for PPU og YFL. I tillegg til de professorene som deltar
i PPU, er to på professorprogram, noen skriver på søknad til dosent, flere er i gang – eller starter opp - som
stipendiater, mens andre er i førstelektorløp.
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De nye forskningsgruppene:
1. «Læring og teknologi»:
Forskningsgruppeleder: André Rondestvedt, førsteamanuensis og studieprogramansvarlig PPU Y/YFL
Forskningsgruppen arbeider med å utvikle samspillet mellom læring og teknologi i høyere utdanning, i videregående
opplæring og i arbeidslivet. Forskningen fokuserer på læreren/instruktøren sin undervisning og
elevenes/studentenes læring gjennom bruk av teknologi i læreprosesser.
Forskningsgruppen, som representerer flere fakultet ved Nord universitet, har sitt utspring og tyngdepunkt i PPUmiljøet, men har også deltakere fra Handelshøgskolen og Fakultet for samfunnsvitenskap. De er nystartet og i gang
med prosjektplanlegging og søknader.
2. «Profesjon, praksis og utvikling i barnehage og skole»:
Forskningsgruppeleder: Ole Petter Vestheim, førsteamanuensis GLU

Forskningsgruppen er knyttet til FLU, og representerer følgende faggrupper: Barnehagelærerutdanning,
Grunnskolelærerutdanning, Logopedi, tilpasset opplæring og spesialpedagogikk samt Praktisk-pedagogisk
utdanning. Pr. i dag har forskningsgruppen tre pågående forskningsprosjekter av større omfang. For øvrig arbeider
flere av gruppens medlemmer med andre forskningsprosjekter som sentrerer rundt profesjon, praksis og utvikling i
skole og barnehage. Nina Marie Storborg er stipendiat og tilknyttet PPU. Hennes Ph.d-arbeid har foreløpig tittel
«Hvordan veileder «gode» yrkesfaglærere elever i praktiske undervisningsrom?». Forskningsprosjektet er en
kvalitativ casestudie hvor formålet med prosjektet er å utvikle kunnskap om, og få dypere forståelse for,
yrkesfaglæreres veiledningspraksiser i praktiske undervisningsrom.

«Læringsledelse, innovasjon og livsmestring»
Forskningsgruppeleder: Ove Pedersen, førsteamanuensis og studieprogramansvarlig PPU A.
Denne gruppen er under etablering og ønsker også deltakere fra andre faggrupper på FLU og andre fakultet med
tilsvarende relevante emneområder. Forskningsgruppens temaområde vil knyttes til livsmestring, psykisk helse,
innovasjonsstrategier, meningsfulle og motiverende læringsstrategier – samt til utvikling av lærerutdanningenes
pedagogiske og didaktiske tilnærminger med henblikk på å sette framtidige lærere i stand til å kunne mestre slike
utfordringer.

§2-3 (6)
Fagmiljøet tilknyttet studietilbud som fører fram til en grad, skal delta aktivt i
nasjonale og internasjonale samarbeid og nettverk som er relevante for studietilbudet.
Beskrivelse av hvilke nasjonale og internasjonale arbeid fagmiljøet deltar aktivt i.
PPU ansatte er aktive deltakere på nasjonale erfaringskonferanser samt nettverkssamlingene for PPU allmennfag.
Nettverkssamlingene arrangeres en gang per år og arrangeres på omgang mellom institusjonene. I praksis- og
studieledernettverkene deltar vi med praksisseksjon samt ledelsen av faggruppen.
Nord universitet deltar hvert år på Nordyrkkonferansen, Førstelektor Else Snoen sitter i styret for det nordiske
samarbeidet. De tre siste årene har Else Snoen, John Eivind Storvik, May-Britt Waale og Jan Arne Pettersen deltatt
med paper og fremlegg på den årlige konferansen. I forarbeidene til paper har studentene deltatt med sine
utviklingsoppgaver.
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NordYrk er et nordisk forskningsnettverk på opplæring. De deltakende landene er Norge, Sverige, Danmark,
Finland og Island.
Nettverket er viktig for å styrke feltets forskningsgrunnlag og for å fremme samarbeid og kunnskapsutvikling i
faglige problemstillinger i Norden. En årlig konferanse er organisert, besøkt av forskere, lærerpedagoger for
faglærerutdannende studenter og aktører i feltet.
Ove Pedersen er medlem i det nordiske nettverket for pedagogisk entreprenørskap.
Innen naturfag har førsteamanuensis Ana Borrisova og førstelektor Karin Stoll i Forskergruppen «Stedsbasert læring
og utdanning for bærekraftig utvikling», hatt et nært samarbeid med professor i Arts Education, Herminia Din, ved
University of Alaska, Anchorage (UAA) siden høsten 2013. De har ved flere anledninger møttes, diskutert og utviklet
tverrfaglige undervisningsopplegg, i tillegg til å undervise og gjennomføre workshops med lærere og studenter fra
hverandres institusjoner og presentert forskningsresultater på flere internasjonale konferanser sammen.
Prosjektet ble formidlet og delvis gjennomført i sin helhet med naturfagdidaktikk-studentene i PPU2 (2017/2018)
og dette inspirerte flere av studentene til å prøve ut og skrive utviklingsoppgaver om liknende tematikk, så
prosjektet er meget relevant for undervisning i ungdomsskole og utdanning for bærekraftig utvikling har også
kompetansemål i naturfag på vg1. Det er skrevet to masteroppgaver innen profesjonsrettet naturfag om dette
undervisningsprosjektet ved Nord universitet, og det er også skrevet to bacheloroppgaver med dette
undervisningsopplegget som materiale.

§2-3 (7)
For studietilbud med obligatorisk praksis skal fagmiljøet tilknyttet
studietilbudet ha relevant og oppdatert kunnskap fra praksisfeltet. Institusjonen må sikre
at praksisveilederne har relevant kompetanse og erfaring fra praksisfeltet.
løpet av PPU-studiet skal du ha 60 dager obligatorisk praksis, fordelt likt på første og andre studieår. Praksis
organiseres så langt mulig i hele uker der tilstedeværelsesplikten på praksisskolen er 29 klokketimer pr uke (jamfør
lærers tilstedeværelsesplikt). Praksisuker blir fastsatt før studieåret starter.
Praksis er organisert slik:
1. semester: 2 uker praksis, emne PRA1009.
2. semester: 4 uker praksis, emne PRA1009.
3. semester: 2 uker praksis, emne PRA1010/PRA1018.
4. Semester: 4 uker praksis, emne PRA1010.
Minimum to uker praksis skal gjennomføres i ungdomsskole. Dette legges fortrinnsvis til 3. semester. Minimum
seks uker praksis skal gjennomføres i videregående opplæring.
Nord universitet har praksisavtaler med utvalgte skoler i Trøndelag, Nordland og Troms og Finnmark. Studenter som
ønsker å gjennomføre praksis ved andre skoler må selv ta kontakt med skolen.
Skriftlig avtale må inngås mellom Nord universitet og praksisskoler før praksis kan gjennomføres.
Studenter som er tilsatt i skole, må ha minimum 50 % av praksis arbeidsplass på annen skole. Ved praksis på egen
skole skal praksis gjennomføres i praksislærers klasse og timer.

Studiene i veiledning følger retningslinjene og de veiledende rammene for studiene Kunnskapsdepartementet
anbefaler. Tilbudene er ulikt organisert med hensyn til målgruppe, forholdet mellom teori og praksis, organisering
av undervisning og hvilken faglitteratur som benyttes.
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Faglærerne på PPU allmennfag har til sammen mange års undervisningserfaring fra hele bredden av fag i
videregående opplæring, og har erfaring fra ulike funksjoner som faglærer, kontaktlærer, karriereveiledning,
sosialpedagogisk rådgivning, avdelingsledelse og ansvarlig for kontakt med lokalt næringsliv. Faggruppen har også
erfaring fra undervisning på ungdomstrinnet. Erfaring fra nasjonalt nivå gjennom læreplanarbeid i både R94 og
Kunnskapsløftet, utforming av sentralgitt eksamen, sensur, prøvenemndarbeid med mer, samt representasjon i
faglige råd og deltakelse i ulike nasjonale arbeidsgrupper og fora, sikrer at viktig kunnskap om fag- og
yrkesopplæringa tilflyter hele kollegiet. Faggruppen besitter også erfaring fra internasjonalt arbeid gjennom
prosjektansvar- og deltakelse i ulike programmer, utviklings- og utvekslingsprosjekter og deltakelse i
internasjonale fagnettverk som for eksempel NORDYRK.
Løpende oppdatering og kunnskap om hva som skjer i skolen ivaretas først og fremst gjennom tett kontakt med
praksisfeltet. Gjensidig informasjonsutveksling mellom faglærere og praksislærere skjer i forbindelse med
planlegging av praksis, i form av fysiske møter og webinar i forkant av hver praksisperiode. Her gis informasjon
om studiet, om emner og forventa læringsutbytte i opplæringa generelt.
Ide- og erfaringsutveksling mellom praksislærere anses også for å være en viktig kvalitetsdriver som kommer
studentene til gode ved at den enkelte praksislærer stadig utvider sitt repertoar av handlingsalternativer både
med tanke på didaktiske praksiser og studentveiledning. I løpet av praksisperioden gjennomføres møter mellom
faglærer, praksislærer og studenter, der fokus først og fremst er studentens læringsutbytte, men hvor faglærer
også vesentlig informasjon om arbeidet i skolen. Dette omfatter både det didaktiske mangfoldet i skolen, og
skolenes satsninger og deltakelse i ulike nasjonale satsningsområder som for eksempel vurdering for læring, tidlig
innsats og bruk av ulike vekslingsmodeller.
Faggruppens medlemmer er også aktive ut mot praksisfeltet gjennom bidrag på kursdager og i andre
opplæringstiltak i skolen. Flere forsknings- og utviklingsprosjekter bruker også skolen for å samle inn empiri, noe
som bidrar til generell kunnskap om skoleverket og om skolers og enkeltlæreres praksis og praksisteori.
Våre praksislærere er erfarne undervisere med en relevant lærerutdanning. Valg av praksislærere på den enkelte
skole er gjort i samarbeid med skolens ledelse basert på universitetets kvalitetskrav til veiledning.
Universitetet gjennomfører en løpende vurdering av praksis der studentenes tilbakemelding tillegges vekt.
Met tanke på å støtte praksislærerne er det utarbeidet Plan for praksis som omhandler praksisens innhold og
forventninger og krav til hhv student, praksislærer og oppfølging fra universitetet.
Praksisopplæringen skal være en integrert del av fagdidaktikk og pedagogikk i utdanningen og betraktes om
en likeverdig arena på linje med øvrig undervisning ved utdanningsinstitusjonen. Praksisopplæringen skal
være veiledet, vurdert og variert. Praksis skal ha en gradvis progresjon fra observasjonspraksis til individuell
undervisningspraksis.
Gjøremål før praksisperiodene
•

Sammen med kontaktperson lage felles planer for praksis.

•

Sammen med kontaktperson legge timeplaner for studentene.

•

Lage planer i samarbeid med studentene som viser:
- hvordan de vil arbeide med de ulike hovedtemaene for praksisopplæringen
- hvilke observasjons- og undervisningsoppgaver studentene skal ha
- når studentene skal være til stede i undervisningen
- når veiledning og evalueringer finner sted

•

Tilrettelegge veiledningen slik at studentene har mulighet til å utvikle seg ved:
- at veiledningen er gjennomtenkt og planlagt
82

pprinnelig 2018) - Praktisk-pedagogisk utdanning for allmennfag (PPUA) - 19/03630-8 Reakkreditering 2020 (opprinnelig 2018) - Praktisk-pedagogisk utdanning for allmennfag (PPUA) : Vedlegg 3 - Søknad om reakkreditering PPUA - versjon 28.05.2020

- å gi før- og etterveiledning
- å gi studentene konstruktiv tilbakemelding på deres undervisning
Aktiviteter under praksisperiodene
•

Lage periodeplaner som viser studentenes deltakelse på skolen (undervisning, observasjon, møter,
veiledningstid, samarbeidstid, kollega/studentveiledning).

•

Snarest melde bekymring til kontaktperson (som så kontakter praksisansvarlig Nord universitet) dersom det er
tvil om en students lærerdyktighet.

•

Sørge for at studentene får den veiledningen de har krav på.

•

Gi tydelige tilbakemeldinger på eventuelle svakheter ved studentenes prestasjoner.

•

Trekke inn kontaktpersonen på skolen dersom det er behov for støtte til veiledning eller vurdering av studenter.

•

Gå igjennom med studentene hva de vil skrive/har skrevet i praksisrapporten.

•

Skrive og sende rapporter på studentene. Rapportene skal være Nord universitet v/ praksisansvarlig i hende
innen en uke etter endt praksis.

Mot slutten av praksisperiodene skal det holdes et oppsummeringsmøte med vekt på læringsutbytte og videre
utvikling for studentene.
Krav til praksisskoler:
Praksisskolens rektor har det overordnede ansvaret for praksisopplæringen ved skolen og skal sørge for at det legges
gode rammer for denne. Praksisskolen skal organisere praksisopplæringen i tråd med lærerutdanningens
programplaner og evaluere innhold og rammebetingelser i henhold til disse. Rektor skal delta i aktuelle
samarbeidsfora mellom lærerutdanning og skole.
Praksislærers kompetanse:
Skolen skal ha faglige ressurspersoner som har FoU-kompetanse. Ansatte som skal fungere som praksislærere, skal
ha tilfredsstillende faglig fordypning for å kunne veilede studenter som er på masternivå. Det er ønskelig med
minimum 60 studiepoeng fordypning i undervisningsfaget. Praksislærer bør ha gjennomgått videreutdanning i
veiledning på minimum 15 studiepoeng eller forpliktet seg til å starte slik utdanning. Praksisveileder bør ha minimum
3 års undervisningserfaring. Alle praksislærere som ikke har veiledningspedagogikk, må gjennomføre
veiledningspedagogisk kurs som blir gjennomført gjennom 4 semester når man har studenter. Kurset arrangeres
med en samling pr. semester resten via nett. Etter 4. semester får alle som gjennomfører et kursbevis.
Nord universitet tilbyr veiledningsutdanning som videreutdanning for alle praksislærere som ikke har
veiledningspedagogikk.
Praksisperioden er på 30 dager pr studieår, hvorav minst 10 dager i ungdomsskolen. Studentene blir fordelt på
utvalgte praksisskoler der de vil undervise i fag de har formell fagkompetanse i. Praksislærerne som Nord har
engasjert har, eller får kontrakt på, at de skal ta minimum 15 studiepoeng mens de er praksislærer for Nord
universitet. Praksis skal være veiledet og variert og tilpasset den faglige bakgrunnen til den enkelte student. Variert
praksis i denne praksisperioden betyr at studentene skal få anledning til å nå læringsutbyttet igjennom følgende
mål:
•

å planlegge, gjennomføre og evaluere egen undervisning

•

å observere undervisning, klasseledelse og elevenes læringsmiljø
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•

å få innsikt i og bevissthet rundt relasjonsbygging

•

å delta aktivt i vurderingsarbeid sammen med medstudenter og praksislærer

•

å delta i team, seksjonsmøter, fellesmøter og andre aktuelle møter i praksisperioden

•

å få innblikk i planleggingsarbeid, for eksempel halvårsplaner

•

få kunnskap om dokumentasjonskrav og elevadministrasjon

•

å få innsikt i skolens rutiner for å identifisere elever med lærevansker, psykiske vansker og elever i
vanskelige livssituasjoner

•

å få innsikt i skolens samarbeid med ABUP, PPT, barnevern og andre sentrale samarbeidsaktører knyttet til
barn som utsettes for vold og seksuelle overgrep

•

å få innsikt i samarbeidsrutiner og dokumentasjon vedrørende elver som har IOP

•

å få innsikt i skolens rutiner for å motarbeide mobbing

•

å få kjennskap til skolens dokumenter som omtaler krisehåndtering
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Saksgang
Utdanningstvalget 24.06.2020

Møtedato
10.03.2020

REAKKREDITERING 2020 (OPPRINNELIG 2018) - PRAKTISK-PEDAGOGISK
UTDANNING FOR YRKESFAG (PPUY)
Forslag til vedtak:
1. Utdanningsutvalget anbefaler å reakkreditere Praktisk-pedagogisk utdanning for
yrkesfag under forutsetning av punkt 2.
2. Det forutsettes at Fakultet for lærerutdanning, kunst- og kulturfag arbeider videre
med praksisavtaler for å sikre god kvalitet på gjennomføring av praksis.
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Saksframstilling
Bakgrunn
Ved etablering av nye studieprogram gjennomfører Nord universitet akkreditering i tråd med
NOKUTs Studietilsynsforskrift. Nord universitet har i tillegg vedtatt egne retningslinjer for
reakkreditering av eksisterende studieprogrammer (rektorvedtak 16/03574-5 den 29. desember
2016 og justert ved rektorvedtak 17/01202-9 den 6. februar 2019 ). Rektor vedtar årlig plan for
reakkreditering. Ut fra retningslinjene for reakkreditering kan fakultet melde inn et studieprogram
for reakkreditering dersom større endring av studieplan, fagmiljø, rammebetingelser mv.
Praktisk - pedagogisk utdanning for yrkesfag var opprinnelig i rektors plan for reakkreditering i 2018.
Av ulike årsaker ble ikke reakkrediteringssøknaden lagt fram for sentralt Utdanningsutvalg verken i
2018 eller 2019, men først nå juni 2020. Første versjon av reakkrediteringssøknaden ble oversendt
29.06.2018), andre versjon ble oversendt 17.03.2019, og de siste versjoner er mottatt 03.04.2020 og
deretter 29.05.2020 pr epost (må inn i P360).

Kort om studieprogrammet
Nedenfor er studiemodell samt kort om overordnet bilde av programmet. Praktisk-pedagogisk
utdanning for yrkesfag (forkortet PPUY) er et profesjonsstudium på 60 studiepoeng, og har nasjonal
rammeplan og tilhørende nasjonale retningslinjer. Studieprogrammet er organisert som nettbasert
deltidsstudium over 2 år med 2 ukesamlinger hvert studieår, og tilbys ved campus Bodø og
Levanger.
PPUY er en kortere og mer intensiv lærerutdanning sammenlignet med grunnskolelærer- og
lektorutdanning. I PPUY (som PPU allmennfag) blir studentenes fagkompetanse koblet sammen med
pedagogikk (30 studiepoeng), fagdidaktikk (30 studiepoeng) og praksis (0 studiepoeng). Det er totalt
60 dager praksis som inngår som integrert del av pedagogikken og fagdidaktikken, og minimum 10
dager praksis skal være på ungdomstrinnet.
Opptakskrav til utdanningen er enten relevant profesjonsrettet bachelorgrad inkludert minimum 2
års relevant yrkeserfaring alternativt fag-/ svennebrev eller annen fullført yrkesutdanning på
videregående nivå. Utdanningen er vitnemålsgivende.
Studiemodell;
1. Semester

2. Semester

3. Semester

4. Semester

PED1002:

PED1003:

Yrkesfaglærerens oppgaver og funksjoner

Yrkesfaglige utfordringer i skole og arbeidsliv
15 stp

30 stp

PED1004:

Yrkespedagogisk utviklingsarbeid
15 stp
PR1009:

PR1011:

PR1010:

Praksisopplæring 1. periode

Praksisopplæring
2. periode

Praksisopplæring
2. periode

0 stp

0 stp

0 stp
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Fakultetets behandling av reakkrediteringssøknaden og ny oversendelse
Første versjon av reakkrediteringssøknaden (12.06.2018) ble behandlet av fakultetets lokale
utdanningsutvalg den 25.06.2018 (P360 referanse 18/04862-10). Utvalget anbefalte enstemmig
dekanen å godkjenne søknaden, og oversende saken til Studieavdelingen for videre behandling
Dekan gjorde slikt vedtak 29.06.2018 (P360 referanse 17/03634-24);
1. Dekan ved fakultet for lærerutdanning og kunst- og kulturfag anbefaler sentralt
Utdanningsutvalg å godkjenne søknad om reakkreditering av studieplan, med tilhørende
dokumentasjon, for studiet Praktisk-pedagogisk utdanning for yrkesfag, under forutsetning
av at pkt a.-d. innfris før saken oversendes rektor, og at pkt. 2 innfris innen 1. juni 2019.
a. Det bør komme tydeligere frem hvordan konkrete ordninger for internasjonalisering
er tilpasset studietilbudets nivå, omfang og egenart
b. Skal utveksling være en mulighet, må det inngås tilstrekkelig med utvekslingsavtaler
som vil dekke estimert antall studenter.
c. Engelsk versjon av studieplan må ettersendes
d. Emneplan for praksisstudiet PR1011 må ettersendes
2. Det bør jobbes videre med å få på plass praksisavtaler som er dimensjonert ut i fra estimert
antall studenter; og som har et innhold som stemmer overens med kravene definert i
Nasjonale retningslinjer for PPUY, Forskrift om rammeplan for PPUY, og av Nord universitet.
Ny oppdatert reakkrediteringssøknad ble oversendt med dekanvedtak 17.03.2019 (P360 referanse
17/03634-28);
Dekan ved fakultet for lærerutdanning og kunst- og kulturfag godkjenner revidert søknad om
reakkreditering av Praktisk-pedagogisk utdanning for yrkesfag, og oversender saken til
studieavdelingen for videre behandling.
Studieavdelingen har hatt dialog med fagmiljøet fra starten av, da reakkrediteringssøknaden ikke
innfridde alle krav i Studietilsynsforskriften ved første og andre oversendelse. Som nevnt
innledningsvis er siste versjon av reakkrediteringssøknad mottatt 29.05.2020. Det har vært god
dialog og fagmiljøet har arbeidet konstruktivt, og har på mange områder levert meget godt.
Reakkrediteringsprosessen har imidlertid tatt uforholdsmessig lang tid, og det er derfor viktig at den
avsluttes nå.
Særlig to områder har vært utfordrende; praksisavtaler herunder tilfredsstillende kapasitet i avtalene
og oversikt over avvikling av praksis samt fagmiljøet herunder tilfredsstillende oversikt over hvem
som faktisk inngår i fagmiljøet og førstestillingskompetanse. Studieprogrammet anses som både
økonomisk og strategisk viktig for fakultetet, og således er det ekstra viktig at studieprogrammet
innfrir alle krav i Studietilsynsforskriften.

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

Vurdering av kravene

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

OK

tilhørende forskrifter skal være oppfylt.

(2) Informasjon om studietilbudet skal være korrekt, vise

OK

studiets innhold, oppbygging og progresjon samt
muligheter for studentutveksling.
§ 2.2 Krav til studietilbudet

Vurdering av kravene

(1) Læringsutbyttet for studietilbudet skal beskrives i samsvar
med Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk for livslang
læring, og studietilbudet skal ha et dekkende navn.
(2) Studietilbudet skal være faglig oppdatert og ha tydelig
relevans for videre studier og /eller arbeidsliv.

OK

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

Faglig oppdatert: OK
Relevans for videre studier: OK
Relevans for arbeidsliv: OK
OK
OK
Undervisning/læring/vurdering:
OK
Aktiv rolle: OK
OK

OK
OK

Se kommentar

§ 2.3 Krav til fagmiljøet

Vurdering av kravene

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

Størrelse: OK

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

Kompetansemessig stabilt: OK –
men viktig å sikre nyrekruttering
Sammensetning: OK?
OK
OK
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(4) Minst 50 prosent av årsverkene knyttet til studietilbudet
skal utgjøres av ansatte i hovedstilling ved institusjonen.
Av disse skal det være ansatte med minst
førstestillingskompetanse i de sentrale delene av
studietilbudet. I tillegg gjelder følgende krav til fagmiljøets
kompetansenivå:
a) For studietilbud på bachelorgradsnivå skal
fagmiljøet tilknyttet studiet bestå av minst 20
prosent ansatte med førstestillingskompetanse.

Hovedstilling: OK

(5) Fagmiljøet tilknyttet studietilbudet skal drive forskning
og/eller kunstnerisk utviklingsarbeid, og faglig
utviklingsarbeid, og skal kunne vise til dokumenterte
resultater med en kvalitet og et omfang som er
tilfredsstillende for studietilbudets innhold og nivå.
(6) Fagmiljøet tilknyttet studietilbud som fører fram til en
grad skal delta aktivt i nasjonale og internasjonale
samarbeid og nettverk som er relevante for
studietilbudet.
(7) For studietilbud med obligatorisk praksis skal fagmiljøet
tilknyttet studietilbudet ha relevant og oppdatert
kunnskap fra praksisfeltet. Institusjonen må sikre at
praksisveilederne har relevant kompetanse, og erfaring
fra praksisfeltet.

OK

Førstestillingskompetanse i
sentrale deler: OK
Krav til kompetansenivå: OK

OK

Fagmiljøets kunnskap: OK
Praksisveiledernes kompetanse:
Se kommentar

Kommentarer
Som nevnt innledningsvis har dette vært en svært langvarig prosess. Saken legges nå fram for
Sentralt Utdanningsutvalg for endelig å nærme seg avslutning av prosessen. Nedenfor kommenteres
nærmere kun de punkter hvor det ikke står OK på det enkelte (re)akkrediteringskrav. For de øvrige
bestemmelses vises til meget fyldig reakkrediteringssøknad.
§ 2.2 (9) - om praksisavtaler
Helt fra starten av denne prosessen har det vært påpekt mangler i forhold til praksisavtaler. Dette
framgår også i dekanvedtaket ved oversendelse av første versjon av reakkrediteringssøknaden. Det
er flere avtalenivåer; overordnet praksisskoleavtale og i tillegg praksislæreravtale med den enkelte
veileder. Førstnevnte inngås for en 5 års periode, mens sistnevnte inngås for 1 år om gangen.
Studieprogrammet (PPUY) har samlet 60 dager praksis fordelt på alle semestrene, men med
hovedvekt på semester 2 og 4. Dette betyr at første- og andreårsstudentene i stor grad avvikler
praksis nøyaktig i de samme periodene. Studieprogrammet har dessuten over tid hatt store kull. Ved
oppstart var det henholdsvis; 99 studenter i 2016, 122 studenter i 2017, 108 studenter i 2018 og 83
studenter i 2019. I tillegg til at det fortsatt er store kull på studieprogrammet, deles de samme
praksisplassene på videregående skole med 2 andre studieprogram; Praktisk-pedagogisk utdanning i
allmennfag (PPUA) og Bachelor yrkesfaglærer. Førstnevnte har store kull tilsvarende PPUY.
Manglende i forhold til praksisavtaler har hele tiden vært knyttet til få inngåtte avtaler og dermed for
liten kapasitet i forhold til de store studentkullene. Det er fortsatt inngått samlet kun 7 avtaler; 6 i
Nordland og 1 i Trøndelag. Studieprogrammet er nettbasert med til sammen kun 4 uker fysisk
studiesamling. Dette bidrar til stor grad av nasjonal rekruttering, og kun omkring en tredjedel av
studentene har bosted i Nordland. De fleste studentene, som ikke har bosted i Nordland, ønsker
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naturlig nok å avvikle praksis på hjemstedet. Dette gir merarbeid og utfordringer med å skaffe til veie
et stort antall avtaler med praksisskoler og praksisveiledere.
Det er etter hvert (mars og mai 2020) lagt fram oversikter over praksis, som har til hensikt å
dokumentere at selv med foreliggende avtalegrunnlag, er alle studentene sikret gjennomføring av
praksis på riktig praksissted og tildelt praksisveileder med riktig kompetanse. For eksempel viser ene
oversikten at selv med inngått avtale kun med 7 skoler, er det 64 skoler som har tatt imot studenter.
En annen oversikt at ved de 7 skolene med inngått avtale har (tilsatt) lærere (eller tildelt
praksisveiledere..?), som overstiger antallet studenter som har behov for
praksisplass/praksisveileder.
Som nevnt innledningsvis anses studieprogrammet både som økonomisk og strategisk viktig for
fakultet, og dermed er det særlig viktig å sikre kvalitet på alle forhold knyttet til studieprogrammet.
Det er vår mening at selv om fakultetene mener å dokumentere at praksisplasser håndteres på en
tilfredsstillende måte, er det grunnlag for forbedring og dette bør prioriteres av fakultetet.
§ 2.3 (1) - om fagmiljøets størrelse, sammensetning og stabilitet
Helt fra starten av denne prosessen har det også vært påpekt at det har vært utfordrende å få
oversikt over fagmiljøet tilknyttet studieprogrammet inkludert «det store fagmiljøet» innenfor PPU.
Det framkommer i liten grad i søknaden om fagmiljøets fordeling mellom Bodø og Levanger, og
fagmiljøets samarbeid for å sikre at studieprogrammet framstår som ett og samme program selv om
det gjennomføres på 2 studiesteder.
Det opplyses i søknaden at det er behov for rekruttering av 1 person innen 2-3 år. Dette er en meget
sentral fagperson på studieprogrammet, og det er viktig å sikre ny rekruttering som erstatning for
denne kompetansen.
§ 2.3 (4) – om førstestillingskompetanse i sentrale deler
En rekke områder er definert som sentrale deler i studieprogrammet, jamfør søknadens side 11.
Disse inngår i studieprogrammets emner; pedagogikk, didaktikk, praksis og fagdidaktikk
(spesialiseringene innenfor matematikk, naturfag, samfunnsfag, fremmedspråk, kroppsøving og
idrettsfag samt musikk). Kravet om førstestillingskompetanse i emnene er oppfylt, men dette er
sårbart i de tilfeller kun en person innehar nødvendig kompetanse. Fakultetet bør har en plan som
sikrer nødvendig kompetanse dersom denne ene personen av en eller annen grunn skulle utgå fra
fagmiljøet.
§ 2.3 (7) - om praksisveilederne og deres kompetanse og erfaring fra praksisfeltet
Det foreligger ingen oversikt over hvilken kompetanse de forskjellige praksisveilederne besitter –
bare hvor mange som er praksisveiledere på hver videregående skole. Søknaden omtaler imidlertid
krav til praksisveiledere; tilfredsstillende faglig fordyping i undervisningsfaget, bør ha gjennomgått
videreutdanning i veiledning og bør ha minimum 3 års undervisningserfaring. Det foreligger en
praksisveileder (altså ei veiledning til praksis), men denne er ikke formalisert ved fakultetet, etter det
vi kjenner til. Også på dette området er det grunnlag for forbedring for å sikre kvalitet, og bør
prioriteres av fakultetet.
Vedlegg
1. Dekanvedtak 29.06.2018 – første oversendelse
2. Dekanvedtak17.03.2019 – andre oversendelse
3. Søknad om reakkreditering – versjon 29.05.2020
Fullstendig oversikt over vedlegg finnes i UU sitt prosjektrom
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Dekanvedtak FLU
Arkivreferanse:

17/03634-24

Saksbehandler

Runi Hagen

Dato

29.06.2018

Sak: Søknad om reakkreditering for Praktisk-pedagogisk utdanning for yrkesfag

Vedtak:
1. Dekan ved fakultet for lærerutdanning og kunst- og kulturfag anbefaler sentralt Utdanningsutvalg
å godkjenne søknad om reakkreditering av studieplan, med tilhørende dokumentasjon, for studiet
Praktisk-pedagogisk utdanning for yrkesfag, under forutsetning av at pkt a.-d. innfris før saken
oversendes rektor, og at pkt. 2 innfris innen 1. juni 2019.
a. Det bør komme tydeligere frem hvordan konkrete ordninger for internasjonalisering er
tilpasset studietilbudets nivå, omfang og egenart
b. Skal utveksling være en mulighet, må det inngås tilstrekkelig med utvekslingsavtaler som vil
dekke estimert antall studenter.
c. Engelsk versjon av studieplan må ettersendes
d. Emneplan for praksisstudiet PR1011 må ettersendes
2. Det bør jobbes videre med å få på plass praksisavtaler som er dimensjonert ut i fra estimert antall
studenter; og som har et innhold som stemmer overens med kravene definert i Nasjonale
retningslinjer for PPUY, Forskrift om rammeplan for PPUY, og av Nord universitet.

Navn
Dekan

Vedlegg til fakultetets reakkrediteringssøknad
1. Studieplan med emnebeskrivelser – norsk versjon
2. Handlingsplan
3. Signerte praksisavtaler
4. Fagmiljøet – CVer
5. Fagmiljøet – oversikt over kompetanse
6. Fagmiljøet – publikasjonsliste
7. Internasjonale samarbeidsavtaler – Arctic Skills
8. Notat om studieplan engelsk versjon
9. Notat vedrørende samarbeids- og praksisskoler
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SAKSUTREDNING
Bakgrunn:
Ved etablering av nye studieprogram gjennomfører Nord universitet akkreditering i tråd med
NOKUTs Studietilsynsforskrift. Nord universitet har i tillegg vedtatt egne retningslinjer for
reakkreditering av eksisterende studieprogrammer (rektorvedtak 16/03574-5 den 29. desember
2016), samt egen plan for reakkreditering 2017 (rektorvedtak 16/03574-6 den 29. desember 2016).
I følge planen for reakkreditering i 2018 inngår Praktisk-pedagogisk utdanning for yrkesfag.
Reakkreditering av et studieprogram innebærer, på lik linje som ved en akkrediteringsprosess, at
fakultetet dokumenterer at det aktuelle studieprogrammet oppfyller Studietilsynsforskriften.
Reakkrediteringssøknaden skrives etter en mal som er utformet av NOKUT.
Nedenfor presenteres studiemodellen for studieprogrammet, hvor det følgelig gis en overordnet
beskrivelse av programmet.
1. Semester
2. Semester
PED1002: Yrkesfaglærerens oppgaver og
funksjoner, 30stp

PR 1009:
Praksisopplæring
1.periode
10 dager

PR 1009:
Praksisopplæring
1.periode
20 dager

3. Semester
4. Semester
PED 1004 Yrkespedagogisk utviklingsarbeid
15 stp.
PED 1003: Yrkesfaglige utfordringer i skole og
arbeidsliv, 15stp.
PR 1011
PR 1010: Praksisopplæring
Praksisopplæring
2.periode
2. periode
20 dager
(I ungdomsskole)
10 dager

Praktisk-pedagogisk utdanning for yrkesfag (heretter omtalt PPUY) er et deltidsstudium på 60
studiepoeng, fordelt på to studieår, og karakteriseres som en videreutdanning. Da studiet ikke fører
til noen grad, er det enkelte krav i Studietilsynsforskriften som ikke gjelder for dette studiet.
PPUY består av pedagogikk 30 studiepoeng og yrkesdidaktikk 30 studiepoeng. Studiet er organisert i
emnene: yrkesfaglærerens oppgaver og funksjoner 30stp, yrkesfaglig utfordringer i skole og
arbeidsliv 15stp. og yrkespedagogisk utviklingsarbeid 15stp. Disse karakteriseres som studiets
sentrale deler. Alle emnene er knyttet til pedagogikk, yrkesdidaktikk og praksis. Praksisopplæringen
består av 60 dager, hvorav minst 10 dager i ungdomsskolen. Praksisen vil integrere de ulike emnene
i studiet slik at pedagogisk og didaktisk kompetanse fremstår i et vekselspill i kvalifiseringen til
læreryrket. Studenter som er tilsatt i skolen må ha minimum 50 % av praksis på annen skole enn egen
arbeidsplass. Det er forskriftsbestemt at studiet skal være på bachelornivå (nivå 6 iht NKR). UHR har
utarbeidet nasjonale retningslinjer, hvor disse utfyller forskriften og skal sikre en nasjonalt koordinert
lærerutdanning som oppfyller kravene til kvalitet i utdanningen. Dette ligger til grunn for fakultetets
utarbeidelse av studieplan med henblikk på bestemmelser om faglig innhold, praksis, organisering,
arbeidsformer og vurderingsordninger for denne utdanningen.
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I det følgende gis en tabellarisk oversikt over saksutredningen. Til venstre finnes kravene slik det
fremgår av Studietilsynsforskriften, og i høyre kolonne gis en vurdering av kravene. Det lagt vekt på
saksbehandling tett opp mot forskriften og NOKUTs veiledning (som om søknaden ble oversendt
NOKUT). Er kravet innfridd settes et ‘OK’, med en eventuell forklaring nedenfor. Om kravene ikke er
innfridd, settes ‘Mangler’, også gis det eventuelt en forklaring på hva som mangler dersom
minstekravene ikke presiserer dette tydelig nok.
Noen forklaringer på forkortelser:
LUB = læringsutbyttebeskrivelse, UU = utdanningsutvalg, PPUY = Praktisk-pedagogisk utdanning for
yrkesfag
Vurdering av studieplan og dokumentasjon i forhold til Studietilsynsforskriften:
§ 2.1 Forutsetninger for akkreditering

(1) Aktuelle krav i lov om universiteter og høyskoler med
tilhørende forskrifter skal være oppfylt.

1. Beskrivelse av og begrunnelse for opptakskravene til
studiet
2. Angivelse av tidspunkt for opptak til studiet og
studiestart, med begrunnelse
3. Beskrivelse av og begrunnelse for rangeringsregler
4. Beskrivelse av og begrunnelse for hvordan andre
relevante forskrifter er oppfylt
5. Hvis utdanningen er rammeplanstyrt, må det
beskrives og begrunnes hvordan rammeplanen er
oppfylt i studiet
6. Hvis relevant, beskrivelse og begrunnelse for
hvordan sertifisering skal oppnås og hvem som er
sertifiseringsmyndighet

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

§ 2.2 Krav til studietilbudet
(1) Læringsutbyttet for studietilbudet skal beskrives i
samsvar med Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk for
livslang læring, og studietilbudet skal ha et dekkende
navn.
1. Beskrivelse av læringsutbyttet for studiet, og en
redegjørelse for hvordan dette er i samsvar med
NKR.
2. Begrunnelse for de valgene som er tatt i arbeidet
med læringsutbyttebeskrivelsen.
3. Studiets navn på norsk, engelsk og eventuelt andre
språk.

Vurdering av kravene
1. Opptakskravene er beskrevet
iht føringene i Nasjonale
retningslinjer. De er ikke
begrunnet utover det at de er
forskriftsbestemt.
2. Mangler, men dette er et
studium som er en del av
fakultetets studieportefølje,
og studiestart og alt som
handler om opptak er allerede
tatt hånd om. Minstekravet
anses innfridd.
3. OK
4. OK
5. OK
6. OK

OK. Studiemodellen viser hvordan
studiet er oppbygd og
mobilitetsvinduet er beskrevet,
men det mangler emneplan for
PR1011. Se kommentar

Vurdering av kravene
1. OK
2. OK. Overordnet LUB er
forskrifts-bestemt, men
fagmiljøet har forsøkt å vise
hvordan de forstår
bakgrunnen for hvorfor
innholdet i LUBene er slik de
er. En slik forståelse er
nødvendig for å kunne legge
løpet på emnenivå.
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4. Begrunnelse for hvordan studiets navn er dekkende
for studiets innhold og nivå.

(2) Studietilbudet skal være faglig oppdatert og ha tydelig
relevans for videre studier og /eller arbeidsliv.
1. Beskrivelse av om studiet er faglig relevant for
arbeids- og samfunnsliv, videre studier eller begge
deler.
2. Eksempler på mulige yrker og/eller videre studier.
3. En redegjørelse for om søker har undersøkt hvilke
videre studier som vil være aktuelle for studentene å
søke om opptak til.
4. Beskrivelse av hvordan institusjonen jobber med å
sikre at studietilbudet er faglig oppdatert.
5. En vurdering av rekrutteringsgrunnlag og
samfunnets behov for den aktuelle kompetansen.
(3) Studietilbudets samlede arbeidsomfang skal være på
1500–1800 timer per år for heltidsstudier.

3. OK hva gjelder både norsk og
engelsk navn.
4. OK
1.
2.
3.
4.
5.

OK
OK
OK
OK
OK

1. OK. Dette illustreres i tabell og
beskrives

1. Beskrivelse av studentenes arbeidsomfang i studiet
per semester totalt, samt fordelt på kategoriene
organiserte læringsaktiviteter, selvstudium og
eksamensforberedelse. Dette kan gjerne illustreres i
en tabell. Beskrivelsen må vise at arbeidsomfanget
er tilpasset studietilbudets profil og læringsutbytte
(4) Studietilbudets innhold, oppbygging og infrastruktur
skal være tilpasset læringsutbyttet for studietilbudet.

1. En beskrivelse av alle studiets emner med angivelse
av hvilke som er obligatoriske og hvilke som er
valgfrie.
2. Begrunnelse for hvordan studiets innhold og
oppbygning gir grunnlag for at studentene oppnår
læringsutbyttet. Dette kan gjerne illustreres i en
tabell.
3. Beskrivelse av hva slags infrastruktur, annet utstyr
og støttefunksjoner som er nødvendig for at
studentene skal kunne oppnå læringsutbyttet.
4. Begrunnelse for at nødvendig infrastruktur, annet
utstyr og støttefunksjoner er tilgjengelig og
dimensjonert i forhold til antall studenter.
For studier som tilbys på nett må redegjørelsen også
inneholde:
5. Beskrivelse av rutiner og organisering av teknisk
støtte til studenter og lærere.
6. Beskrivelse av opplæringen av nettstudentene.

1. OK
2. OK. Dette illustreres i en
tabell, hvor det også gis en
begrunnelse for
sammenhenger mellom
emneLUB og overordnet LUB;
samt at det begrunnes
hvordan organiseringen og
tilretteleggingen av
opplæringen for øvrig har
samsvar med læringsutbyttet.
3. OK
4. OK
5. OK
6. Ok
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(5) Undervisnings-, lærings- og vurderingsformer skal være
tilpasset læringsutbyttet for studietilbudet. Det skal
legges til rette for at studenten kan ta en aktiv rolle i
læringsprosessen.

1. Oversikt over alle undervisnings-, lærings- og
vurderingsformer som skal benyttes
2. Begrunnelse for hvorfor hver enkelt undervisnings-,
lærings- og vurderingsform er valgt, og for hvordan
disse formene gir grunnlag for at studentene oppnår
læringsutbyttet.
3. Beskrivelse av hvordan fagmiljøet legger til rette for
at studentene kan ta en aktiv rolle i
læringsprosessen
(6) Studietilbudet skal ha relevant kobling til forskning
og/eller kunstnerisk utviklingsarbeid og faglig
utviklingsarbeid.
1. Beskrivelse av hvordan studentene vil møte
forskning og faglig og/eller
kunstneriskutviklingsarbeid gjennom studietilbudet.
2. Begrunnelse for at studiet har en relevant kobling til
forskning og/eller kunstneriskutviklingsarbeid, og
faglig utviklingsarbeid.
(7) Studietilbudet skal ha ordninger for internasjonalisering
som er tilpasset studietilbudets nivå, omfang og egenart.

1. OK
2. OK, begrunnelse og
beskrivelse av lærings- og
undervisningsformer gjørs for
hvert emne.
Vurderingsformer begrunnes i
egen tabell.
3. OK

1. OK det beskrives hvordan ulik
FoU-aktivitet kommer
studentene til gode
2. OK men det anbefales at
fagmiljøet synliggjør hvordan
studiet har en kobling til flere
av de opplistede
forskningsprosjektene.

1. Mangler noe. Se kommentar
2. Mangler noe. Se kommentar

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

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

1. Da studiet ikke er
gradsgivende, er det ingen krav
om utveksling, men iht pkt 2.2 i
de Nasjonale retningslinjene
foreslås muligheter for
mobilitet hvor studentene kan
gjennomføre en av
praksisperiodene i utlandet.
Fakultetet kan vise til et par
aktuelle avtaler, men de har
kun én signert avtale med et
nettverk – ArcticSkills. Aktuelle
avtaler bør ettersendes
dersom utveksling skal være en
mulighet, og avtalene må være
dimensjoner ut ifra antall
estimerte studenter.
2. OK
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(9) For studietilbud med praksis skal det foreligge
praksisavtale mellom institusjon og praksissted

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

1. OK. Det er obligatorisk praksis i
studiet. Praksis er organisert
iht krav i Forskrift om
rammeplan for PPUY når det
kommer til omfang samt
innhold.
2. OK. I Nasjonale retningslinjer
heter det at studentene skal bli
gitt mulighet til å delta i flere
skolerelaterte aktiviteter
utover det å få erfaring med
kjerneoppgavene knyttet til
undervisning. Dette legges til
rette for.

§ 2.3 Krav til fagmiljøet

Vurdering av kravene

(1) Fagmiljøet tilknyttet studietilbudet skal ha en størrelse
som står i forhold til antall studenter og studiets
egenart, være kompetansemessig stabilt over tid og ha
en sammensetning som dekker de fag og emner som
inngår i studietilbudet.
1. En oversikt over fagmiljøets ansvarsområder og
oppgaver i studiet (undervisning, veiledning,
FoU/KU, faglig ledelse etc).
2. En beskrivelse av fagmiljøets kompetanse og
begrunnelse for hvordan denne kompetansen er
tilstrekkelig bred til å dekke studiets fag og emner.
3. Angivelse av fagmiljøets størrelse i årsverk og antall
faglig tilsatt per student.
4. Begrunnelse for at fagmiljøets størrelse er tilpasset
antall studenter og den undervisning og veiledning
og FoU/KU som er tilknyttet studietilbudet.
5. Begrunnelse for hvordan søker vil sikre et stabilt
fagmiljø som har den riktige kompetansen for
studietilbudet over tid.
6.
(2) Fagmiljøet tilknyttet studietilbudet skal ha relevant
utdanningsfaglig kompetanse.
1. Beskrivelse av fagmiljøets UH-pedagogiske,
didaktiske og digitale kompetanse
2. Beskrivelse av hvilke tiltak institusjonen har for å
sikre og utvikle fagmiljøets utdanningsfaglige
kompetanse
3. Redegjørelse for fagmiljøets digitale kompetanse og
hvordan denne sikres og vedlikeholdes.

1.
2.
3.
4.
5.

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

OK
OK
OK
OK
OK

1. Fagmiljøet viser at de har UHpedagogisk kompetanse iht det
UHR beskriver som kjennetegn
på denne kompetansen, men
ingen har gjennomført kurs i
UH-ped som har forankring i
forskning om undervisning og
læring innenfor høyere
utdanning. Viser til utfyllende
kommentar.
2. OK
3. OK
OK
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(4) Minst 50 prosent av årsverkene knyttet til studietilbudet
skal utgjøres av ansatte i hovedstilling ved institusjonen.
Av disse skal det være ansatte med minst
førstestillingskompetanse i de sentrale delene av
studietilbudet. I tillegg gjelder følgende krav til
fagmiljøets kompetansenivå:
1. For studietilbud på bachelorgradsnivå skal fagmiljøet
tilknyttet studiet bestå av minst 20 prosent ansatte
med førstestillingskompetanse.
(5) Fagmiljøet tilknyttet studietilbudet skal drive forskning
og/eller kunstnerisk utviklingsarbeid, og faglig
utviklingsarbeid, og skal kunne vise til dokumenterte
resultater med en kvalitet og et omfang som er
tilfredsstillende for studietilbudets innhold og nivå.

1. Hovedstilling: OK;
Førstestillingskompetanse i
sentrale deler: OK; Krav til
kompetansenivå: OK

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

Selv om studiet ikke fører til en
grad, oppgir fagmiljøet noen
nettverk de tar del i, da de ønsker å
synliggjøre at disse bidrar positivt
når det kommer til utvikling av
studiet.

(7) For studietilbud med obligatorisk praksis skal fagmiljøet
tilknyttet studietilbudet ha relevant og oppdatert
kunnskap fra praksisfeltet. Institusjonen må sikre at
praksisveilederne har relevant kompetanse, og erfaring
fra praksisfeltet.
1. Beskrivelse av den erfaringen og kunnskapen
fagmiljøet ved søkerinstitusjonen har fra
praksisfeltet og begrunnelse for hvordan denne
kunnskapen holdes oppdatert.

Studiet har obligatorisk praksis.
1. OK
2. OK
3. OK beskrevet, men
beskrivelsen i søknaden er ikke
helt i tråd med praksisavtaler,
nasjonale retningslinjer og
forskrift. Se kommentar
4. Se kommentar

2. Beskrivelse av hvilken systematisk kontakt som
finnes mellom fagmiljøet ved institusjonen og
praksisveilederne ved praksisinstitusjon.
3. Beskrivelse av hvilke krav institusjonen stiller til
praksisveiledernes kompetanse og erfaring fra
praksisfeltet.
4. Begrunnelse for hvordan institusjonen kontinuerlig
sikrer at praksisveiledernes kompetanse er relevant
for studietilbudet.

OK.
Fagmiljøet kan vise til flere prosjekt
som omhandler forskning relatert
til grunnskole samt høyere
utdanning, enten gjennomført
sammen med vgs og arbeidsliv,
eller kun med universitetsansatte.
Det vises også til flere
publikasjoner på høyt nivå, samt
forskning som er i gang – det er to
ph.d.-kandidater tilknyttet
fagmiljøet.
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Kommentarer
§2-1: forutsetninger for akkreditering
§2-1(2): I søknaden opplyser fagmiljøet at emneplanen for ungdomsskolepraksis ikke er beskrevet
enda fordi læreplanene for ungdomstrinnet er i endring. Dette vil få store konsekvenser for
studentenes praksis på 8.-10. trinn. Fakultetet ønsker å sikre seg at studentene jobber med
læringsutbytter som er relevant i forhold til den faglige fornyelsen som foregår for dette trinnet.
Utdanningsdirektoratet1 opplyser at nye læreplaner vil være klare for elevene høsten 2020.
Fremdriftsplan i forbindelse med utviklingen av disse, er som følger:
1. Høsten 2018 vil læreplangruppene jobbe videre med å utvikle læreplanene for de enkelte
fagene.
2. Oktober 2018. Vi deler utkast til læreplanene og ønsker tilbakemelding fra alle
3. Vi legger opp til en åpen prosess og vil be om tilbakemeldinger på flere områder underveis
i arbeidet i løpet av høsten.
4. Våren 2019. Før læreplanene blir fastsatt som forskrift, skal læreplanene på offentlig
høring.
Det er grunn til å tro at man kan få et bilde på hva utfallet av fornyelsen blir i løpet av våren 2019.
Fagmiljøet bør derfor utvikle en foreløpig emneplan for PR1011 som bygger på de forslagene som
sendes på høring. Det foreslås at denne saken drøftes i sentralt utdanningsutvalg, slik at vi kommer
frem til beste løsning på utfordringen.

§2-2 Krav til studietilbudet
§2-2 (7): Hva gjelder internasjonale ordninger vises det til mulige samarbeid og avtaler om
ansatteutveksling, samt at studenter kan nyttiggjøre seg av internasjonal forskning gjennom
samarbeidet. Det vises til en konferanse hvor ansatte bruker forskningsresultater og artikler i
undervisningen i etterkant. Dette punktet kunne med fordel blitt utbedret slik at det ikke er kun det
som er under planlegging som nevnes. Eksempler på dette kan være: internasjonal litteratur;
internasjonale gjesteforelesere; innvekslende utenlandske studenter; studenters deltakelse på
internasjonale workshops osv. Det savnes en begrunnelse for at ordningene er relevante for
studietilbudet, annet enn det planlagte samarbeidet med universitetet i Nord Jylland.

§ 2.3 Krav til fagmiljøet
§ 2-3 (2): Universitets- og høyskolepedagogisk basiskompetanse er det minimum av kunnskaper,
ferdigheter og generell kompetanse i universitets- og høyskolepedagogikk som kreves for å bli fast
tilsatt i en faglig stilling innenfor høyere utdanning. Denne basiskompetansen skal være basert på
relevant pedagogisk og fagdidaktisk teori.
Det foreligger per i dag ingen oversikt (hverken hos NOKUT eller Nord universitet selv) over hvilken
dokumentasjon som må foreligge for at man skal kunne vurdere fagmiljøenes kompetanse å være på
et tilfredsstillende nivå hva gjelder UH-pedagogisk basiskompetanse. I UHRs Nasjonale veiledende
retningslinjer for UH-pedagogisk basiskompetanse2 settes det kun som krav at studiene i UH-ped,
som skal tilbys ved UH-institusjonene, skal være forankret i forskning om undervisning og læring
innenfor høyere utdanning.

1

https://www.udir.no/laring-og-trivsel/lareplanverket/fagfornyelsen/hva-skjer-nar-i-fornyelsen-av-fagene/

2

https://www.uhr.no/temasider/karrierepolitikk/nasjonale-veiledende-retningslinjer-for-uh-pedagogisk-basiskompetanse/
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Flesteparten av ansatte ved FLU har gjennomført et utdanningsløp hvor de har fått både kunnskap
og ferdigheter innen FoU-basert undervisning. UHR presiserer at lærerutdanninger, inklusiv PPU eller
teoretisk pedagogisk utdanning, kan normalt ikke erstatte universitets- og høyskolepedagogisk
basiskompetanse. Man kan tolke dette kravet dithen at de færreste dermed oppfyller kravet, men
NOKUT understreker at det ikke er utelukkende via kurs i UH-ped at man vil oppnå gitt
kompetanse3, og at det er universitetene selv som må finne hensiktsmessige måter å dokumentere
den på. Det kan være at en vitenskapelig ansatt har forsket på undervisning og læring innenfor høyere
utdanning, og slik sett bør inneha høy nok UH-pedagogisk kompetanse.
Selv om PPUY ikke kan vise til en formell UH-pedagogisk basiskompetanse, kan de på den annen side
dokumentere at de har utviklet en relevant kompetanse over tid som ansatt ved Nord universitet og
andre UH-institusjoner, samt ved å ha gjennomført egne FoU-prosjekt som fokuserer på relevante
tema som er i nært slektskap til UHRs kjennetegn på hva UH-pedagogisk basiskompetanse er.
Denne etterspurte kompetansen er i NOKUT veiledningen inkluderer også kompetanse til å utnytte
digital teknologi for å fremme læring. Fagmiljøet tilknyttet PPUY kan vise til høy og relevant digital
kompetanse. Det er uklart om denne kompetansen kan anses å tilfredsstille kravet.
Konklusjonen blir derfor:
Det forventes ikke at kravet om utdanningsfaglig kompetanse er innfridd per dags dato. Dette er en
institusjonell utfordring, og per reakkrediterings-tidspunktet vil ikke et fravær av UH-pedagogisk
kompetanse avgjøre utfallet av saksbehandlingen. Det er satt i gang en prosess med å utvikle et tilbud
ved institusjonen, samt en plan for kompetanseheving, slik at fagmiljøene kommer opp på et
tilfredsstillende nivå når det kommer til UH-pedagogisk basiskompetanse (viser til vedtak i sentralt
UU 26.oktober 2017). Det bes om at hvert fakultet følger de anbefalingene, som kommer fra
virksomhetsnivå hva gjelder dette kravet. Hva gjelder PPUYs UH-pedagogiske kompetanse, er det
grunn til å tro at flere i fagmiljøet ikke behøver å gjennomføre et kompetansehevingskurs da den
FoU-aktivitet som har blitt gjort, og som gjøres, bidrar til å tilfredsstille kravet. Nord universitet må
finne en egnet måte å måle dette på.

§2-3(7)
Hva gjelder krav til praksisveilederes4 kompetanse ved praksisskolene, definert for PPUY, er det
uttrykt ønske at man skal ha minimum 15stp veiledning, eller at man har forpliktet seg til å starte et
veilederstudie (jfr. reakkrediteringssøknad for PPUY). Dette er ikke definert som et krav i Nasjonale
retningslinjer eller i avtalene mellom Nord og praksisskolene. I avtalene som er inngått med
praksisskolene heter det at «Nord vil legge til rette for relevant kompetanseutvikling i forhold til
behovene ved praksisskolen, dersom dette er ønskelig og mulig. Det kan dreie seg om faglig
etterutdanning, videreutdanning i veiledningspedagogikk, utveksling av personale[…]».
Det må avklares om ansatte ved praksisskolene må kunne dokumentere formell veilederkompetanse
for å kunne være praksisveileder. Det foreligger pdd ingen dokumentasjon på hvem som har
veilederkompetanse ved praksisskolene. Dersom det skal være bestemte krav til formell
veilederkompetanse hos praksisveiledere, bør det utarbeides et system for hvordan de som ønsker å

3

Samtale over telefon den 18.06.18 mellom saksbehandler og seksjonssjef for akkrediteringseksjonen ved tilsynsavdelingen i NOKUT.
Det opereres med ulike begrep. I Nasjonale retningslinjer for PPUA omtales både ansatte ved utdanningsinstitusjonen samt ved
praksisskolen som «praksisveileder». I Nasjonale retningslinjer for PPUY omtales veileder ved praksisskolen som praksislærer. Iht
NOKUT-forskriften, brukes derfor praksisveileder som felles betegnelse, hvor det presiseres om de tilhører skolen eller universitetet.
Her brukes praksisveileder-begrepet på samme måte som NOKUT.
4
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være praksisveiledere, men som mangler formell kompetanse, blir fulgt opp. Dette for å sikre at
aktuelle praksisveilederes kompetanse kommer opp på et tilfredsstillende nivå iht det Nord ønsker.
Da avtalene som er inngått er for både PPUY og PPUA, bør det vurderes om avtalene må oppdateres,
slik at krav som er beskrevet i Nasjonale retningslinjer for PPUA gjøres gjeldende for de
praksisveiledere som skal følge opp praksisstudenter på PPUA. Dette med tanke på kravet om at
«skolen skal ha faglige ressurspersoner som har FoU-kompetanse. Ansatte som skal fungere som
praksisveiledere, skal ha tilfredsstillende faglig fordypning for å kunne veilede studenter som er på
masternivå. Det er ønskelig med minimum 60 studiepoeng fordypning i undervisningsfaget». Disse
krav finnes ikke i Nasjonale retningslinjer for PPUY.
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Dekanvedtak FLU
Arkivreferanse:

17/03634-28

Saksbehandler

Runi Hagen

Dato

17.03.2019

Sak: Reakkreditering 2018 - Praktisk-pedagogisk utdanning for yrkesfag - revidert

Vedtak:
Dekan ved fakultet for lærerutdanning og kunst- og kulturfag godkjenner revidert søknad om
reakkreditering av Praktisk-pedagogisk utdanning for yrkesfag, og oversender saken til
studieavdelingen for videre behandling.
Navn
Egil Solli
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SAKSUTREDNING
Bakgrunn:
Ved etablering av nye studieprogram gjennomfører Nord universitet akkreditering i tråd med
NOKUTs Studietilsynsforskrift. Nord universitet har i tillegg vedtatt egne retningslinjer for
reakkreditering av eksisterende studieprogrammer (rektorvedtak 16/03574-5 den 29. desember
2016), samt egen plan for reakkreditering 2017 (rektorvedtak 16/03574-6 den 29. desember 2016).
I følge planen for reakkreditering i 2018 inngikk Praktisk-pedagogisk utdanning for yrkesfag.
Reakkreditering av et studieprogram innebærer, på lik linje som ved en akkrediteringsprosess, at
fakultetet dokumenterer at det aktuelle studieprogrammet oppfyller Studietilsynsforskriften.
Reakkrediteringssøknaden skrives etter en mal som er utformet av NOKUT.
Søknad med tilhørende dokumentasjon ble behandlet i FLUs lokale utdanningsutvalg den 25.06.2018
(18/04862-10) hvor det ble enstemmig vedtatt å anbefale dekan å godkjenne søknad, og oversende
saken til studieavdelingen for videre behandling. Dekan fulgte rådet (17/03634-24). Dette ble gjort
til tross for at noe av dokumentasjonen ikke var på plass, fordi fagmiljøet var i en prosess med å få
på plass praksisavtaler blant annet.
Følgelig gjennomførte saksbehandlere for Sentralt utdanningsutvalg møter med faggruppeleder og
andre fra fagmiljøet, da noe av dokumentasjonen ikke var tilfredsstillende. Det ble laget en oversikt
over hvilke krav som måtte følges opp. Fagmiljøet fulgte anbefalingene, og revidert søknad med
tilhørende dokumentasjon følger nå denne saken. Da det ikke var oppdaget alvorlige mangler, anså
saksbehandlere for SUU det som unødvendig å behandle saken i det lokale utdanningsutvalget igjen.
Saksbehandlere fra sentralt UU ønsket et revidert saksframlegg. Det er derfor opprettet ny sak.
Nedenfor presenteres studiemodellen for studieprogrammet, hvor det følgelig gis en overordnet
beskrivelse av programmet.
1. Semester
2. Semester
PED1002: Yrkesfaglærerens oppgaver
og funksjoner, 30stp

PR 1009:
Praksisopplæring
1.periode
10 dager

PR 1009:
Praksisopplæring
1.periode
20 dager

3. Semester
4. Semester
PED 1004 Yrkespedagogisk utviklingsarbeid
15 stp.
PED 1003: Yrkesfaglige utfordringer i skole og
arbeidsliv, 15stp.
PR 1011
PR 1010:
Praksisopplæring
Praksisopplæring
2. periode
2.periode
(I ungdomsskole)
20 dager
10 dager

Praktisk-pedagogisk utdanning for yrkesfag (heretter omtalt PPUY) er et deltidsstudium på 60
studiepoeng, fordelt på to studieår, og karakteriseres som en videreutdanning. Da studiet ikke fører
til noen grad, er det enkelte krav i Studietilsynsforskriften som ikke gjelder for dette studiet.
PPUY består av pedagogikk 30 studiepoeng og yrkesdidaktikk 30 studiepoeng. Studiet er organisert i
emnene: yrkesfaglærerens oppgaver og funksjoner 30stp, yrkesfaglig utfordringer i skole og
arbeidsliv 15stp. og yrkespedagogisk utviklingsarbeid 15stp. Disse karakteriseres som studiets
sentrale deler. Alle emnene er knyttet til pedagogikk, yrkesdidaktikk og praksis. Praksisopplæringen
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består av 60 dager, hvorav minst 10 dager i ungdomsskolen. Praksisen vil integrere de ulike emnene
i studiet slik at pedagogisk og didaktisk kompetanse fremstår i et vekselspill i kvalifiseringen til
læreryrket. Studenter som er tilsatt i skolen må ha minimum 50 % av praksis på annen skole enn egen
arbeidsplass. Det er forskriftsbestemt at studiet skal være på bachelornivå (nivå 6 iht NKR). UHR har
utarbeidet nasjonale retningslinjer, hvor disse utfyller forskriften og skal sikre en nasjonalt koordinert
lærerutdanning som oppfyller kravene til kvalitet i utdanningen. Dette ligger til grunn for fakultetets
utarbeidelse av studieplan med henblikk på bestemmelser om faglig innhold, praksis, organisering,
arbeidsformer og vurderingsordninger for denne utdanningen.
I det følgende gis en tabellarisk oversikt over saksutredningen. Til venstre finnes kravene slik det
fremgår av Studietilsynsforskriften, og i høyre kolonne gis en vurdering av kravene. Det lagt vekt på
saksbehandling tett opp mot forskriften og NOKUTs veiledning (som om søknaden ble oversendt
NOKUT). Er kravet innfridd settes et ‘OK’, med en eventuell forklaring i tabellen eller under tabellen.
Om kravene ikke er innfridd, settes ‘Mangler’, også gis det eventuelt en forklaring på hva som
mangler dersom minstekravene ikke presiserer dette tydelig nok.
Noen forklaringer på forkortelser:
LUB = læringsutbyttebeskrivelse, UU = utdanningsutvalg, PPUY = Praktisk-pedagogisk utdanning for
yrkesfag

Vurdering av studieplan og dokumentasjon i forhold til Studietilsynsforskriften:
§ 2.1 Forutsetninger for akkreditering
(1) Aktuelle krav i lov om universiteter og
høyskoler med tilhørende forskrifter skal
være oppfylt.

1. Beskrivelse av og begrunnelse for
opptakskravene til studiet
2. Angivelse av tidspunkt for opptak til
studiet og studiestart, med
begrunnelse
3. Beskrivelse av og begrunnelse for
rangeringsregler
4. Beskrivelse av og begrunnelse for
hvordan andre relevante forskrifter er
oppfylt
5. Hvis utdanningen er rammeplanstyrt,
må det beskrives og begrunnes
hvordan rammeplanen er oppfylt i
studiet
6. Hvis relevant, beskrivelse og
begrunnelse for hvordan sertifisering
skal oppnås og hvem som er
sertifiseringsmyndighet
(2) Informasjon om studietilbudet skal være
korrekt, vise studiets innhold, oppbygging
og progresjon samt muligheter for
studentutveksling.

Vurdering av kravene
1. OK Opptakskravene er beskrevet iht
føringene i Nasjonale retningslinjer. De er
ikke begrunnet utover det at de er
forskriftsbestemt.
2. OK men det begrunnes ikke annet enn at
det vises til forskrift. Dette er et studium
som er en del av fakultetets
studieportefølje, og studiestart og alt som
handler om opptak er allerede tatt hånd om.
Minstekravet anses innfridd.
3. OK
4. OK
5. OK
6. OK

Søknad: OK. Studiemodellen viser hvordan
studiet er oppbygd og mobilitetsvinduet er
beskrevet.
Vedlegg: mangler
Det mangler emneplan for PR1011. Se
kommentar
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§ 2.2 Krav til studietilbudet
(1) Læringsutbyttet for studietilbudet skal
beskrives i samsvar med Nasjonalt
kvalifikasjonsrammeverk for livslang
læring, og studietilbudet skal ha et
dekkende navn.
1. Beskrivelse av læringsutbyttet for
studiet, og en redegjørelse for
hvordan dette er i samsvar med NKR.
2. Begrunnelse for de valgene som er
tatt i arbeidet med
læringsutbyttebeskrivelsen.
3. Studiets navn på norsk, engelsk og
eventuelt andre språk.
4. Begrunnelse for hvordan studiets
navn er dekkende for studiets innhold
og nivå.
(2) Studietilbudet skal være faglig oppdatert
og ha tydelig relevans for videre studier
og /eller arbeidsliv.
1. Beskrivelse av om studiet er faglig
relevant for arbeids- og samfunnsliv,
videre studier eller begge deler.
2. Eksempler på mulige yrker og/eller
videre studier.
3. En redegjørelse for om søker har
undersøkt hvilke videre studier som vil
være aktuelle for studentene å søke
om opptak til.
4. Beskrivelse av hvordan institusjonen
jobber med å sikre at studietilbudet er
faglig oppdatert.
5. En vurdering av rekrutteringsgrunnlag
og samfunnets behov for den aktuelle
kompetansen.
(3) Studietilbudets samlede arbeidsomfang
skal være på 1500–1800 timer per år for
heltidsstudier.
1. Beskrivelse av studentenes
arbeidsomfang i studiet per semester
totalt, samt fordelt på kategoriene
organiserte læringsaktiviteter,
selvstudium og
eksamensforberedelse. Dette kan
gjerne illustreres i en tabell.
Beskrivelsen må vise at
arbeidsomfanget er tilpasset
studietilbudets profil og
læringsutbytte

Vurdering av kravene
1. OK
2. OK. Overordnet LUB er forskrifts-bestemt,
men fagmiljøet har forsøkt å vise hvordan de
forstår bakgrunnen for hvorfor innholdet i
LUBene er slik de er. En slik forståelse er
nødvendig for å kunne legge løpet på
emnenivå.
2. OK hva gjelder både norsk og engelsk navn.
3. OK

1.
2.
3.
4.
5.

OK
OK
OK
OK
OK

1. OK. Dette illustreres i tabell og beskrives
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(4) Studietilbudets innhold, oppbygging og
infrastruktur skal være tilpasset
læringsutbyttet for studietilbudet.

1. En beskrivelse av alle studiets emner
med angivelse av hvilke som er
obligatoriske og hvilke som er valgfrie.
2. Begrunnelse for hvordan studiets
innhold og oppbygning gir grunnlag
for at studentene oppnår
læringsutbyttet. Dette kan gjerne
illustreres i en tabell.
3. Beskrivelse av hva slags infrastruktur,
annet utstyr og støttefunksjoner som
er nødvendig for at studentene skal
kunne oppnå læringsutbyttet.
4. Begrunnelse for at nødvendig
infrastruktur, annet utstyr og
støttefunksjoner er tilgjengelig og
dimensjonert i forhold til antall
studenter.

1. OK
2. OK. Dette illustreres i en tabell, hvor det
også gis en begrunnelse for sammenhenger
mellom emneLUB og overordnet LUB; samt
at det begrunnes hvordan organiseringen og
tilretteleggingen av opplæringen for øvrig
har samsvar med læringsutbyttet.
3. OK
4. OK
5. OK
6. Ok

For studier som tilbys på nett må
redegjørelsen også inneholde:
5. Beskrivelse av rutiner og organisering
av teknisk støtte til studenter og
lærere.
6. Beskrivelse av opplæringen av
nettstudentene.
(5) Undervisnings-, lærings- og
vurderingsformer skal være tilpasset
læringsutbyttet for studietilbudet. Det
skal legges til rette for at studenten kan ta
en aktiv rolle i læringsprosessen.

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

1. OK
2. OK, begrunnelse og beskrivelse av læringsog undervisningsformer gjørs for hvert
emne. Vurderingsformer begrunnes i egen
tabell.
3. OK
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(6) Studietilbudet skal ha relevant kobling til
forskning og/eller kunstnerisk
utviklingsarbeid og faglig utviklingsarbeid.
1. Beskrivelse av hvordan studentene vil
møte forskning og faglig og/eller
kunstneriskutviklingsarbeid gjennom
studietilbudet.
2. Begrunnelse for at studiet har en
relevant kobling til forskning og/eller
kunstneriskutviklingsarbeid, og faglig
utviklingsarbeid.
(7) Studietilbudet skal ha ordninger for
internasjonalisering som er tilpasset
studietilbudets nivå, omfang og egenart.

1. Beskrivelse av ordninger for
internasjonalisering.
2. Begrunnelse for at ordningene er
relevante for studietilbudet.

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

1. Beskrivelse av ordninger for
studentutveksling og begrunnelse for
at avtalene er faglig relevante.
2. Beskrivelse av hvilket tidspunkt i
studiet utveksling er mulig og
begrunnelse for at utveksling kan
innpasses i det ordinære studieløpet.
(9) For studietilbud med praksis skal det
foreligge praksisavtale mellom institusjon
og praksissted

1. OK Det beskrives hvordan FoU kommer
studentene til gode
2. OK Det vises til hvordan
forskningsaktiviteten har relevans til
studiet

1. OK Det er gjort et arbeid for å sette studiet i
en internasjonal kontekst. Fra før brukes det
nordisk litteratur, og nordiske forelesere, men
i tillegg er det inngått en avtale med Arctic
Skills som er et samarbeidsprosjekt mellom
Finnmark fylke, Murmansk og Lapin i Finland.
2. OK Det vises til en aktuell partnerinstitusjon
Collage University Nordjylland) som har
utdannelse som er lik PPU på 4 områder hvor
det vil bli mulig for fagmiljøet å koble seg på
et forskningsnettverk, hvor kunnskap om
andre utdanningssystemer vi overføres til
studentene. Slik sett fremstår ordningen
relevant, men det vil formaliseres i en avtale i
løpet av april-mai. Det vises også til aktuelle
internasjonale konferanser, og at det
planlegges en større grad av
studentinvolvering i forsknings- og
formidlingsarbeid. Det kan med fordel jobbes
videre med å sette studiet i en internasjonal
kontekst.
1. Da studiet ikke er gradsgivende, er det ingen
krav om utveksling, men iht pkt 2.2 i de
Nasjonale retningslinjene foreslås muligheter
for mobilitet hvor studentene kan
gjennomføre en av praksisperiodene i
utlandet. Fakultetet kan vise til et par
aktuelle institusjoner det skal inngås avtale
med i april-mai 2019. Nevnte Nordjylland,
men også Ålborg tekniske høgskole.
2. OK

1. OK. Det er obligatorisk praksis i studiet.
Praksis er organisert iht krav i Forskrift om
rammeplan for PPUY når det kommer til
omfang samt innhold.
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1. Beskrivelse av hvordan institusjonen
legger til rette for og gjennomfører
praksis i studietilbudet.
2. Begrunnelse for at praksis er faglig
relevant for studietilbudet og bidrar til
at studentene oppnår læringsutbytte.

2. OK. I Nasjonale retningslinjer heter det at
studentene skal bli gitt mulighet til å delta i
flere skolerelaterte aktiviteter utover det å få
erfaring med kjerneoppgavene knyttet til
undervisning. Dette legges til rette for.
Vedlegg: Avtaler med Strinda, Steinkjer og Ålborg
skal skrives under i løpet av 2019. Det er lagt ved
avtale med en høyskole i Østerrike, men denne
omtales ikke i søknaden.
Manglende avtaler må på plass innen rimelig tid
før oppstart. Hva gjelder innholdet i
praksisavtalene, se kommentar under samlet pkt.
§2-2 (9) og §2-3(7).

§ 2.3 Krav til fagmiljøet

Vurdering av kravene

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

1.
2.
3.
4.
5.

OK
OK
OK
OK
OK

1. En oversikt over fagmiljøets
ansvarsområder og oppgaver i studiet
(undervisning, veiledning, FoU/KU,
faglig ledelse etc).
2. En beskrivelse av fagmiljøets
kompetanse og begrunnelse for
hvordan denne kompetansen er
tilstrekkelig bred til å dekke studiets
fag og emner.
3. Angivelse av fagmiljøets størrelse i
årsverk og antall faglig tilsatt per
student.
4. Begrunnelse for at fagmiljøets
størrelse er tilpasset antall studenter
og den undervisning og veiledning og
FoU/KU som er tilknyttet
studietilbudet.
5. Begrunnelse for hvordan søker vil
sikre et stabilt fagmiljø som har den
riktige kompetansen for studietilbudet
over tid.
(2) Fagmiljøet tilknyttet studietilbudet skal ha 1. Fagmiljøet viser at de har UH-pedagogisk
relevant utdanningsfaglig kompetanse.
kompetanse iht det UHR beskriver som
1. Beskrivelse av fagmiljøets UHkjennetegn på denne kompetansen, men
pedagogiske, didaktiske og digitale
ingen har gjennomført kurs i UH-ped som har
kompetanse
forankring i forskning om undervisning og
2. Beskrivelse av hvilke tiltak
læring innenfor høyere utdanning. Viser til
institusjonen har for å sikre og utvikle
utfyllende kommentar.
fagmiljøets utdanningsfaglige
2. OK
kompetanse
3. OK
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3. Redegjørelse for fagmiljøets digitale
kompetanse og hvordan denne sikres
og vedlikeholdes.
(3) Studietilbudet skal ha en tydelig faglig
ledelse med et definert ansvar for
kvalitetssikring og kvalitetsutvikling av
studiet.

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

OK

Hovedstilling: OK; Førstestillingskompetanse i
sentrale deler: OK;
1. Krav til kompetansenivå: OK

1. For studietilbud på bachelorgradsnivå
skal fagmiljøet tilknyttet studiet bestå
av minst 20 prosent ansatte med
førstestillingskompetanse.
(5) Fagmiljøet tilknyttet studietilbudet skal
drive forskning og/eller kunstnerisk
utviklingsarbeid, og faglig
utviklingsarbeid, og skal kunne vise til
dokumenterte resultater med en kvalitet
og et omfang som er tilfredsstillende for
studietilbudets innhold og nivå.

OK.
Fagmiljøet kan vise til flere prosjekt som
omhandler forskning relatert til grunnskole
samt høyere utdanning, enten gjennomført
sammen med vgs og arbeidsliv, eller kun med
universitetsansatte. Det vises også til flere
publikasjoner på høyt nivå, samt forskning
som er i gang – det er to ph.d.-kandidater
tilknyttet fagmiljøet.
(6) Fagmiljøet tilknyttet studietilbud som
OK Selv om studiet ikke fører til en grad,
fører fram til en grad skal delta aktivt i
oppgir fagmiljøet noen nettverk de tar del i,
nasjonale og internasjonale samarbeid og da de ønsker å synliggjøre at disse bidrar
nettverk som er relevante for
positivt når det kommer til utvikling av
studietilbudet.
studiet.

(7) For studietilbud med obligatorisk praksis
skal fagmiljøet tilknyttet studietilbudet ha
relevant og oppdatert kunnskap fra
praksisfeltet. Institusjonen må sikre at
praksisveilederne har relevant
kompetanse, og erfaring fra praksisfeltet.
1. Beskrivelse av den erfaringen og
kunnskapen fagmiljøet ved
søkerinstitusjonen har fra praksisfeltet
og begrunnelse for hvordan denne
kunnskapen holdes oppdatert.
2. Beskrivelse av hvilken systematisk
kontakt som finnes mellom fagmiljøet
ved institusjonen og praksisveilederne
ved praksisinstitusjon.

Studiet har obligatorisk praksis.
1. OK
2. OK
3. OK beskrevet, men beskrivelsen i søknaden
er ikke helt i tråd med praksisavtaler,
nasjonale retningslinjer og forskrift. Se
kommentar
4. OK Se kommentar
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3. Beskrivelse av hvilke krav
institusjonen stiller til
praksisveiledernes kompetanse og
erfaring fra praksisfeltet.
4. Begrunnelse for hvordan institusjonen
kontinuerlig sikrer at
praksisveiledernes kompetanse er
relevant for studietilbudet.

Kommentarer
§2-1: forutsetninger for akkreditering
§2-1(2): I søknaden opplyser fagmiljøet at emneplanen for ungdomsskolepraksis ikke er beskrevet
enda fordi læreplanene for ungdomstrinnet er i endring. Dette vil få store konsekvenser for
studentenes praksis på 8.-10. trinn. Fakultetet ønsker å sikre seg at studentene jobber med
læringsutbytter som er relevant i forhold til den faglige fornyelsen som foregår for dette trinnet.
Utdanningsdirektoratet1 opplyser at nye læreplaner vil være klare for elevene høsten 2020.
Fremdriftsplan i forbindelse med utviklingen av disse, er som følger:
1. Høsten 2018 vil læreplangruppene jobbe videre med å utvikle læreplanene for de enkelte fagene.
2. Oktober 2018. Vi deler utkast til læreplanene og ønsker tilbakemelding fra alle
3. Vi legger opp til en åpen prosess og vil be om tilbakemeldinger på flere områder underveis i
arbeidet i løpet av høsten.
4. Våren 2019. Før læreplanene blir fastsatt som forskrift, skal læreplanene på offentlig høring.

Det er grunn til å tro at man kan få et bilde på hva utfallet av fornyelsen blir i løpet av våren 2019.
Fagmiljøet bør derfor utvikle en foreløpig emneplan for PR1011 som bygger på de forslagene som
sendes på høring. Saken skal drøftes slik at vi kommer frem til beste løsning på utfordringen.
§ 2.3 Krav til fagmiljøet
§ 2-3 (2): Universitets- og høyskolepedagogisk basiskompetanse er det minimum av kunnskaper,
ferdigheter og generell kompetanse i universitets- og høyskolepedagogikk som kreves for å bli fast
tilsatt i en faglig stilling innenfor høyere utdanning. Denne basiskompetansen skal være basert på
relevant pedagogisk og fagdidaktisk teori.
Det foreligger per i dag ingen oversikt (hverken hos NOKUT eller Nord universitet selv) over hvilken
dokumentasjon som må foreligge for at man skal kunne vurdere fagmiljøenes kompetanse å være på
et tilfredsstillende nivå hva gjelder UH-pedagogisk basiskompetanse. I UHRs Nasjonale veiledende
retningslinjer for UH-pedagogisk basiskompetanse2 settes det kun som krav at studiene i UH-ped,
som skal tilbys ved UH-institusjonene, skal være forankret i forskning om undervisning og læring
innenfor høyere utdanning.
Flesteparten av ansatte ved FLU har gjennomført et utdanningsløp hvor de har fått både kunnskap
og ferdigheter innen FoU-basert undervisning. UHR presiserer at lærerutdanninger, inklusiv PPU eller
teoretisk pedagogisk utdanning, kan normalt ikke erstatte universitets- og høyskolepedagogisk
basiskompetanse. Man kan tolke dette kravet dithen at de færreste dermed oppfyller kravet, men
NOKUT understreker at det ikke er utelukkende via kurs i UH-ped at man vil oppnå gitt
kompetanse3, og at det er universitetene selv som må finne hensiktsmessige måter å dokumentere

1

https://www.udir.no/laring-og-trivsel/lareplanverket/fagfornyelsen/hva-skjer-nar-i-fornyelsen-av-fagene/

2

https://www.uhr.no/temasider/karrierepolitikk/nasjonale-veiledende-retningslinjer-for-uh-pedagogisk-basiskompetanse/
Samtale over telefon den 18.06.18 mellom saksbehandler og seksjonssjef for akkrediteringseksjonen ved tilsynsavdelingen i NOKUT.

3
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den på. Det kan være at en vitenskapelig ansatt for eksempel har forsket på undervisning og læring
innenfor høyere utdanning, og slik sett bør inneha høy nok UH-pedagogisk kompetanse.
Selv om PPUY ikke kan vise til en formell UH-pedagogisk basiskompetanse, kan de på den annen side
dokumentere at de har utviklet en relevant kompetanse over tid som ansatt ved Nord universitet og
andre UH-institusjoner, samt ved å ha gjennomført egne FoU-prosjekt som fokuserer på relevante
tema som er i nært slektskap til UHRs kjennetegn på hva UH-pedagogisk basiskompetanse er.
Denne etterspurte kompetansen er i NOKUT veiledningen inkluderer også kompetanse til å utnytte
digital teknologi for å fremme læring. Fagmiljøet tilknyttet PPUY kan vise til høy og relevant digital
kompetanse. Det er uklart om denne kompetansen kan anses å tilfredsstille kravet.
Konklusjonen blir derfor:
Det forventes ikke at kravet om utdanningsfaglig kompetanse er innfridd per dags dato. Dette er en
institusjonell utfordring, og per reakkrediterings-tidspunktet vil ikke et fravær av UH-pedagogisk
kompetanse avgjøre utfallet av saksbehandlingen. Det er satt i gang en prosess med å utvikle et tilbud
ved institusjonen, samt en plan for kompetanseheving, slik at fagmiljøene kommer opp på et
tilfredsstillende nivå når det kommer til UH-pedagogisk basiskompetanse (viser til vedtak i sentralt
UU 26.oktober 2017). Fakultetet skal følge de anbefalingene som kommer fra virksomhetsnivå hva
gjelder dette kravet. Hva gjelder PPUYs UH-pedagogiske kompetanse, er det grunn til å tro at flere i
fagmiljøet ikke behøver å gjennomføre et kompetansehevingskurs da den FoU-aktivitet som har blitt
gjort, og som gjøres, bidrar til å tilfredsstille kravet. Nord universitet må finne en egnet måte å måle
dette på.
§2-3(7)
Hva gjelder krav til praksisveilederes4 kompetanse ved praksisskolene, definert for PPUY, er det
uttrykt ønske at man skal ha minimum 15stp veiledning, eller at man har forpliktet seg til å starte et
veilederstudie (jfr. reakkrediteringssøknad for PPUY). Dette er ikke definert som et krav i Nasjonale
retningslinjer eller i avtalene mellom Nord og praksisskolene. I avtalene som er inngått med
praksisskolene heter det at «Nord vil legge til rette for relevant kompetanseutvikling i forhold til
behovene ved praksisskolen, dersom dette er ønskelig og mulig. Det kan dreie seg om faglig
etterutdanning, videreutdanning i veiledningspedagogikk, utveksling av personale[…]».
Det må avklares om ansatte ved praksisskolene må kunne dokumentere formell veilederkompetanse
for å kunne være praksisveileder. Det foreligger pdd ingen dokumentasjon på hvem som har
veilederkompetanse ved praksisskolene. Dersom det skal være bestemte krav til formell
veilederkompetanse hos praksisveiledere, bør det utarbeides et system for hvordan de som ønsker å
være praksisveiledere, men som mangler formell kompetanse, blir fulgt opp. Dette for å sikre at
aktuelle praksisveilederes kompetanse kommer opp på et tilfredsstillende nivå iht. det Nord ønsker.
Da avtalene som er inngått er for både PPUY og PPUA, bør det vurderes om avtalene må oppdateres,
slik at krav som er beskrevet i Nasjonale retningslinjer for PPUA gjøres gjeldende for de
praksisveiledere som skal følge opp praksisstudenter på PPUA. Dette med tanke på kravet om at
«skolen skal ha faglige ressurspersoner som har FoU-kompetanse. Ansatte som skal fungere som
praksisveiledere, skal ha tilfredsstillende faglig fordypning for å kunne veilede studenter som er på
masternivå. Det er ønskelig med minimum 60 studiepoeng fordypning i undervisningsfaget». Disse
krav finnes ikke i Nasjonale retningslinjer for PPUY.
4

Det opereres med ulike begrep. I Nasjonale retningslinjer for PPUA omtales både ansatte ved utdanningsinstitusjonen samt ved
praksisskolen som «praksisveileder». I Nasjonale retningslinjer for PPUY omtales veileder ved praksisskolen som praksislærer. Iht
NOKUT-forskriften, brukes derfor praksisveileder som felles betegnelse, hvor det presiseres om de tilhører skolen eller universitetet.
Her brukes praksisveileder-begrepet på samme måte som NOKUT.
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Innstilling:
Dekan ved fakultet for lærerutdanning og kunst- og kulturfag godkjenner revidert søknad om
reakkreditering av Praktisk-pedagogisk utdanning for yrkesfag, og oversender saken til
studieavdelingen for videre behandling.

Vedlegg: Reakkreditering 2018 - Praktisk-pedagogisk utdanning for yrkesfag - revidert, Vedlegg 1 Studieplan med emnebeskrivelser - norsk versjon, Fagmiljøets søknad om reakkreditering (PPUY),
Vedlegg 3 - Handlingsplan, Vedlegg 4 - Signerte praksisavtaler og avtaler om internasjonalisering,
Vedlegg 5 - Fagmiljøet - CV, Vedlegg 6 - Fagmiljøet – publikasjonsliste, Vedlegg 7 - Fagmiljøet Oversikt over kompetanse
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Type studium (kryss av)
Bachelorgradsstudium
Høyskolekandidatstudium
Kortere studium på lavere grad som ikke fører til
en grad (grunnutdanning)
Påbygningsstudium til bachelorgrad eller
høgskolekandidat
x 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)
Heltidsstudium
x Deltidsstudium
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1

Bakgrunn for søknaden

Sentralt Utdanningsutvalg ved Nord universitet har vedtatt at alle fakultet skal reakkreditere sine
studieprogram i løpet av en sjuårsperiode. Utdanningsutvalget ved Fakultet for lærerutdanning
kunst og kultur har vedtatt at Praktisk-pedagogisk utdanning for yrkesfag 8. – 13. trinn skal
reakkrediteres i 2020. Reakkrediteringen er gjennomført etter gjeldende dokumentmal i Nord
universitet som igjen er basert på NOKUTs Veiledning om akkreditering av studietilbud Veiledning til institusjoner som søker NOKUT om akkreditering (mai 2017) og
Studietilsynsforskriften (07.02.2017).

1.1 Presentasjon av Nord universitet og fakultet for lærerutdanning og kunstog kulturfag
Fakultet for lærerutdanning, og kunst- og kulturfag (FLU) er det største fakultetet ved Nord
universitet med sine 3500 studenter, og 350 vitenskapelig og administrativt ansatte i Levanger,
Bodø og Nesna. Fakultetsledelsen ved FLU har hovedarbeidssted på Levanger. Fakultetet er
organisert i åtte faggrupper, fra og med 01.01.18 er Nasjonalt senter for kunst og kultur i
opplæringen (KKS) plassert på linje med faggruppene. FLU ble et nytt fakultet fra og med 2017.
Fakultetets virksomhet innen forskning og undervisning kjennetegnes ved sitt fokus på
lærerprofesjonene og utdanningen av framtidige lærere fra barnehage til videregående og innen
idrett og estetiske fag. Fakultetet har en helhetlig tilnærming til danningsprosessen, der
utgangspunktet er det totale oppvekstmiljøet for barn og unge, inkludert kunst-, kultur- og
aktivitetstilbud. Fakultetet tar med seg erfaringer, tradisjoner og kompetanse i den videre
utviklingen. Med utgangspunkt i eksisterende faglig styrke skal vi utvikle innsikt og kompetanse
rettet mot overganger mellom barnehage og grunnskole, og mellom grunnskole og videregående
skole. Vi skal også gjennomføre følgeforsknings prosjekter på egen praksis og ny 5-årig
masterutdanning.
Fakultetet har god faglig kompetanse innenfor alle skolefagene, og vi har et tyngdepunkt innen
kunst- og kulturfag. Fakultet for lærerutdanning og kunst- og kulturfag har et hovedmål om å
innta en ledende nasjonal posisjon i integreringen av den kunst- og kulturfaglige dimensjonen i
våre lærerutdanninger. Videre har vi ansvar for Nasjonalt senter for kunst og kultur i
opplæringen, som skal bidra til å øke engasjement for fagene, øke interesse for opplæring i kunstog kulturfag, og øke kvalitet i kunst- og kulturfagene i barnehagen og grunnopplæringen. Kunnskap
og refleksjon, prosessorientering og variasjon i læringstilnærming og læringsarenaer er nøkkelord
i beskrivelsen av fakultetets pedagogiske plattform.
I videreutviklingen av utdanningene vil digital teknologi som hjelpemiddel i det faglige arbeidet
stå sentralt. Vi skal videreutvikle den tette kontakten vi har med skole- og barnehageeiere ved
å videreutvikle utdanningstilbud og forskningsprosjekter med utgangspunkt i deres behov.
Fakultetets utdanning og forskning henger tett sammen.
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Dette understrekes av fakultetets vektlegging av profesjonspraksis og profesjonsspesifikke
problemstillinger. Fakultetet har også et hovedmål om å bidra i videreutviklingen av den
internasjonale kunnskapsbasen om lærerutdanningenes profesjonspraksis. Forskningsbasert
undervisning, inklusive studentdeltakelse i forskningsprosjekter, og forskningssamarbeid med
«praksisfeltet» skal bidra til å tydeliggjøre relevansen mellom fakultetets BA- og MA-utdanninger,
doktorgradsutdanningen og læreryrket.
Fakultetet skal bidra til oppnåelse av universitetets visjon «Globale utfordringer – regionale
løsninger» gjennom profilen «Læring i utforskende fellesskap gjennom nærhet til natur og
kultur». Nærhet til kultur innebærer at kulturfag integreres i lærerutdanningene, og at vi
styrker det internasjonale samarbeidet innenfor disse fagområdene, ikke minst når det gjelder
forskning om mangfold og urbefolkningers språk, kultur og oppvekst (herunder Sør- og
lulesamisk språk og kultur). Nærhet til natur betyr at bærekraftig bruk og utnytting av
naturressursene gis en sentral plass i forskning og undervisning. Det innebærer også utvikling og
utprøving av undervisningsmetoder med varierte læringsarenaer og læringstilnærminger,
deriblant læring om og i naturen.
Vår profil er direkte relatert til universitetets visjon, med bærekraft som et viktig element. Dette
kommer til uttrykk ved at vi vektlegger internasjonal forskning med utgangspunkt i vår
kompetanse og kunnskap om natur og kultur i egen region. Profilområdet Helse, velferd og
oppvekst er integrert i alle utdanningsprogrammene våre og i vårt mandat om å utdanne gode
lærere med relevant kompetanse. Vår vektlegging av kunnskap om naturen representerer en
konkretisering av profilområdet Grønn og blå vekst med utgangspunkt i våre fagområder.
Profilområdet Innovasjon og entreprenørskap ivaretas gjennom vektleggingen av pedagogisk og
kulturelt entreprenørskap, inklusive utvikling og bruk av ulike læringsarenaer og
læringstilnærminger.

1.2 Generelt om studiet

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

Årsstudiet
Praktisk- pedagogisk utdanning for yrkesfag 8 – 13 trinn
Vocational Teacher Training
Årsstudium med 60 studiepoeng, fordelt på to studieår
2 år
Nett og samlingsbasert
Bodø - Levanger
Ja
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Kjennetegn ved utdanningene
Profesjonsrettet og integrert

Praksisnær og relevant

Aktuelle indikatorer
• Profesjonsrelevante læringsformer
Samarbeid mellom alle fagmiljø som
bidrar inn i utdanningen
• Tverrfaglig læringsarena for studentene
•
•
•

Forskningsbasert og utviklingsorientert

•
•
•

Krevende og ha høy kvalitet

•
•
•
•

Profesjonsutdanning basert på skolens
og samfunnets behov
Vektlegging av ungdomskultur,
mangfold og motivasjon for læring
Formalisert samarbeid
mellompraksisskole/praksisbedrift og
utdanningsinstitusjon
Fagmiljø i samsvar med NOKUTs
forskrift
Forskningsaktive og utviklingsorienterte
fagmiljø
Forskningsbasert undervisning - FoUbaserte prosjekter
Nasjonalt samarbeid om
utdanningstilbud
Tydelige progresjonskrav
Vurderingsformer som ivaretar
helhetlig læringsutbytte
Internasjonalt orientert
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1.3 Regulering av re akkreditering av Praktisk- pedagogisk utdanning for yrkesfag
8. – 13. trinn. Aktuelle krav i lov om universiteter og høgskoler med tilhørende
forskrifter skal være oppfylt.
Nord universitet som selvakkrediterende institusjon (§3-3 i Universitets- og høyskoleloven)
Nord universitet har selvstendig etableringsrett av studier slik det fremgår av Lov om universiteter og
høyskoler. Det fremgår av NOKUTs veiledning (mai, 2017) at deres kriterier for akkreditering gjelder for alle
som tilbyr høyere utdanning, også institusjoner med egne faglige fullmakter (selvakkrediteringsrett).
NOKUT anbefaler derfor at alle institusjoner som utarbeider nye studier bruker veiledningen aktivt i
utformingen av studiene. Veiledningen gir retningslinjer for utforming av søknader og er oppdatert mai
2017. I denne søknaden vil vi vise gjennom illustrasjoner, dokumentasjon, beskrivelser og begrunnelser,
hvordan studiets innhold og oppbygning oppfyller kravene i forskriften.

1.3.1 Praktisk-pedagogisk utdanning for yrkesfag 8 – 13 trinn er omfattet av
følgende styringsdokument
•Lov om universiteter og høyskoler (universitet- og høyskoleloven)
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2005-04-01-15
•

Forskrift om kvalitetssikring og kvalitetsutvikling i høyere utdanning og
fagskoleutdanning (studiekvalitetsforskriften)
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2017-02-07-137

•

Forskrift om rammeplan for Praktisk- pedagogisk utdanning yrkesfag trinn 8–13
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2013-03-18-289

•

Nasjonale retningslinjer for PPU for yrkesfag
https://www.uhr.no/_f/p1/i6c34f03d-e46c-4ce8-8c90-9c47b488bbc1/nasjonale-retningslinjer-forpraktisk-pedagogisk-utdanning-for-yrkesfag-trinn-8-13_ferdig.pdf

•

Forskrift om opptak til høgre utdanning
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2017-01-06-13

•

Lov om endringar i opplæringslova og privatskolelova
(politiattest m.m.)
https://lovdata.no/dokument/LTI/lov/2011-06-24-37

•

Forskrift om skikkethetsvurdering i høyere
utdanninghttps://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2006-06-30-859
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1.4
Informasjon om kvalitetssikringssystemet og saksgangen (etter §4-1 og §5-1 i
studietilsynsforskriften)
System for kvalitetssikring av utdanningen ble godkjent av NOKUT 12.6 2012 for tidligere Universitetet i
Nordland. Nord universitet har videreført elementer fra alle de fusjonerte institusjonenes akkrediterte
kvalitetssikringssystem, og har utformet et justert system som opprettholder høye kvalitetskrav.
Universitetsstyret vedtok på sitt møte 23. juni 2016 de overordnede rammene for nytt felles system. Et nytt
element i systemet er at reakkreditering av eksisterende studieprogram inngår med fast syklus. Denne
søknaden er et resultat av dette vedtaket. Studieplanene skal tilfredsstille dokumentasjonskravene i
NOKUTs studietilsynsforskrift (Forskrift om tilsyn med utdanningskvaliteten i høyere utdanning), som ble
revidert og vedtatt 9.2.2017, og tilhørende veiledning til søknad om akkreditering av studier.
Lokalt Utdanningsutvalg gjør sammen med ledelsen for det enkelte fakultet en innledende vurdering for å
avklare om grunnleggende forutsetninger for reakkreditering er tilfredsstilt i forhold til
studietilsynsforskriften. For søknader som går videre til Sentralt Utdanningsutvalg, oppnevner
akkrediteringsteamet ved Nord universitet en eller flere saksbehandlere fra teamet til å gjennomføre en
kvalitetsvurdering av søknaden. Saksbehandler kan ikke evaluere samme sak i Sentralt Utdanningsutvalg
som vedkommende har gjort i Lokalt Utdanningsutvalg, men hun/han kan veilede og gi råd. Saksbehandler
må utføre saksbehandlingen i samsvar med kravene til utdanningskvalitet slik disse er fastsatt i
studietilsynsforskriften, og må ta hensyn til andre forskrifter, reglement og lovbestemmelser som er
relevant for studiet det søkes akkreditering for.
For institusjoner som allerede tilbyr akkrediterte studietilbud, forutsetter NOKUT at forhold som krav til
styringsordning; reglement; klagenemnd; læringsmiljøutvalg og utdanningsplan, er på plass ved
institusjonen. Det som beskrives i det følgende, er hvordan studiet er i tråd med Forskrift om rammeplan
for Praktisk-pedagogisk utdanning for yrkesfag, og tilhørende Nasjonale retningslinjer. Til slutt redegjøres
det for opptakskrav og rangeringsregler.
Forskrift om rammeplan for praktisk-pedagogisk utdanning for yrkesfag (PPU-Y) gir de overordnede
føringene for utdanningen og ligger til grunn for de nasjonale retningslinjene. Retningslinjene utfyller
forskriften og skal sikre en nasjonalt koordinert lærerutdanning som oppfyller kravene til kvalitet i
utdanningen. Dette ligger til grunn for utarbeidelsen av studieplan med henblikk på bestemmelser om faglig
innhold, praksis, organisering, arbeidsformer og vurderingsordninger for denne utdanningen.
Praktisk- pedagogisk utdanning for yrkesfag (PPU-Y) ved Nord universitet er et nettbasert deltidsstudium
over to år med to ukesamlinger hvert studieår, med et omfang på 60 studiepoeng. PPU-Y består av
pedagogikk 30 studiepoeng og yrkesdidaktikk 30 studiepoeng. Studiet er organisert i emnene:
yrkesfaglærerens oppgaver og funksjoner 30stp, yrkesfaglig utfordringer i skole og arbeidsliv 15stp. og
yrkespedagogisk utviklingsarbeid, 15stp.
Alle emnene er knyttet til pedagogikk, yrkesdidaktikk og praksis. Praksisopplæringen består av 60 dager,
hvorav minst 10 dager i ungdomsskolen. Praksisen vil integrere de ulike emnene i studiet slik at pedagogisk
og didaktisk kompetanse fremstår i et vekselspill i kvalifiseringen til læreryrket. Studenter som er tilsatt i
skolen må ha minimum 50 % av praksis på annen skole enn egen arbeidsplass. Alt dette er i tråd med
Nasjonale retningslinjer.
I henhold til de nasjonale retningslinjene skal studiet gi studentene kunnskap om læring og undervisning i et
globalisert og kunnskapsintensivt samfunn. Det er også nødvendig at studentene evner å støtte elevene i
9
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personlig utvikling, dannelse og identitetsutvikling, da dette er overbyggende for grunnopplæringen. I PPUYstudiet blir derfor danningsperspektivet viktig for studentene som framtidige lærerne – ut fra en
erkjennelse av at skolen er en fellesarena i samfunnet der elevene skal utvikle kunnskap og kompetanser
som gjør dem i stand til å leve meningsfulle liv, og til å kunne delta aktivt i demokrati og samfunnsutvikling.
Hvordan dette konkret er tatt hensyn til, vil redegjøres for i §2-2(4).
I de nasjonale retningslinjene for PPU-Y understrekes det at lærerens oppgaver er å bidra til at barn og unge
utvikler sitt potensiale både som individ, medmenneske og samfunnsborger. Denne oppgaven stiller store
krav til lærerens profesjonsutøvelse. Grunnlaget for å utvikle kompetanse til å bli en god lærer ligger i
lærerutdanningen. Samtidig er PPU en kortere og mer intensiv lærerutdanning sammenlignet med andre
lærerutdanninger. Studentene har avsluttet sin fagutdanning, og har to år på seg til å gjennomføre
profesjonsdelen av lærerutdanningen. Vår erfaring er at et slikt opplegg ikke står kvalitativt tilbake for mer
tradisjonelle lærerutdanninger. Det handler mer om å legge til rette for at de to årene i PPU skal inneholde
gode lærings- og danningsprosesser. Vår tilnærming til dette er gjennom sterk vektlegging av
praksisrelevans, profesjonsretting samt aktive, skapende og relevante oppgaver som utgangspunkt for
mestring og økt selvtillit som profesjonsutøver. Dette konkretiseres både i §2-2(4) og §2-2(5).
Praktisk-pedagogisk utdanning for yrkesfag (PPU-Y) skal kvalifisere og sertifisere for arbeid som lærer på
ungdomstrinnet og i fag- og yrkesopplæringen (trinn 8-13). Utdanningen skal som nevnt være
profesjonsrettet, relevant og praksisnær slik at studentene opparbeider et godt grunnlag for utøvelse av
lærerrollen.
Innovasjon og entreprenørskap i skolen, psykososialt læringsmiljø, tilpasset opplæring og vurdering,
medborgerskap og det flerkulturelle samfunnet, bærekraftig utvikling, digital didaktikk, samiske forhold og
samiske elevers rettigheter, profesjonsretting, forankring i forskning, faglig og pedagogisk utviklingsarbeid –
samt sammenheng i studiet gjennom integrering av fag, pedagogikk, fagdidaktikk og praksis. Disse er alle,
med unntak av innovasjon og entreprenørskap i skolen – samt digital kompetanse, forankret i Nasjonale
retningslinjer for praktisk pedagogisk utdanning – yrkesfag, der det heter at «Institusjonene må sikre at
følgende temaer, perspektiver og intensjoner blir ivaretatt i utdanningen» (Nasjonalt råd for
lærerutdanning, 2017 s. 7). Når det gjelder innovasjon og entreprenørskap i skolen – eller også pedagogisk
entreprenørskap – er dette en selvvalgt profil både på PPU-Y og ved hele Nord universitet. Dette ut fra en
begrunnelse som både kan knyttes til en autentisk og skapende tilnærming til undervisning og læring, til
utviklings- og endringskompetanse, til utvikling av kreative og innovative evner – samt til mer spesifikke
lærings- og danningsmål – både hos lærerstudentene på PPU-Y, men også hos elever og lærlinger i
grunnopplæringen. Slike entreprenørielle utviklingsmål kan forstås både med utgangspunkt i
opplæringslovens formålsparagraf og i «Overordnet del – verdier og prinsipper», slik det formuleres her:
«Kreative og skapende evner bidrar til å berike samfunnet. Samarbeid inspirerer til nytenking og
entreprenørskap, slik at nye ideer kan omsettes til handling. Elever som lærer om og gjennom skapende
virksomhet, utvikler evnen til å uttrykke seg på ulike måter, og til å løse problemer og stille nye spørsmål. … I
et større perspektiv er skapende læringsprosesser også en forutsetning for elevenes danning og
identitetsutvikling» (Kunnskapsdepartementet, 2017 s. 8).
Fokuset på digital didaktikk er knyttet både til behovet for studentenes digitale profesjonskompetanse og til
å legge til rette for elevenes digitale ferdigheter for kvalifisering til et digitalt arbeids- og samfunnsliv. Det
handler også om å utvikle både egne – og elevenes - kritiske perspektiv med henblikk på nettbruk og
nettvett. Samtidig er hele studiet i all hovedsak nettbasert både med henblikk på nettforelesninger,
nettbaserte læringsgrupper, oppgaver basert på digitale løsninger og eksamen via nett. Det innebærer
ofte i seg selv en videreutvikling av studentenes digitale kompetanse, og gjennom praksisoppgaver og
refleksjonsnotater forteller de ofte om at de har tatt i bruk digitale hjelpemidler i klasserommet etter
10
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introduksjon av disse gjennom studiet. Vi ser dermed positive ringvirkninger av å tilby studiet på nett. En
videre redegjørelse for hvordan vi organiserer opplæringen på nett finnes under §2-2(4).

1.5

Redegjørelse for opptakskrav og rangeringsregler

Opptakskravene er i tråd med Forskrift om rammeplan for PPU - yrkesfag, og er beskrevet som følger:
§ 5.Opptak
1. Fullført treårig relevant profesjonsrettet bachelorgrad og minimum to års relevant yrkespraksis
2. Fag- / svennebrev eller annen fullført yrkesutdanning på videregående nivå, generell studiekompetanse, to
års relevant yrkesteoretisk utdanning, utover videregående opplærings nivå og fire års yrkespraksis.
Utdanningsinstitusjonene vurderer opptak på grunnlag av realkompetanse
§ 6.Fritaksbestemmelser
Dokumentasjon av realkompetanse, eksamen eller prøve som ikke er opparbeidet/avlagt som en del av
praktisk-pedagogisk utdanning for yrkesfag kan gi grunnlag for fritak, jf. § 3-5 i lov om universiteter og
høyskoler.
Fritak/innpassing skal føres på vitnemålet og dokumentasjon av realkompetanse må følge vitnemålet.
Rangeringsregler:
Kvalifiserte søkere rangeres etter følgende kriterier i prioritert rekkefølge:
1. Søkere med dokumentert tilsetting på vilkår i videregående skole i henhold til bestemmelser i lov om
grunnskolen og den videregående opplæringa
2. Antall måneder relevant yrkespraksis ut over opptakskravet
3. Antall studiepoeng ut over de som eventuelt inngår i søkerens opptaksgrunnlag.

Begrunnelse:
Nord universitet vil rangere etter overnevnte punkter på grunn av stor lærermangel i fylkene og at personer som
blir ansatt som mangler pedagogisk og didaktisk utdanning blir midlertidig ansatt i tre år vil bli tatt inn først hvis
de innehar kravene i opptakskriteriene. Punkt 2 vil de som har mange måneder relevant praksis gå foran med
mindre relevant praksis, likedan er det med punkt 3 da er de som har mest relevante studiepoeng som går
foran.

1.6 Informasjon om studietilbudet skal være korrekt, vise studiets innhold,
oppbygging og progresjon samt muligheter for studentutveksling.
Studieplanen og emnebeskrivelser for emnene som inngår i studiet, på norsk og engelsk. Dette viser studiets
innhold, oppbygging og progresjon, samt mulighetene for studentutveksling. Alle emner har en emneansvarlig
som oppnevnes for ett år av gangen. Oversikt over dette finnes i §2-3. Seksjonen har en årlig
gjennomgang og oppdatering av nettsidene og studieveileder oppdaterer på nett. I studiet til PPU yrkesfag
er det lagt opp til studentutveksling og å gjennomføre deler av den obligatoriske av praksis. I kapitlet krav
til studietilbudet gis det i punkt 8 en nærmere beskrivelse av mulighetene for studentutveksling.
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PPU-Y er et årsstudium og det stilles ikke krav til studentutveksling. Ved Nord universitet har studentene
likevel mulighet til å ta deler av praksis i utlandet i tredje og fjerde semester (markert område i
studiemodellen). Sentrale emner i studiet er yrkesfaglærerens oppgaver og funksjoner, yrkesfaglig
utfordringer i skole og arbeidsliv og yrkespedagogikk utviklingsarbeid.

1.7

1.

Studiemodell for PPU -yrkesfag.

Semester

2.

Semester

PED1002: Yrkesfaglærerens oppgaver og funksjoner,
30stp

3.

Semester

4.

Semester

PED 1004 Yrkespedagogisk utviklingsarbeid 15 stp.

PED 1003: Yrkesfaglige utfordringer i skole og arbeidsliv, 15stp.
PR 1009:

PR 1009:

PR 1018

Praksisopplæring
1.periode

Praksisopplæring 1.periode

Praksisopplæring

20 dager

2. periode

PR 1010:
Praksisopplæring
2. periode

10 dager
(u.skole) 10 dager

20

dager

Studietilbudets innhold
Utdanningen organiseres i tre emner i tillegg til og tre praksisemner. Det er ingen valgbare emner for studiet,
og alle emnene er obligatoriske.
Emne 1: Yrkesfaglærerens oppgaver og funksjoner
Emne 2: Yrkesfaglige utfordringer i skole og arbeidsliv.
Emne 3: Yrkespedagogisk utviklingsarbeid
Emne 4: Praksis første studieår, 8.-13. 30 dager
Emne 5: Praksis andre studieår, 8.-13. 20 dager
Emne 6: Praksis ungdomsskole, 10 dager
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Tabellen viser ansatte og undervisningsemner
Navn

Vitenskapelig tittel Stillingprosent

Else Snoen

Førstelektor

80%

Andre Rondestvedt

Førsteamanuensis
Studieprogram
ansvarlig
Universitetslektor

100%

Roar Kristiansen

John Eivind Storvik

Universitetslektor

30%

Emne

PED 1002/1003 og 1004
PED 1002/1003 og 1004
PED 1002

100%

Digital
kompetanse
PED

Ove Pedersen

Førsteamanuensis

20%

1002/1003 og
1004
PED 1002

Trine M. Paulsen

Universitetslektor

100%

PED 1002/1003 og 1004

Berit Rotmo

Universitetslektor

100 %

PED 1002/1003 og 1004

May-Kirsti Jensen

Universitetslektor

50%

PRA 1009/1010 og 1018

Bård Yngve Gullvik

Universitetslektor

30%

PED 1002/1003 og 1004

Kåre Fuglseth

Professor

10%

PED 1002

Wenche Hammer
Johannessen

Universitetslektor

100%

PED 1002 – PED1003
PED1004

Nina Storborg

Universitetslektor

100 %

PED 1002 – PED1003
PED1004

100 %

PED 1002 – PED1003
PED1004

Disputer høsten 20

Disputer høsten 20
Jan Viggo Iversen

Førstelektor

1 Studietilsynsforskriften Kapitel 2
§ 2-1 Forutsetning for reakrediteringen

Retningslinjene er eksplisitte på de forhold institusjonene selv må omtale i sine studie- og emneplaner.
Nord universitet har ansvar for å sikre helhetlige studieprogram, slik forskriftene presiserer. Utdanningen
integrere teori og praksis, faglig progresjon, gjennomgående profesjonsinnretting
og forskningsforankring.
13
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Retningslinjene tar for seg institusjonenes ansvar for samarbeid med praksisfeltet. Nord universitet knytter
partnerskapsavtaler som inngås og benyttes i tråd med de til enhver tid gjeldende nasjonale strategier for
utvikling og profesjonsretting av lærerutdanningene.

§ 2-2 Læringsutbytte for studietilbudet skal beskrives i samsvar med Nasjonalt
kavlifikasjonrammeverk for livslang læring og studietilbudet skal ha dekkende navn.

Studiets navn er: Praktisk-pedagogisk utdanning for yrkesfag 8 -13 trinn
Engelsk versjon av navnet er: Vocational teacher education
Studiets navn er forskriftsbestemt. Navnet kan vise til flere perspektiver. Det kan forstås ut fra et spesifikt
lærings- og kunnskapssyn der praksis og teori inngår som komplementære deler av utdanning og
opplæring på et generelt nivå. Dette kan gjenfinnes i en læringsteoretisk tilnærming i studie- og
emneplaner der situerte og autentiske læringsperspektiver framstår som en grunnleggende del av studiet
– både med henblikk på teoritilfang, arbeidsmåter, oppgaver og tilnærming til praksisfeltet. Med dette er
navnet dekkende for studiets innhold og nivå, men til tross for at det er forskriftsbestemt, mener vi det
ville være mer dekkende dersom navnet hadde vært; praktisk- pedagogisk lærerutdanning for yrkesfag.
Med navnet «lærer» i tillegg til utdanning ville navnet vært mer dekkende. Praktisk- pedagogisk
utdanning utdanner nye lærere til 8. – 13. trinn.

§2-2 (1)

Krav til studietilbudet

Studentene skal etter endt utdanning ha oppnådd læringsutbyttene på studieprogramnivå. Disse
læringsutbyttene er imidlertid generelle og overordnede. Under §2-2(4) er det derfor skissert
hvordan emnene som inngår og dermed bidrar til at studentene oppnår læringsutbyttet på
programnivå.
De overordnede læringsutbyttene er utformet på bakgrunn av en intensjon om å gi studentene kunnskap
om læring og undervisning i et globalisert og kunnskapsintensivt samfunn (LUB som speiler dette kan være:
kan diskutere læring og yrkesopplæring i et samfunnsmessig perspektiv, eller skal kunne diskutere og
samarbeide om nytenkning og innovasjonsprosesser i det yrkesfaglige feltet. Det er også nødvendig at
studentene evner å støtte elevene i personlig utvikling, dannelse og identitetsutvikling, da dette er
overbyggende for grunnopplæringen.
I PPUY-studiet blir derfor danningsperspektivet viktig for studentene som framtidige lærerne – ut fra en
erkjennelse av at skolen er en fellesarena i samfunnet der elevene skal utvikle kunnskap og kompetanser
som gjør dem i stand til å leve meningsfulle liv, og til å kunne delta aktivt i demokrati og samfunnsutvikling.
Dette kan gjenspeiles i LUBene : kan lede elevers læringsarbeid og tilpasse opplæringen til elever med ulike
forutsetninger i samsvar med gjeldende regelverk, eller skal kunne legge til rette for aktiviteter som fører til
gode faglige og sosiale læringsprosesser.
Studietilbudets læringsutbyttebeskrivelser

14
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NKR LUB nivå 6

Overordnet LUB for PPU-Y

Begrunnelse for
sammenheng

KUNNSKAP
har brei kunnskap om
sentrale tema, teorier,
problemstillingar,
prosessar, verktøy og
metodar innanfor
fagområdet

Skal ha yrkesdidaktisk og
pedagogisk kunnskap
rettet mot 8.-13. trinn
skal ha kunnskap om
gjeldende lov- og regelverk
for opplæringsløpet og
forståelse for opplæringens
mandat og målkunnskap om
elevenes forutsetninger og
bakgrunn som utgangspunkt
for læring

Brei kunnskap omfatter
her lover, regelverk
elevkunnskap og
yrkesdidaktiske
prinsipper.
Dette er de sentrale temaene
innen fagområdet.

skal ha kunnskap om læring,
læreprosesser,
arbeidsmåter, læremidler,
læringsarenaer,
klasseledelse og
vurderingsformer skal ha
kunnskap om barn og unge i
ulike livssituasjoner, og om
barn og unges rettigheter i et
nasjonal og internasjonalt
perspektiv
skal ha kunnskap om barne- og
ungdomskultur og barns og
ungdoms utvikling og læring i
ulike sosiale og kulturelle
kontekster
Har kunnskaper om
internasjonalt,
pedagogikk, didaktikk
samt forskning

har kunnskap om skole- og
utdanningsforskning i et
internasjonalt perspektiv, og
med et spesielt fokus på
utviklingstrekk i Norden

Studenten får
kompetanse
internasjonalt skole og
skoleutvikling, dette
baseres på internasjonal
forskning. Får å oppnå vil
man innhente nordiske
forelesere og bruk av
internasjonal litteratur.

kjenner til forskningsog utviklingsarbeid
innenfor fagområdet

skal ha kunnskap om metoder i
forsknings- og utviklingsarbeid

Gjennom ulike oppgaver
gjennom studiet arbeides det
med et FoU perspektiv

kan oppdatere
kunnskapen sin
innenfor fagområdet

skal kunne diskutere og
reflektere i fellesskap over
læring og yrkesopplæring i lys
av profesjonelle
kvalitetskriterier

Pensumslitteraturen er
gjennomgående nyere
publikasjoner og
forskningsresultater

diskutere og reflektere i
fellesskap over læring og

Gjennom tilrettelegging for
elevers læring må studentene

FERDIGHETER
kan bruke fagleg
kunnskap og relevante

15
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resultat frå forskingsog utviklingsarbeid på
praktiske og teoretiske
problemstillingar og
gjere grunngjevne valg

yrkesopplæring i lys av
profesjonelle kvalitetskriterier
og yrkesetiske prinsipper

ta utgangspunkt i forskningsog utviklingsarbeid

kan reflektere over si
eiga fagutøving og
justere den under
rettleiing

etablere og utvikle samarbeid
med aktører i hele
opplæringsløpet og fremme
livslang læring

Refleksjon over egen faglige
utvikling foregår I samarbeid
med medstudenter og lærere
på campus og I praksisfeltet

kan finne, vurdere og
vise til informasjon og
fagstoff og framstille
det slik at det kastar
lys over ei
problemstilling

planlegge, lede,
gjennomføre og vurdere
undervisning i samsvar med
opplæringens planer

Utviklingsarbeidet fordrer en
aktiv og utforskende
tilnærming

kan anvende forsknings- og
erfaringsbasert
kunnskap

kan meistre relevante
faglege verktøy,
teknikkar og
uttrykksformer

bruke og samarbeide om
varierte arbeidsmåter og
læringsressurser på ulike
læringsarenaer
legge til rette for
aktiviteter som fører til
gode faglige og sosiale
læringsprosesser

Lærerens oppgaver og
funksjoner er bærende temaer
gjennom hele utdanninga og
omfatter faglige verktøy,
teknikker og uttrykksformer

være en tydelig leder og
skape et motiverende og
inkluderende læringsmiljø
kan lede elevers læringsarbeid
og tilpasse opplæringen til
elever med ulike
forutsetninger i samsvar med
gjeldende regelverk
GENERELL KOMPETANSE
har innsikt i relevante
fag -og yrkesetiske
problemstillingar
kan planleggje og
gjennomføre varierte
arbeidsoppgåver og
prosjekt som strekkjer
seg over tid, åleine og
som deltakar i ei
gruppe, og i tråd med
etiske krav og
retningslinjer

kan reflektere over
pedagogiske og
yrkesdidaktiske
problemstillinger
skal kunne diskutere og
samarbeide om nytenkning
og innovasjonsprosesser i
det yrkesfaglige feltet

Det yrkesetiske perspektiver
baserer seg på gjeldene
yrkesetiske retningslinjer for
lærerprofesjonen
Pedagogisk entreprenørskap er
en sentral arbeidsform I
studiet.

kan reflektere over
pedagogiske og
yrkesdidaktiske
problemstillinger

16
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kan formidle sentralt
fagstoff som teoriar,
problemstillingar og
løysingar både
skriftleg, munnleg og
gjennom andre
relevante

kan diskutere læring og
yrkesopplæring i et
samfunnsmessig perspektiv

Oppgavene omfatter ulike
fremstillingsformer og bruk av
ulike verktøy I kommunikasjon
og samhandling

kan utveksle
synspunkt og
erfaringar med andre
som har ein bakgrunn
innanfor fagområdet
og såleis bidra til å
utvikle god praksis

kan reflektere over og
videreutvikle egen
kompetanse og bidra til
samhandling mellom ulike
aktører som er relevante for
opplæringa

Læringsgruppene er
sammensatt av studenter med
ulik yrkesbakgrunn.

kjenner til nytenking
og
innovasjonsprosessar

skal kunne diskutere og
samarbeide om nytenkning
og innovasjonsprosesser i
det yrkesfaglige feltet

kan bygge relasjoner til elever
og foresatte, og samarbeide
med aktører som er relevante
for opplæringa
Pedagogisk entreprenørskap er
en sentral arbeidsform I
studiet.

Overordnede læringsutbytter er bestemt på gitt måte da utdanningen blant annet skal gi studentene et godt
faglig grunnlag og forberede de på å anvende forskningsbasert kunnskap videre i sin yrkeskarriere. Dette
gjenspeiles blant annet i LUBene: yrkesdidaktisk og pedagogisk kunnskap rettet mot 8.-13. trinn, og kan
anvende forsknings- og erfaringsbasert kunnskap. Utdanningen skal også bidra til at studentene utvikler
evnen til å tilegne seg ny kunnskap og til kritisk refleksjon til egen yrkesutøvelse. Utdanningens innhold og
oppbygging er lagt opp slik at den leder fram til lærerkompetanse for 8. – 13. trinn.
Etter fullført studium skal kandidaten ha oppnådd læringsutbyttet for studieprogrammet.
Læringsutbyttene er formulert på bakgrunn av følgende styrende og retningsgivende dokument:
i.

Nasjonalt kvalitetsrammeverk for livslang læring:
https://www.regjeringen.no/globalassets/upload/kd/vedlegg/kompetanse/n
kr2011mvedlegg.pdf

ii.

Forskrift om rammeplan for praktisk-pedagogisk utdanning for
yrkesfag for trinn 8–13
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2013-03-18-289

iii.

Nasjonale retningslinjer for praktisk- pedagogisk utdanning for
profesjonsutdanninger trinn 8-13:
http://www.uhr.no/documents/Nasjonale_retningslinjer_PPU_.pdf

Studie- og emneplanene følger læringsutbyttebeskrivelsene som ligger i NKR nivå 6. Dette illustreres
og begrunnes i en tabell nedenfor. Det vil også gis en begrunnelse for valg som er tatt i forbindelse
med utarbeidelsen av læringsutbyttene på overordnet nivå. Læringsutbyttene er forskriftsbestemte,
men vi gir en begrunnelse for å synliggjøre vår faglige forståelse av det utdanningen i sin helhet
skal lede til av kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse for studentene. Dette vil igjen ha
17
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sammenheng med hvordan læringsutbyttene og innholdet for øvrig er bestemt for hvert emne. Dette
kommer vi tilbake til.

§2-2 (2.1) Studietilbudet skal være fagligoppdatert og ha tydelig relevans for
videre studier og/ eller arbeidsliv
Studiet kvalifiserer for relevante masterstudier, som innenfor tilpasset opplæring med fordypning i
yrkesdidaktikk og master i praktisk kunnskap, og videre ph.d. i praktisk kunnskap ved Nord universitet.
PPU for yrkesfag er rammeplanstyrt og studiet bygger på studentenes kompetanse fra tidligere utdanning
og yrkesliv. Institusjonene som tilbyr utdanningen har bygget studiet etter de samme emneområdene
(godkjente retningslinjer), med noen lokale tilpasninger. Studenten har mulighet til å få innpass på andre
institusjoner underveis i sin utdanning. Følgende høgskoler og universitet tilbyr PPU for yrkesfaglærere: Uit,
Det arktiske universitet, NTNU, Høgskolen Vestlandet, UiA Universitetet i Agder, UiS Universitetet i
Stavanger, Høgskolen i Østfold og Oslo Metropolian.
Studiets relevans for samfunns- og arbeidsliv
Da PPU Y er en lærerutdanning, anser vi det som mest aktuelt å vise hvordan studiet har relevans for
skolen som arbeidsområde, men også hvordan den kompetansen studentene tilegner seg, kan brukes i
andre sammenhenger. Vi vil også presentere aktuelle videre studier samt beskrive hvordan vi holder
studiet faglig oppdatert, rekrutteringsgrunnlag og samfunnets behov for den aktuelle kompetansen.
Etter bestått praktisk-pedagogisk utdanning, er studentene kvalifiserte til å arbeide som lærere på
mellom- og ungdomstrinn, i videregående skole og i voksenopplæring. Deres transformerte
fagkunnskap, pedagogiske og didaktiske innsikt, kunnskap om elever og om skolen, samt øving i å
tilrettelegge fagene for læring, gir dem gode muligheter til ansettelse som lærere. Studiet gir muligheter
for lærerutdanning til studenter fra hele landet, som i tillegg kan gjennomføre studiet hjemmefra via
nettundervisning og to årlige ukesamlinger i Bodø. Det har derfor stor betydning for rekruttering til
lærerarbeid i eget lokalsamfunn/region, noe som ser ut til å forsterkes gjennom den lokalbaserte
praksisgjennomføringen som praktiseres på PPU ved Nord universitet.
Studentene innehar kunnskap om kommunikasjon, om formidling og om mennesker. Selv om
skoleverket er den mest åpenbare arbeidsplassen, er det også flere andre yrkesområder innenfor privat
og offentlig sektor som har behov for mennesker med en slik kombinasjon av faglig og pedagogisk
kompetanse. Studiet belyser skolens plass og rolle i samfunnet, endringer i betingelser for læring og
undervisning, og lærerens oppgaver i denne sammenhengen. Gjennom studiet vil studentene utvikle
kompetanse i å designe inkluderende klasseromspraksiser som bygger på den enkelte elevs
forutsetninger for å lære, samt utvikle innsikt i klasse- og undervisningsledelse.
Pedagogikk vil presentere studentene for grunnleggende spørsmål om læring og undervisning,
klasseledelse, vurdering samt tilpasset og differensiert opplæring. Ved å arbeide med spørsmål knyttet til
vurdering, vil de blant annet lære hva som kjennetegner læringsfremmende tilbakemeldinger, og dermed
bli i stand til å anvende en rekke strategier for å hjelpe elevene i eget læringsarbeid. Studiet er nett- og
samlingsbasert, profesjonsrettet og gir praktisk og teoretisk kunnskap knyttet til ulike sentrale tema i
studiet. Gjennom forsknings- og erfaringsbasert undervisning og praksisopplæring vil hovedtemaene
integreres i pedagogikk, fagdidaktikk og praksis. Studiet er nært knyttet til de utfordringer studentene
18
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møter i skolepraksis, og vektlegger både fagenes egenart og flerfaglig samarbeid. De fagdidaktiske
områdene belyser skolefagenes egenart og begrunnelse, og gir studentene innsikt i de ulike fagenes
læreplaner og problemstillinger som gjelder planlegging og vurdering av undervisning og læring i fag.
Arbeid med fagdidaktiske problemstillinger vil bidra til gi økt innsikt i hva som er god undervisning, og
hvordan de kan bruke varierte undervisningsmetoder for å styrke elevers læring i en faglig kontekst. Dette
innebærer blant annet at de vil utvikle gode strategier for å differensiere undervisningen, for eksempel
gjennom fagspesifikke vurderingsformer. I praksisperiodene vil studentene bli kjent med læreryrkets
mange ulike sider. Gjennom praksis vil studentene få god øvelse i å planlegge, gjennomføre og vurdere
læringsaktiviteter. Studentene vil også bli kjent med skolen som organisasjon og skolens samarbeid med
foresatte og andre eksterne aktører. Praksis er progresjonsbasert, og de vil gradvis overta undervisningen
med erfarne lærere som veiledere. Gjennom observasjon av - og refleksjon over - egen og andres
undervisning, vil de lære å videreutvikle egen undervisningspraksis, med mål om å vinne innsikt i egne
læringsprosesser og hvordan de kan arbeide videre med profesjonens kjernepraksiser. Som lærerstudent vil
de inngå som et fullverdig medlem av lærerkollegiet ved egen praksisskole.

§ 2-2 (2.2) Beskrivelse av hvordan institusjonen jobber med å sikre at
studietilbudet er faglig oppdatert
Faggruppen arrangerer interne kurs i digital kompetanse og bruk av digitale verktøyer, samt at alle
ansatte er med i faglige nettverk innenfor egne fagområder, noe som bidrar til at fagansatte holder seg
oppdatert på sitt fagfelt. Faggruppen har nært samarbeide med de nasjonale sentrene.
Faggruppen har gjennom stimulering til sterkere FoU-virksomhet i PPU for vitenskapelige personale og
gjennom kvalifiseringsløp for ansatte, skapt et sterkere forskningsbasert innhold i
utdanningsprogrammene. Organisatoriske endringer, med opprettelse av stillinger som forskningsledere
og studieprogramansvarlige, har bidratt til en faglig styrking og til en bærekraftig organisasjon i vekst, der
hver enkelt medarbeider blir ivaretatt på en god måte.
Nord universitet deltar i prosjektet Dekom (desentralisert kompetanseutvikling i regi av udir) gjennom
faggruppen til PPU og YFL. Dette prosjektet har bidratt til økt kompetanse med henblikk på
læreplanimplementeringen ved de samarbeidende videregående skolene og deres rolle som regionale
utviklingsaktører, noe som igjen fører til en mer praksis- og forskningsbasert undervisning på våre studier.
Alle på PPU deltar i samarbeidsforumene og bidrar som utviklingspartner overfor skolene på områder der
PPU har kompetanse og kapasitet. Dekomskolene framstår også som viktige forskningsarenaer for de PPUansatte. Nord universitet er skolenes utviklingspartner for hele partnerskapets kompetanseutviklingsplan.
PPU har en kompetanseprofil som er tett koblet til samfunnets krav og behov. Vår faglige tyngde innenfor
området lærerutdanning, utgjør mye av den samlede kompetansen. PPU-utdanningen bidrar til å dekke
regionale og lokale utdanningsbehov. Studier med vektlegging av praksisnær utdanning og nært
samarbeid med skoler i regionen, forsterker den faglige profilen og understøtter det nasjonale
utdanningsbehovet. Nord universitet ved PPU har en ambisjon om å bidra til forskningsbasert skole- og
samfunnsutvikling. Den faglige tyngden i faggruppen er valgt gjennom de sentrale emnene i studiet med
tanke på forskning. Ett eksempel er forskning innenfor emnet pedagogisk entreprenørskap. Faggruppen
har god kontakt og godt samarbeid med skoleeiere og skoler lokalt og nasjonalt.
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§2-2 (2.3) Aktuelle videre studier
For studenter som er tatt opp PPU-Y-studiet kan de med å fortsette til master og studenter som kommer
inn med fagbrev svennebrev kan ta 30 stp. yrkesdidatikk på masternivå og så fortsett med master, vil
studiet kunne ha betydning med henblikk på kvalifisering til en videre doktorgrad. Nord universitet tilbyr
Ph.d. i studier av profesjonspraksis som er en aktuell utdanningsvei etter PPU yrkesfag. I tillegg kan
studentene kvalifisere seg videre innen offentlig forvaltning og innen privat og offentlig næringsliv.

§ 2-2 (2.4) Vurdering av rekrutteringsgrunnlag og samfunnets behov for den
aktuelle kompetansen
Rekruttering av lærere til videregående skole.
I dag er det stor lærermangel i mange fylker og studenter fra PPU-Y er attraktive til lærere i ungdomskolen
og i den videregående skole. Nord universitet ivaretar samfunnsansvaret med å utdanne flere lærere som
statistikkene tilsier at samfunnet trenger.
Tabellene under viser utvikling av mangel på lærere i landet og ned på fag.

Figur 3.5 viser aldersfordelingen blant lærerne som underviser i programfag, etter de ulike
utdanningsprogrammene. Fire av de fem studieforberedende utdanningsprogrammene skiller seg ut med en
større andel yngre lærere. Særlig idrettsfag har en lærerstab med markant yngre lærere relativt sett. Bygg- og
anleggsteknikk, restaurant- og matfag, elektrofag og teknikk- og industriell produksjon skiller seg ut i den
andre enden av skalaen, hvor over 60 prosent av lærerne er over 50 år. Alle de yrkesfaglige
utdanningsprogrammene har en lærerstab hvor halvparten er eldre enn 50 år, med unntak av naturbruk.
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51 prosent av lærerne som underviser i programfag knyttet til teknikk- og industriell produksjon slik formell
fagkompetanse. Lærere som underviser i programfag knyttet til de studieforberedende
utdanningsprogrammene har høyere formell kompetanse i fagene de underviser mest i enn lærere som
underviser i programfag på yrkesfag. Dette mønsteret kjenner vi igjen fra fellesfag, men mange av dem
mangler pedagogisk kompetanse 75 prosent av de 8900 lærerne som underviser programfag på
studieforberedende har 60 eller flere studiepoeng i det faget de underviser mest i, i tillegg til høyere
utdanning med pedagogikk. Blant lærere på yrkesfag er det bare 57 prosent som har både formell
fagkompetanse i sitt største programfag og høyere utdanning med pedagogikk. Igjen ser vi en forskjell
mellom de ulike utdanningsprogrammene, der lærere på studieforberedende utdanningsprogram jevnt over
har høyere formell kompetanse enn lærere på yrkesfag.

§2-2 (2.5) Etterspørsel
Tabell: Søkertall og opptak til PPU yrkesfag
Studieår/opptak
Registrerte søkere i lokalt opptak
1.prioritetssøkere
Tilbud til kvalifiserte søkere
Studenter møtt
Søkertall 2020 er pr. 31.03.20

2016
222
178
134
117

2017
238
166
134
109

2018
502
369
155
90

2019
292
220
121
95

2020
163
151

Søkertallene har vært ganske stabile, vi hadde en nedgang fra 2016 -2017 til 2018 det skyldes usikkerhet
med sammenslåing med HINT og UIN. Gamle Hint hadde nedgang mens opptakstallene fra UIN var stabile.
Slik det ser ut nå har vi en stigende kurve igjen. Etter samarbeidet med Nordland fylke på Dekom
(desentralisert kompetanseutvikling) har samarbeidet gitt oss mulighet til å profilere oss som
utdanningsinstitusjon for yrkesfag.
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Beskrivelse av samfunnsrelevans og rekrutteringsgrunnlag:
Nordland og Trøndelag som er vertsfylker for Nord universitet, trenger mange nye lærere i fremtiden.
Det skyldes at mange av de ansatte er over 57 år og mange nyansatte mangler pedagogisk kompetanse
for å undervise på 8 – 13 trinn.
PPU-Y som studieprogram er relevant for arbeidsmarkedet siden vitnemål fra PPU-Y kvalifiserer for
undervisningsjobb i skolen fra 8. til 13 trinn. Vitnemålet for fullført og bestått PPU-Y gir den kvalifiseringen
som skal til for å få fast arbeid som lærer eller adjunkt. Etter praktisk-pedagogisk utdanning er studentene
kvalifisert til å arbeide som lærer i grunnskolen, videregående skole og voksenopplæring. Kandidatene
har fagkunnskap, innsikt og trening i å tilrettelegge fagene for læring og kunnskap om elever og om
skolen. Mulighetene for jobb er gode over store deler av landet. Utdanningen gir kunnskap om
kommunikasjon, om formidling og om mennesker. Selv om skoleverket er den mest åpenbare
arbeidsplassen, er det flere andre yrkesområder innenfor privat og offentlig sektor som har behov for
mennesker med en kombinasjon av faglig og pedagogisk kompetanse.

§2-2 (3)
Studietilbudets samlede arbeidsomfang skal være på 1500 – 1800
timer per studieår for heltidsstudier.
PPU yrkesfag er som tidligere nevnt organisert på deltid med 30 studiepoeng pr studieår.
Tabellen nedenfor viser hvordan arbeidsomfanget i studiet PPU yrkesfag fordeler seg på organiserte
læringsaktiviteter, selvstudium og eksamensarbeid. Arbeidsomfanget er summert og beregnet per emne,
per semester og per studieår.
De organiserte læringsaktivitetene er hovedsakelig undervisning på samlinger og på nett, øvinger og arbeid
i læringsgrupper. Selvstudium inkluderer forberedelse og etterarbeid i forbindelse med de organiserte
læringsaktivitetene. Forventet antall timer til eksamensarbeid vil variere avhengig av vurderingsform.
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Tabell: Arbeidsomfang for PPU yrkesfag
Tabellen beskriver studentens arbeidsomfang i PPU-Y.
Emner

Stp.

Undervisning NettCampus
forelesning

Selv
studium

Praksis

Eksamens
forberedelse

Totalt

Yrkesfaglærerens
oppgaver og
funksjoner

30

140

300

6 uker

80

854

Yrkesfaglige
utfordringer i skole
og arbeidsliv

15

Yrkespedagogisk
utviklingsarbeid

15

Totalt 2 år fordelt
på 4 semester

160

stp.

á 29
timer
174
70

80

150

stp.

stp.

70

80

150

6
uker
timer
á 29
timer
174

timer

40

422
timer

40

timer

422
timer
1708

60stp.

Ved Nord universitet tilbys PPU yrkesfag på deltid, med 30 studiepoeng hvert studieår.
Arbeidsomfanget i studiet er tilpasset emnene med en fordeling med organisert og selvstudie
(tabell ovenfor), i tillegg kommer veiledet, vurdert og variert praksis. I andre studieår vil
studenten gjennomføre et utviklingsarbeid som er fag og praksisrelatert. Praksis LUB-ene tar
utgangspunkt i de øvrige emnene på PPU-Y.

§ 2-2 (4) Studietilbudets innhold, oppbygging og infrastruktur skal være
tilpasset læringsutbyttet for studietilbudet.
Studiet legger opp til stor fleksibilitet med utstrakt bruk av nettet, i tillegg til obligatoriske
samlinger, deltakelse i læringsgrupper og veiledet praksis. Arbeidet i læringsgruppene er veiledet.
Dette innebærer at studietilbudet er tilgjengelig for personer som har behov for å kombinere
utdanning med familie og jobb på ulike steder i verden.
All læringsaktivitet mellom samlingene er knyttet til læringsgrupper. Aktuelle aktiviteter er
litteraturstudier, felles refleksjon, arbeid med ulike oppgaver og arbeidskrav. Studentenes
erfaringer fra praksisfeltet er utgangspunkt for flere av aktivitetene. Gruppene har noen felles
innleveringer (gruppeoppgaver). Det er en forutsetning at studentene støtter og veileder
hverandre i gruppene. Deltakelse i læringsgrupper er obligatorisk. Faglærer støtter og veileder
gruppene i studiearbeidet på nett.
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Sammenlignet med andre lærerutdanninger, er PPU-Y en kort og intensiv utdanning. Studentene
har avsluttet sine faglige bachelorstudier, mens profesjonsdelen av lærerutdanningen gjenstår.
PPU-Y studiet skal legge et godt grunnlag for transformering av studentenes faglige og
yrkesmessige kompetanse fra et vitenskapsfaglig til et profesjonsfaglig ståsted, der studentene
utvikler egen læreridentitet og bevissthet om sin tilhørighet til det profesjonskollektivet som
lærerprofesjonen utgjør. Gjennom utdanningen må kandidatene derfor få varierte erfaringer og
rike muligheter til å reflektere over disse utfordringene, for å kunne oppnå læringsutbytte. Vi
jobber med dette gjennom ulike tilnærminger:
•

De fire samlingene skal ha hovedfokus på aktive og skapende arbeidsformer, gjennom
fysisk samarbeid mellom studentene, ut fra emnene som det undervises i. Dette er viktig
fordi det gir en annen dimensjon til læringsarbeidet som ikke vil kunne dekkes fullt ut
gjennom nettsamarbeidet de deltar i til vanlig. Samlingene framstår dermed som viktige
for studentenes læring, og som noe annet enn det de ville ha møtt gjennom
nettundervisning alene. Samlingene er også obligatoriske.

•

Samlingene gir muligheter til at studentene kan delta i undervisningsmessige øvinger og
framlegg innenfor – og på tvers av – yrkesdidaktikkgruppene, og med evaluering fra
både medstudenter og PPU-lærere som utgangspunkt for felles drøfting og refleksjon.

•

Samlingsforelesninger skal alltid følges opp av studentarbeid der og da.

•

Nettforelesningene er korte temaforelesninger som kan sees og gjensees hver for seg eller i
sammenheng. Disse knyttes alltid til et overordnet tema som også omfatter praktiskteoretiske oppgaver som drøftes – og eventuelt løses - i samarbeid på læringsgruppenivå.
Nettoppgavene leveres individuelt, parvis eller som gruppeinnlevering. Disse oppgavene
omfatter også bruk av ulike didaktiske verktøy, som studentene også kan ta i bruk med
henblikk på praksisundervisning eller egen undervisning.

•

Gjennom et utvidet samarbeid mellom pedagogikk og yrkesdidaktikk under hele studiet, vil
det være lettere å se sammenhenger og forbindelseslinjer mellom de ulike fagdelene i en
konkret undervisningskontekst. Et slikt samarbeid kan gjennomføres på mange ulike måter.
Dette vil kunne omfatte felles tema på samlinger eller på nett. Et spesielt samarbeid er
knyttet til en praksisbasert utviklingsoppgave siste semester.

•

Utviklingsarbeid kan forstås som en del av entreprenørskapstilnærmingen i studiet og
gir studentene en praksisrelatert utfordring med henblikk på innovativ skoleutvikling.

•

PPU-Y skal ha en sterk og nær tilknytning til praksisfeltet. Dette har ofte vært
vanskelig i mange PPU- utdanninger (jfr. Hestbek (2010) i rapporten Kvalitet i PPU –
Utfordringer og mulige tiltak og Lid (2013) i NOKUT-rapporten PPUs relevans for
undervisning i skolen. De retter bl.a fokus mot utfordringer knyttet til inkludering av
praksisfeltet som del av PPU-utdanningen og mot kvalitetssikring av praksis. En spesiell
utfordring er skiftende praksisskoler og –lærere fra år til år).

•

PPU-Y ved Nord universitet er i gang med å utvikle nye samhandlingsarenaer med
praksisfeltet gjennom nettrom for praksislærerne og regionale praksismøter der PPUteamet møter både praksislærere og studenter til felles drøfting av studentfortellinger fra
praksisperiodene.
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PPU-Y ved Nord universitet er, sammen med andre PPU-utdanninger, i startfasen av et
forskningsprosjekt knyttet til forståelse av praksisfeltets generelle utfordringer og
samhandlingen mellom skolene som praksisskoler og PPU.
Da mesteparten av studiet foregår på nett, er det naturlig at det digitale innholdet i studiet
omtales i de fleste begrunnelser av hvordan valg av innhold fører frem til læringsutbyttet.
Sentrale verktøy i studiearbeidet er læringsplattform (LMS) og ulike digitale
kommunikasjonsverktøy. Studentene får opplæring i bruk av verktøyene på første samling og
følges tett den første tida. All informasjon, alle arbeidsoppdrag og alle innleveringer legges på
plattformen. I tillegg brukes diskusjonsforum både til felles refleksjon og til spørsmål og svar.
Studentene på PPU-Y har varierende studieerfaring, og særlig variert erfaring med
nettstudier. Like viktig som opplæring i bruk av digitale verktøy er derfor bevisstgjøring
omkring læringsstrategier og organisering av studiearbeidet. Dette er tema på første
samling. Et viktig fokus er arbeidet i læringsgruppene, hvordan disse skal fungere som gode
læringsfellesskap og at deltakelse i gruppene er forpliktende for hver enkelt.
I løpet av startsamlingen i første semester får gruppene god tid til å bli kjent, utforske den
samlede kompetansen i gruppa, og lage en forpliktende avtale med møtedatoer og
arbeidsoppgaver. Avtalen lastes opp på gruppas område på læringsplattformen. I tillegg skal
gruppa skrive en enkel gruppelogg etter hvert møte. Denne skrives i et delt dokument der
faglærer/ansvarlig for læringsgruppa har tilgang og kan være i dialog.
Faglærer deltar på gruppemøter både etter eget ønske og etter meldte behov fra gruppene,
minimum ett gruppemøte pr semester. Gruppene velger selv om de møtes fysisk eller om
de bruker nett. Faglærer deltar som hovedregel via nett.
Sentrale læringsutbytter er at studenten kan reflektere over pedagogiske og yrkesdidaktiske
problemstillinger og videre kan diskutere og reflektere i fellesskap over læring og
yrkesopplæring i lys av profesjonelle kvalitetskriterier og yrkesetiske prinsipper. Dette
finner vi for eksempel igjen i det yrkespedagogiske utviklingsarbeidet hvor studentene skal
oppnå grunnleggende kompetanse i å utvikle lærerprofesjonen og skolen som organisasjon.
For å oppnå beskrevet læringsutbytte, kreves et samspill mellom praksiserfaringer, tilegnelse
av relevante teorier og begreper, læringssamarbeid og refleksjon. Dette er basert på
moderne læringsteori der læringsprosessens sosiale aspekt vektlegges. Kunnskap utvikles i
samarbeid med andre, gjennom felles utprøving av ideer og refleksjon rundt erfaringer.
Arbeidet på samlingene fokuserer på å sette i gang prosesser, gjerne gjennom induktive
arbeidsmåter, der studentene nærmer seg tema det skal jobbes videre med i
læringsgruppene. Dette arbeidet ender gjerne opp med digitale presentasjoner i form av
oppslagstavler eller tankekart som er tilgjengelig via læringsplattformen for hele
studentgruppen. Det videre arbeidet kan for eksempel være at studentene utarbeider
undervisningsopplegg i egne fag. De presenterer deretter for hverandre i læringsgruppene,
får innspill fra medstudenter og avslutter med individuelle refleksjonsnotater der både
andres og egne tanker er inkludert.
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Det å bygge gode læringsfellesskap er avgjørende for å lykkes med å utdanne lærere som skal
jobbe i team på skoler, i faglige nettverk og i en digital delingskultur. Å etablere et slikt
læringsfellesskap forutsetter arbeid med relasjoner og tverrfaglig forståelse i alle
sammenhenger. I nettbaserte og fleksible studier er det særlig viktig å sikre at den enkelte
student erfarer at han er en del av et forpliktende nettverk der han både får støtte i sin egen
faglige utvikling og ser det som naturlig å bidra til andres utvikling.
Læringsutbytter som at studentene skal legge til rette for aktiviteter som fører til gode faglige
og sosiale læringsprosesser og at han skal være en tydelig leder og skape et motiverende og
inkluderende læringsmiljø nås, i tillegg til gjennom praksis, gjennom eksemplarisk
undervisning (Bruk av aktuelle hendelser i undervisningen har stor verdi for faglæreren i
lærerutdanningen). På andre samling gjennomføres undervisningsøvelser der studentene skal
undervise hverandre i et fritt valgt tema innen eget fagområde. Hver student får 30 minutter
til sitt opplegg som skal gjennomføres i grupper på 9-10 deltakere. Gruppene er ikke identisk
med læringsgruppene, og er fortsatt sammensatt på tvers av yrkesområder. I planlegging av
undervisningsøkta må studenten vektlegge anerkjente undervisningsprinsipper. Den faglige
bredden i disse "klassene" gir studentene innblikk i hverandres yrkesområder, den faglige
basisen for yrkesområdene og hvordan yrkesdidaktikk framstår i ulike kontekster. I etterkant
av at en student har gjennomført sin undervisningsøkt er det avsatt tid til tilbakemelding og
refleksjon. I dette benyttes anerkjente prinsipper for underveisvurdering.
Undervisningsøvelsen bidrar til å utvikle kunnskap om læring, læreprosesser, arbeidsmåter,
læremidler, læringsarenaer, klasseledelse og vurderingsformer i bred forstand.
Sentralt i studiet er at studenten ser sammenhengen mellom teori og praksis, slik at utdanningen
blir relevant. Bruk av vekslende gruppesammensetninger på samlingene er viktig. Aktiviteter i
læringsgruppene, særlig for de gruppene som ellers kun møtes på nett, bidrar til å styrke
relasjonene internt i gruppa. Bevisst bruk av andre gruppesammensetninger bidrar til relasjoner
og nettverksbygging i en større studentgruppe som studentene kan ha nytte av i flere
sammenhenger. Noen aktiviteter på samling, og også i aktiviteter mellom samlinger, fokuserer
på den enkeltes yrke eller yrkesområde og legger til rette for samarbeid mellom studenter med
felles yrkesbakgrunn. Her etableres nettverk som studentene tar med seg også inn i yrkeslivet
etter endt utdanning. Alt dette leder fram mot læringsutbyttet at studenten kan reflektere over
og videreutvikle egen kompetanse og bidra til samhandling mellom ulike aktører i opplæringa.
Samarbeid og samhandling krever både kunnskap om andres virkelighet og behov, og etablere
og utvikle samarbeid med aktører i hele opplæringsløpet og fremme livslang læring
Læringsgruppene er sammensatt på tvers av yrkesbakgrunn. Et mangfold av
yrkeskompetanser bidrar til at ulike erfaringer og bredden i samfunns- og yrkesliv
gjenspeiles. Dette er dekket i LUBene: kan diskutere læring og yrkesopplæring i et
samfunnsmessig perspektiv og skal kunne diskutere og samarbeide om nytenkning og
innovasjonsprosesser i det yrkesfaglige feltet. Arbeidet med å etablere funksjonelle
læringsgrupper og å ta i bruk digitale verktøy som muliggjør gode arbeidsbetingelser, er
derfor sterkt vektlagt.
Underveis i læringsarbeid og veiledning brukes ulike digitale verktøy. Gjennom dette oppnås
god kommunikasjon og tett oppfølging i et distribuert studium, samtidig som studentene
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utvikler både generelle digitale ferdigheter (jfr profesjonsfaglig digital kompetanse) og får
erfare hvordan digitale verktøy kan brukes i en didaktisk sammenheng: kunnskap om læring,
læreprosesser, arbeidsmåter, læremidler, læringsarenaer, klasseledelse og vurderingsformer
Gruppenes aktivitetslogg og felles tekstproduksjon foregår i stor grad i delte dokumenter, der
faglærer har tilgang til dokumentene og kan veilede tett underveis. Disse verktøyene brukes
også i hverandres vurdering. Læringsgruppene kommuniserer også via ulike sosiale medier i
tillegg til nettmøtene, men der deltar ikke faglærer.
Ulike digitale verktøy inngår i oppgaver gjennom studiet, for eksempel:

•

Digitale tankekart brukes til å lage oversikter over ulike tema (litteraturstudier) og til å
disponere oppgaver.

•

Presentasjoner lages i ulike verktøy, både tradisjonelle presentasjonsverktøy (bruk
av programmer i 360), videoverktøy, publisherprogrammer og andre.

•

QR-kodeleser, dokumentskanning og ulike mobilapper inngår i aktiviteter både på
samlinger og ellers.

•

I all digital produksjon berøres tema som etikk, opphavsrett og nettvett. Bruk av
egne og andres tekster, bilder, video, personvern og lisensiering skal gjøres
korrekt og blir vurdert. Kvalitet på foto og video til dokumentasjon inngår i flere
arbeidsoppdrag.

•

I tilknytning til flere oppgaver innen didaktikk, planlegging av undervisningsopplegg
og i praksis berøres problemstillinger knyttet til bruk av digitale verktøy i samfunnet
generelt og i opplæringa spesielt. kunnskap om barne- og ungdomskultur og barns
og ungdoms utvikling og læring i ulike sosiale og kulturelle kontekster

•

Et pågående forskningsprosjekt handler om bruk av iPad i vurderingsarbeidet, der
faglærer bruker digital penn til å kommentere skriftlige arbeider. Gjennom dette
blir studentene medvirkende i forskningsaktiviteter.
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§ 2-2 (4.1)
Begrunnelse for hvordan studiets innhold gir grunnlag for
at studentene oppnår læringsutbytte
Læringsutbytte

Begrunnelser

Kunnskap, kandidaten
har:
Kunnskap
yrkesdidaktisk og
pedagogisk kunnskap
rettet mot 8.-13. trinn.
Begrunnelse:
Gjennom disse
emnene l
studentene få
kunnskaper om
planlegging,
gjennomføring og
evaluering av
undervisnings- og
læringsprosesser

Kunnskap om
pedagogikk og
yrkesdidaktikk i
følgende
emneplaner
Begrunnelse:
Gjennom disse
emnene l
studentene få
kunnskaper om
planlegging,
gjennomføring og
evaluering av
undervisnings- og
læringsprosesser.
kunnskap om læring,
læreprosesser,

Kunnskap om
pedagogikk og
yrkesdidaktikk i
følgende
emneplaner:

PED

PRA

PED

PED

PRA

PRA

1002

1009

1003

1004

1010

1018

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Begrunnelse:
Gjennom disse emnene l
studentene få
kunnskaper om planlegging,
gjennomføring og evaluering
av undervisnings- og
læringsprosesser.

Kunnskap om
forutsetninger for læring
i følgende emneplaner:

X

Begrunnelse:
Studentene vil få en grundig
forståelse av elevers ulike
forutsetninger for å lære
gjennom kunnskaper om
tilpassa opplæring

Kunnskaper om ulike
perspektiver i

X

X

X
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arbeidsmåter,
læremidler,
læringsarenaer,
klasseledelse og
vurderingsformer

læringsprosessen i følgende
emneplaner:
Begrunnelse:

Studentene vil gjennom
didaktiske kunnskaper forstå
alle de ulike perspektivene
læring bygger på
kunnskap om barn og
Kunnskaper om unge
unge i ulike
menneskers
livssituasjoner, og om
livssituasjoner i følgende
barn og unges rettigheter emneplaner:
i et nasjonal og
Begrunnelse:
internasjonalt perspektiv
Gjennom emnene vil
studentene lære om
mobbing og psykisk helse,
lære om samhandling med
andre etater som skolen
samarbeider med og få
kunnskaper om
ungdomskultur og
ungdomsutvikling og læring i
ulike sosiale situasjoner

kunnskap om barne- og
ungdomskultur og
barns og ungdoms
utvikling og læring i
ulike sosiale og
kulturelle kontekster

X

Kommentar: Det er vanskelig å
se sammenhengen mellom
denne og LUB-ene i emne
1002. LUB-en i studieplanen er
mer detaljert (spesifikk) enn
det vi finner i emneplanen.
Kunnskaper om
X
ungdommers
utvikling og læring
i følgende
emneplaner:
Begrunnelse:
Studentene vil få en brei
kunnskap om tilpasset
opplæring for å øke
elevenes motivasjon til
læring.
Gjennom emnene vil
studentene få kunnskaper om

X

X

X

X

X
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kunnskap om metoder i
forsknings- og
utviklingsarbeid

hvordan de skal gjøre elevene
mest motiverte og robuste for
å møte et fremtidig arbeidsliv
Kunnskaper om forskning
og utvikling innenfor
yrkesfagfeltet i følgende
emneplaner:

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Begrunnelse:
Gjennom emnene vil
studentene lære ved at
kunnskap analyseres,
bearbeides, anvendes og
generaliseres for bruk i eget
fagområde og i egen praksis.

Ferdigheter
diskutere og reflektere i
fellesskap over læring og
yrkesopplæring i lys av
profesjonelle
kvalitetskriterier og
yrkesetiske prinsipper

Ferdigheter til å
drøfte
yrkesdidaktiske og
etiske
problemstillinger i
følgende
emneplaner:

X

X

Begrunnelse:

planlegge, lede,
gjennomføre og vurdere
undervisning i samsvar
med opplæringens planer

Gjennom emnene vil
studentene få erfaringer med
aktuelle problemstillinger
knyttet til det yrkesfaglige
feltet og til sin egen
lærerprofesjonelle utvikling
Kunne gjennomføre
undervisnings
– og læringsaktiviteter i
følgende emneplaner:
Begrunnelse:
Gjennom emnene vil
studentene oppøve
kompetanse innenfor en

X

X
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bruke og samarbeide om
varierte arbeidsmåter og
læringsressurser på ulike
læringsarenaer

lærers pedagogiske og
didaktiske virksomhet.
Kunne bruke varierte
arbeids- og læringsformer
sammen med ulike
samarbeidspartnere i
følgende emneplaner:

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Begrunnelse:

legge til rette for
aktiviteter som fører til
gode faglige og sosiale
læringsprosesser

Studenten skal bruke ulike
læringsarenaer gjennom en
entreprenøriell forståelse av
læring.
Ferdigheter i å
tilrettelegge for at alle
elever skal oppnå
læringsmål gjennom
følgende emneplaner

Begrunnelse:

være en tydelig leder og
skape et motiverende og
inkluderende
læringsmiljø

Studentene skal gjennom
studiet tilrettelegge for ulike
læringsaktiviteter på en sånn
måte at elever skal oppleve et
faglig og sosialt fellesskap.
Kunne motivere og lede
et læringsmiljø
gjennom følgende
emneplaner:

X

Begrunnelse:

kan lede elevers
læringsarbeid og tilpasse
opplæringen til elever
med ulike forutsetninger
i samsvar med gjeldende
regelverk

Hensikten her er at
studentene må øve på det
ansvaret som følger med å
være lærer. I tillegg er det en
klar oppgave for en lærer å
motivere og inspirere til økt
innsats o g trivsel.
Kunne tilpasse opplæring til
alle elever i tråd med deres
rettigheter gjennom
følgende emneplaner:
Begrunnelse:

X

X

X
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etablere og utvikle
samarbeid med aktører i
hele opplæringsløpet og
fremme livslang læring

Studenten skal jobbe med
differensiering og tilpasset
opplæring gjennom praksis og
ulike arbeidsoppgaver. I tillegg
vil det spesialpedagogiske
perspektivet settes i
sammenheng med gjeldene
lover og regler
Ferdigheter til å samarbeide
med aktuelle aktører
utenfor skolen med tanke
på livslange
læringsprosesser gjennom
følgende emneplaner:

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Begrunnelse:

kan anvende forskningsog erfaringsbasert
kunnskap

Undervisningen skal gi
studentene muligheter til å
etablere langsiktige
samarbeidsavtaler som skal
virke til at opplæringa kan
følge den raske utviklingen i
arbeidslivet
Ferdigheter til å kunne
bruke relevant forskning
i læringsrarbeid
gjennom følgende
emneplaner:
Begrunnelse:

kan reflektere over
pedagogiske og
yrkesdidaktiske
problemstillinger

Studenten vil gjennom
emnene lære å arbeide med
virkelighetsnære
problemstillinger og
situasjoner
Kompetanse til å drøfte
aktuelle problemstillinger
gjennom følgende
emneplaner:
Begrunnelse:
Gjennom praksis i skoler vil
studentene oppøve
kompetanse i et bredt spekter

X

X
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kan diskutere læring og
yrkesopplæring i et
samfunnsmessig
perspektiv
skal fremstå som en god
rollemodell og ivareta
yrkesfaglærerrollen i
samsvar med verdier og
normer som er nedfelt i
den profesjonsetiske
plattformen

av yrkesdidaktiske
problemstillinger
Kompetanse i å drøfte
yrkesopplæring i ulike
kontekster gjennom følgende
emneplaner
Kompetanse i å drøfte
yrkesopplæring i ulike
kontekster gjennom følgende
emneplaner

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Begrunnelse:
Studentene skal inn i en
lærerprofesjon som er preget
av et mangfold av utfordringer
innenfor et etisk perspektiv.

Generell kompetanse
kan reflektere over og
videreutvikle egen
kompetanse og bidra til
samhandling mellom
ulike aktører som er
relevante for opplæringa

Generell kompetanse
innenfor egenutvikling
gjennom et nettverk
gjennom følgende
emneplaner:

Begrunnelse:

Kan bygge relasjoner til
elever og foresatte, og
samarbeide med aktører
som er relevante for
opplæringa

Studenten skal gjennom
erfaringer kjenne sitt behov
for utvikling og gjøres kjent
med aktuelle arenaer for
dette.
Kompetanse i å skape gode
relasjoner elever, foresatte og
samarbeidspartnere gjennom
følgende emneplan:

Begrunnelse:

Skal kunne diskutere og
samarbeide om

Studentene skal gjennom
praksis erfare hvordan de skal
skape gode relasjoner til alle
relevante aktører i og rundt
skolen
Kompetanse i
entreprenørielle

X
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nytenkning og
innovasjonsprosesser i
det yrkesfaglige feltet

prosesser gjennom
følgende emneplaner:

Begrunnelse:
Gjennom emnene vil
studentene få en innføring og
erfaring med pedagogisk
entreprenørskap som en
forståelse for læring

§ 2-2 (4.2)

Infrastruktur, annet utstyr og støttefunksjoner

Studiet legger opp til stor fleksibilitet med utstrakt bruk av nett, i tillegg til obligatoriske
samlinger, deltakelse i læringsgrupper og veiledet praksis. Dette innebærer at
studietilbudet er tilgjengelig for personer som har behov for å kombinere utdanning med
familie og jobb på ulike steder i verden.
All læringsaktivitet mellom samlingene er knyttet til læringsgrupper. Aktuelle aktiviteter er
litteraturstudier, felles refleksjon, samt arbeid med ulike oppgaver og arbeidskrav.
Studentenes erfaringer fra praksisfeltet er utgangspunkt for flere av aktivitetene.
Gruppene har noen felles innleveringer (gruppeoppgaver), men støtter også hverandre i
arbeidet med individuelle oppgaver. Deltakelse i læringsgrupper er obligatorisk. Faglærer
støtter og veileder gruppene i studiearbeidet på nett. I løpet av startsamlingen i første
semester får gruppene god tid til å bli kjent, utforske den samlede kompetansen i gruppa,
og lage en forpliktende avtale med møtedatoer og arbeidsoppgaver. Avtalen lastes opp på
gruppas område på læringsplattformen.
I tillegg skal gruppa skrive en enkel gruppelogg etter hvert møte. Denne skrives i et delt
dokument der faglærer/ansvarlig for læringsgruppa har tilgang og kan være med som
dialogpartner.
Sentrale verktøy i dette arbeidet er læringsplattform (LMS) og ulike digitale
kommunikasjonsverktøy. Studentene får opplæring i bruk av verktøyene på første samling
og følges tett den første tida. All informasjon, alle arbeidsoppdrag og alle innleveringer
legges på plattformen. I tillegg brukes diskusjonsforum både til felles refleksjon og til
spørsmål og svar. Dette er også i tråd med læringsutbyttemål knyttet til behovet for digital
kompetanse som lærer. I emneplan PED, vises det til mål "..som fører til gode faglige og
sosiale læringsprosesser – inkludert profesjonsfaglig digital kompetanse og med evne til
bruke relevante digitale ressurser i undervisningen." Gjennom studiet tar studentene i bruk
digitale verktøy som de senere kan anvende i egen undervisning.
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§2-2 (4.3)

IT-tjenester ved Nord

Kolt (kompetansesenter) skal understøtte kjernevirksomhet og sentrale støttefunksjoner
gjennom å:
•

Tilby arbeidsverktøy av høy kvalitet til studenter og ansatte slik at Nord
kan realisere sine mål innen forskning og undervisning.

•

Sikre en effektiv, stabil og sikker drift av Nord universitets datasystemer.

•

Legge til rette for et godt arbeids- og studiemiljø.

Alle auditorier og undervisningsrom er utstyrt med pc, internettilgang og projektor. Alle
studentene ved Nord har en FEIDE identitet (Felles Elektronisk IDEntitet) Det innebærer at
de har ett brukernavn og passord til alle sine systemer.
Nord er koblet til det nasjonale forskningsnettet gjennom Uninett og har god
båndbredde, tilgjengelighet og sikkerhet i nettverket. Vi har internt et nytt og moderne
trådløst nettverk med meget god dekning på campus og de desentraliserte
studiestedene. Vi tilbyr Eduroam til alle våre studenter. Det innebærer at studenter og
ansatte fra øvrige universiteter og høgskoler kan logge seg på Nords trådløse nettverk
med sin egen konto. Tilsvarende kan våre studenter logge seg på det trådløse nettet til
UH-institusjonene som har EDUROAM (gjelder de fleste universitet og høgskoler i
Norge).
For utskrift og kopiering har vi meget gode fasiliteter for både studenter og ansatte. Her
har vi etablert en løsning som heter ”Follow Me” som gjør at brukerne ved hjelp av
student/ansattkort kan hente sin utskrift hvor som helst på en sikker måte. Studentene
har også mulighet for å skrive ut over det trådløse nettverket fra egen pc.
Studentene har tilgang til digitale bibliotekressurser uavhengig av lokalisering. Hvis
studentene får problemer relatert til studentmaskinene, kopi/utskrift eller det trådløse
nettverket kan de ta kontakt med Helpdesk.
Nord bruker FSweb som en webportal for studenter og ansatte mot det
studieadministrative systemet. Systemet inkluderer muligheter for
selvregistrering/endring av personalia via innlogging og søknad om opptak direkte på
nett. I tillegg kan man hente ut informasjon om eksamenskarakterer, giro for
semesteravgift, og grafisk grensesnitt over studentens individuelle utdanningsplan
Alle studentene har tilgang til Canvas som er et internett basert LMS (Learning
Management System). Canvas er et samhandlings- og publiseringssystem. Her er verktøy
for å skrive tekster rett på nett, tekster som studenten eller andre senere kan
kommentere og jobbe videre på. Studenter og ansatte kan også laste opp filer i htmlformat eller fra programmer som MS Excel, MS Word og OpenOffice. Her kan studentene
legge ut tekster eller føre diskusjoner som andre studenter og faglærer kan delta i.
Canvas brukes også i stor grad av faglærere for å legge ut informasjon og
forelesningsnotater, samt at studentene kan levere inn oppgaver elektronisk på disse
sidene.
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Studentene har tilgang til Office 365. Dette gir studentene mulighet til å benytte en
samhandlingsplattform som gir tilgang til epost, mulighet for å dele og samarbeide
om dokumenter, samt kommunisere med hverandre med både lyd og bilde. Digital
kompetanse omfatter kunnskap, ferdigheter og holdninger som setter den enkelte i
stand til å delta i kunnskapssamfunnet. Digital kompetanse er en av grunnleggende
ferdigheter som vektlegges i studiet

§ 2-2 (5)
Undervisnings-, lærings- og vurderingsformer skal være
tilpasset læringsutbyttet for studietilbudet. Det skal legges til rette
for at studenten kan ta en aktiv rolle i læringsprosessen.
Emne

Læringsutbytte

Undervisning- og
læringsformer

Vurderingsform

Begrunnelse

PED1002

KUNNSKAP

Studiet er samling og
nettbasert, Studentene er
inne på campus 2 uker i
studieåret. På campus
brukes undervisnings og
læringsformer som ikke
kan gjøres på nett.

HJ

HJ er valgt ut fra at dette er en
teoribasert eksamen med
utgangspunkt i en gitt
profesjonsfaglig utfordring.

har grunnleggende kunnskap om læring
og læringsprosesser som er relevant for
profesjonsutøvelsen
har kunnskap om utvikling, læring,
danning og opplæring
har kunnskap om ungdoms sosialiseringsog læreprosesser
har kunnskap om individuelle, sosiale og
kulturelle faktorer som påvirker læring
og utvikling hos ungdom på 8.-13. trinn
FERDIGHETER
kan vurdere og dokumentere elevers
læring og utvikling
kan planlegge, lede og vurdere fag- og
yrkesopplæring tilpasset elevers og
lærlingers behov
kan bygge relasjoner til elever/lærlinger
og skape konstruktive og inkluderende
læringsmiljø
kan samarbeide med elever/lærlinger,
kolleger og bedrifter om planlegging,
gjennomføring og vurdering av
opplæringen
kan bidra aktivt på samlinger og andre
faglige aktiviteter i studiet
kan analysere og bruke læreplaner
kan ivareta grunnleggende ferdigheter i
opplæringa
kan tilrettelegge relevant fagstoff og
bruke varierte læremidler og
læringsarenaer
kan bruke relevant teknologi og digitale
verktøy i undervisning

Hjemmeeksamen
Karakter A-F

Eksamensformen synliggjør
studentenes evne til å analysere
utfordringen ut fra relevant læringsog motivasjonsteori, og der de også
må begrunne egen plan for å løse
utfordringen på samme måte

Undervisningen på
campus er student aktive
læringsformer.
Mellom samlingene er
studenten samlet i
læringsgrupper med 2 – 3
møtepunkter sammen
med studenter og
faglærer.

AR

Her benyttes adobe
connect, skype og
webinarer

OD

Oppstartsamling, forum i
canvas, web seminarer,
veiledning på
studentarbeider, 6 uker
lærerpraksis. Deltakelsen
er obligatorisk.
Det er nødvendig med
deltakelse og aktivt
samarbeid mellom
studentene for å kunne
oppnå de ønskede
utbytteformuleringer vi
har satt for emnet.
Her vil bl.a. interaktive
prosesser,
ensemblemedvirking og
faglige samtaler mellom
studenter, medstudenter

Arbeidskrav
Godkjent/ikke
godkjent

Obligatorisk
deltakelse
Godkjent/ikke
godkjent

Innleveringsarbeider, oppgaver og
refleksjonsnotat

Deltakelse på samlingene er
obligatorisk fordi det gir et
læringsutbytte som ikke kan erstattes
fullt ut av nettundervisning. Det
samme gjelder læringsgruppenes ulike
felles arbeidsoppgaver og kontakten
med læringsgruppenes egen veileder.
Obligatorisk deltakelse samlingene og
2 samlinger på nett hver måned
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GENERELL KOMPETANSE

og lærere vil være
essensielt

har en integrert faglig, pedagogisk,
yrkesetisk og fag- og yrkesdidaktisk
kompetanse
har en helhetlig og tverrfaglig tilnærming
til yrkesutøvelse
kan identifisere eget lærings- og
kompetansebehov

Emne

kan reise problemstillinger, undersøke og
drøfte utvikling og endring av egen
praksis
Læringsutbytte

PED1003

KUNNSKAP
har kunnskap om relevant lovverk og
aktuelle styringsdokumenter
har oversikt over aktuelle yrkesfag i et
historisk og kulturelt perspektiv
har kunnskaper om yrkesfaglærerens
doble praksisfelt
ha grunnleggende kunnskap om
entreprenørielle læringsformer
har kunnskap om fag- og
yrkesopplæringas plass i samfunnet
FERDIGHETER
kan orientere seg i faglitteratur og
vurdere informasjonskilder og
eksisterende teorier for 8.-13. trinn
kan analysere eget behov for dybde- og
breddekompetanse innenfor sitt
programområde og delta i et
arbeidsfellesskap med sammensatt
kompetanse
kan bidra i debatten om fremtidig
yrkesopplæring og være med på å utvikle
yrkesdidaktikk
kan legge til rette for nytenking og
innovasjon
kan samarbeide med aktører i lokalt
arbeids- og samfunnsliv og anvende
dette i opplæringa
GENERELL KOMPETANSE
har en integrert faglig, pedagogisk,
yrkesetisk og fag-/yrkesdidaktisk
kompetanse
har endrings- og utviklingskompetanse
som grunnlag for å møte fremtidens
skole, arbeids- og samfunnsliv
kan orientere seg i og diskutere relevant
forskning innen eget fagområde

Undervisning- og
læringsformer

Vurderingsform

Begrunnelse

Studiet er samling og
nettbasert, Studentene er
inne på campus 2 uker i
studieåret. På campus
brukes undervisnings og
læringsformer som ikke
kan gjøres på nett.

HJ

HJ er valgt ut fra at
oppgaven er teoribasert
med utgangspunkt i en
praktisk / fag didaktisk
utfordring.

Hjemmeeksamen
Karakter: A-F

Eksamensformen synliggjør
studentenes evne til å analysere
utfordringen ut fra relevant læringsog motivasjonsteori, og der de også
må begrunne egen plan for å løse
utfordringen på samme måte

Undervisningen på
campus er student aktive
læringsformer.
Mellom samlingene er
studenten samlet i
læringsgrupper 2 – 3
møtepunkter sammen
med studenter og
faglærer,
Her benyttes adobe
connect, skype og
webinarer
Oppstartsamling, forum i
canvas, web seminarer,
veiledning på
studentarbeider, 6 uker
lærerpraksis. Deltakelsen
er obligatorisk.
Det er nødvendig med
deltakelse og aktivt
samarbeid mellom
studentene for å kunne
oppnå de ønskede
utbytteformuleringer vi
har satt for emnet.
Her vil bl.a. interaktive
prosesser,
ensemblemedvirking og
faglige samtaler mellom
studenter, medstudenter
og lærere vil være
essensielt

AR
Arbeidskrav

Innleveringsarbeider, oppgaver og
refleksjonsnotat

Godkjent/ikke
godkjent

OD
Obligatorisk
deltakelse
Godkjent/ikke
godkjent

Deltakelse på samlingene er
obligatorisk fordi det gir et
læringsutbytte som ikke kan erstattes
fullt ut av nettundervisning. Det
samme gjelder læringsgruppenes ulike
felles arbeidsoppgaver og kontakten
med læringsgruppenes egen veileder.
Obligatorisk deltakelse samlingene og
2 samlinger på nett hver måned
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Emne

Læringsutbytte

Undervisning- og
læringsformer

Vurderingsform

Begrunnelse

PED1004

KUNNSKAP

Studiet er samling og
nettbasert, Studentene er
inne på campus 2 uker i
studieåret. På campus
brukes undervisnings og
læringsformer som ikke
kan gjøres på nett.

O

Oppgave er valgt ut fra at
studentene med
utgangspunkt i en
praktisk / fag didaktisk
utfordring skal samle inn
empiri og gjennomføre
utviklingsarbeid i egen
praksis. Oppgaven skal
drøftes gjennom å knytte
empirien til aktuell teori.

har god kjennskap til pedagogisk og
yrkesdidaktisk forskning innenfor aktuelt
fagfelt
kan se faget, yrket og yrkesopplæringen i
et historisk og kulturelt perspektiv
FERDIGHETER
kan gjennomføre og dokumentere et
utviklingsarbeid etter
samfunnsvitenskapelige kriterier
kan legge til rette for nytenkning og
innovasjon
kan involvere lokalt arbeidsliv, samfunnsog kulturliv i opplæringen
kan anvende yrkesdidaktiske og
teknologiske ferdigheter i tråd med
samfunnets utviklings- og endringsbehov
GENERELL KOMPETANSE
kan bruke og henvise til relevante
forskningsresultater for å treffe
begrunnede valg
kan reise problemstillinger, undersøke og
drøfte endring av egen praksis
kan analysere eget behov

Oppgave
Karakter: A-F

Undervisningen på
campus er student aktive
læringsformer.

Eksamensformen synliggjør
studentenes evne til å analysere
utfordringer ut fra relevant lærings- og
motivasjonsteori, og der de også må
begrunne egen plan for å løse
utfordringen på samme måte

Mellom samlingene er
studenten samlet i
læringsgrupper 2 – 3
møtepunkter sammen
med studenter og
faglærer,
AR
Her benyttes adobe
connect, skype og
webinarer
Oppstartsamling, forum i
canvas, web seminarer,
veiledning på
studentarbeider, 6 uker
lærerpraksis. Deltakelsen
er obligatorisk.
Det er nødvendig med
deltakelse og aktivt
samarbeid mellom
studentene for å kunne
oppnå de ønskede
utbytteformuleringer vi
har satt for emnet.

Arbeidskrav
Godkjent/ikke
godkjent

Innleveringsarbeider, oppgaver og
refleksjonsnotat

OD
Obligatorisk
deltakelse
Godkjent/ikke
godkjent

Deltakelse på samlingene er
obligatorisk fordi det gir et
læringsutbytte som ikke kan erstattes
fullt ut av nettundervisning. Det
samme gjelder læringsgruppenes ulike
felles arbeidsoppgaver og kontakten
med læringsgruppenes egen veileder.
Obligatorisk deltakelse samlingene og
2 samlinger på nett hver måned

Her vil bl.a. interaktive
prosesser,
ensemblemedvirking og
faglige samtaler mellom
studenter, medstudenter
og lærere vil være
essensielt
Emne

Læringsutbytte

Undervisning- og
læringsformer

Vurderingsform

Begrunnelse

PRA1009

KUNNSKAP

PPU har i første studieår
30 dager veiledet, vurdert
og variert praksis
fortrinnsvis i videregående
skole, og der innholdet
skal være rettet mot
lærerens rolle i
skolesamfunnet og på
skolen som arbeidsplass
og bli kjent med skolen
som organisasjon

PR

PR Praksis vurderes av praksislærer
som bestått/ikke bestått ut fra
gjennomføringsevne, delaktighet,
egnethet og innsats. Praksis
bedømmes hvert studieår.

har kunnskap om skolen som
organisasjon, om opplæringslov,
læreplan og lærerprofesjonens etiske
plattform - og om betydningen av skoleog forskningsbasert kompetanseutvikling
og lokalt læreplanarbeid
har kunnskap om lærerens oppgaver,
roller og ansvar i opplæringen
har bred fag-didaktisk og pedagogisk
kompetanse - med kunnskap om
lærerrollen og lærerarbeidet med
tilpasset opplæring, læringsstrategier,

Praksis 30 dager
Bestått / ikke
bestått

Skikkethet vurderes i samarbeid
mellom praksislærer og PPU ved Nord
universitet
Studenter som er tilsatt i skolen må
ha minimum 50 % av praksis på annen
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vurderingsformer, varierte arbeidsmåter
og bruk av ulike læringsarenaer inkludert spesialpedagogiske tema
har inngående kunnskap om barn og
unges utvikling, motivasjon og
sosialisering, læring og danning i ulike
sosiale, flerkulturelle og digitale
kontekster - og om hvordan kunnskapen
kan anvendes for å tilpasse opplæringen
til alle elevers forutsetninger og behov
har kunnskap om relevante
undervisningsfag, fagdidaktikk,
sammenhenger mellom skole- og
samfunnsutvikling og lærerens
tilrettelegging for læring
FERDIGHETER
kan planlegge, gjennomføre og vurdere
egen og andres undervisning med
utgangspunkt i internasjonalt, nasjonale
og lokale styringsdokumenter
kan lede og legge til rette for
undervisningsforløp som fører til gode
faglige, motiverende og inkluderende
læringsmiljø

Praksis første studieår er
bundet til forberedelser,
etterarbeid, møter,
vurderingsarbeid,
kollegasamarbeid, og
undervisning i 29 timer
per uke ved praksisskolen
Studentens oppgave er å
være en aktiv og
interessert deltaker i
praksis, og ta sitt ansvar i
veiledningen. Studenten
skal før hver veiledning
levere en skriftlig plan
(veiledningsdokumentet)
for undervisningsøkten til
praksislærer.
Veiledningsdokumentet
og eventuelle andre
skriftlige dokumenter
(logg, arbeidsplan) danne
utgangspunkt for
veiledningssamtalene.

AR

skole enn egen arbeidsplass, for å
sikre en bredere forståelse for ulike
undervisnings- og
vurderingsordninger

Arbeidskrav
Bestått/ikke
bestått

OD

Logg og refleksjonsnotat etter både 2.
og 6 praksisuke.
Dokumentere gjennomført praksis
ved bruk av logg. Refleksjonsnotat
brukes for å fremme refleksjon over
opplevde erfaringer fra praksis

Obligatorisk
deltakelse
Godkjent/ikke
godkjent

Obligatorisk deltakelse i praksis
kreves fordi det gir et læringsutbytte
som ikke kan erstattes ved bruk av
teori og nettundervisning

kan bruke varierte arbeidsmetoder,
differensiere og tilpasse opplæringen til
elevens og elevgruppas forutsetninger i
samsvar med gjeldende læreplanverk
kan bygge relasjoner til - samt
kommunisere, samarbeide og samhandle
med - elever, foresatte, kollegaer og
andre interne og eksterne aktører
kan ta ansvar for å utvikle og lede
inkluderende, kreative, trygge og
helsefremmende læringsmiljøer
GENERELL KOMPETANSE
har utviklet egen læreridentitet som
bidrag til profesjonsfellesskapet
har utviklet profesjons-etisk digital
kompetanse og kan bidra til utvikling av
barn og unges digitale dømmekraft
kan bidra til innovasjonsprosesser, reise
relevante problemstillinger og ta ansvar
for samarbeid og utviklingsarbeid som
fremmer faglig nyskaping og pedagogisk
entreprenørskap i opplæringen - og
involvere lokalt samfunns-, arbeids- og
kulturliv i opplæringen
Læringsutbytte
Emne
PRA1018

KUNNSKAP
har kunnskap om skolen som
organisasjon og samfunnsinstitusjon
har kunnskap om hvordan lokalt
arbeidsliv, kultur og samfunnsliv kan
benyttes i opplæringa

Undervisning- og
læringsformer

Vurderingsform

Begrunnelse

Observasjon, overgangen
fra ungdomsskole til
videregående skole.

PR

PR Praksis vurderes av praksislærer
som bestått/ikke bestått ut fra
gjennomføringsevne, delaktighet,
egnethet og innsats.

PPU har i andre studieår
10 dager veiledet, vurdert
og variert praksis

Praksis 10 dager
Bestått / ikke
bestått
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har grunnleggende kunnskap om
utviklingsarbeid i skolen
har innsikt i overgangsfasen mellom
ungdomstrinn og videregående
opplæring
FERDIGHETER
kan lede læreprosesser i ulike
læringsfellesskap
kan selvstendig og sammen med andre
planlegge, gjennomføre og kritisk
evaluere egen undervisning
kan bruke og reflektere over varierte og
yrkesrelevante arbeidsmåter og
læremidler

fortrinnsvis i
ungdomsskolen, og der
innholdet skal knyttes opp
mot pedagogikk og
didaktikk slik at
studentene utvikler sin
profesjonskunnskap
gjennom både teori- og
erfaringsbasert refleksjon.
Praksis andre studieår er
bundet til forberedelser
og etterarbeid, møter,
vurderingsarbeid,
kollegasamarbeid, og
undervisning i 29 timer
per uke ved praksisskolen.

AR
Arbeidskrav
Bestått/ikke
bestått

Logg og refleksjonsnotat etter 2.
praksisuke.
Dokumentere gjennomført praksis
ved bruk av logg. Refleksjonsnotat
brukes for å fremme refleksjon over
opplevde erfaringer fra praksis

OD
Obligatorisk
deltakelse

kan bruke og henvise til relevante
forskningsresultater for å treffe
begrunnede valg og gjennomføre
systematisk yrkesdidaktisk og pedagogisk
utviklingsarbeid

Skikkethet vurderes i samarbeid
mellom praksislærer og PPU ved Nord
universitet

Godkjent/ikke
godkjent

Obligatorisk deltakelse i praksis
kreves fordi det gir et læringsutbytte
som ikke kan erstattes ved bruk av
teori og nettundervisning

kan planlegge og evaluere møter og
utviklingssamtaler med elever og
foresatte
kan så langt det er mulig delta i
aktiviteter knyttet til utdanningsvalg og
fag i ungdomsskolen
GENERELL KOMPETANSE
kan evaluere egen og andres praksis med
referanse til teori og forskning og bidra til
yrkespedagogisk utvikling i skolen
kan observere og reflektere over
læringsaktivitet på ungdomstrinnet
har innsikt i egen utvikling som lærer, og
kan analysere egen lærerkompetanse
kan analysere egne behov for
kompetanseheving, og ha endrings- og
utviklingskompetanse for å møte
fremtidens behov i skole, arbeids- og
samfunnsliv
Emne

Læringsutbytte

Undervisning- og
læringsformer

Vurderingsform

Begrunnelse

PRA1010

KUNNSKAP

PPU har i andre studieår
20 dager veiledet, vurdert
og variert praksis
fortrinnsvis i videregående
skole, og der innholdet
skal knyttes opp mot
pedagogikk og
fagdidaktikk slik at
studentene utvikler sin
profesjonskunnskap
gjennom både teori- og
erfaringsbasert refleksjon.
Praksis andre studieår er
bundet til forberedelser
og etterarbeid, møter,

PR

PR Praksis vurderes av praksislærer
som bestått/ikke bestått ut fra
gjennomføringsevne, delaktighet,
egnethet og innsats.

har kunnskap om skolen som
organisasjon og samfunnsinstitusjon
har kunnskap om hvordan lokalt
arbeidsliv, kultur og samfunnsliv kan
benyttes i opplæringa
har grunnleggende kunnskap om
utviklingsarbeid i skolen
har innsikt i overgangsfasen mellom
ungdomstrinn og videregående
opplæring
FERDIGHETER

Praksis 20 dager
Bestått / ikke
bestått

Skikkethet vurderes i samarbeid
mellom praksislærer og PPU ved Nord
universitet
Studenter som er tilsatt i skolen må
ha minimum 50 % av praksis på annen
skole enn egen arbeidsplass, for å
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kan lede læreprosesser i ulike
læringsfellesskap
kan selvstendig og sammen med andre
planlegge, gjennomføre og kritisk
evaluere egen undervisning
kan bruke og reflektere over varierte og
yrkesrelevante arbeidsmåter og
læremidler
kan bruke og henvise til relevante
forskningsresultater for å treffe
begrunnede valg og gjennomføre
systematisk yrkesdidaktisk og pedagogisk
utviklingsarbeid
kan planlegge og evaluere møter og
utviklingssamtaler med elever og
foresatte
kan så langt det er mulig delta i
aktiviteter knyttet til utdanningsvalg og
fag i ungdomsskolen

vurderingsarbeid,
kollegasamarbeid, og
undervisning i 29 timer
per uke ved praksisskolen.

sikre en bredere forståelse for ulike
undervisnings- og vurderingsformer
AR
Arbeidskrav

Studentens oppgave er å
være en aktiv og
interessert deltaker i
praksis, og ta sitt ansvar i
veiledningen. Studenten
skal før hver veiledning
levere en skriftlig plan
(veiledningsdokumentet)
for undervisningsøkten til
praksislærer.
Veiledningsdokumentet
og eventuelle andre
skriftlige dokumenter
(logg, arbeidsplan) danne
utgangspunkt for
veiledningssamtalene.

Bestått/ikke
bestått

Logg og refleksjonsnotat etter 4
praksisuke.
Dokumentere gjennomført praksis
ved bruk av logg. Refleksjonsnotat
brukes for å fremme refleksjon over
opplevde erfaringer fra praksis

OD
Obligatorisk
deltakelse
Godkjent/ikke
godkjent

Obligatorisk deltakelse i praksis
kreves fordi det gir et læringsutbytte
som ikke kan erstattes ved bruk av
teori og nettundervisning

GENERELL KOMPETANSE
kan evaluere egen og andres praksis med
referanse til teori og forskning og bidra til
yrkespedagogisk utvikling i skolen
kan observere og reflektere over
læringsaktivitet på ungdomstrinnet
har innsikt i egen utvikling som lærer, og
kan analysere egen lærerkompetanse
kan analysere egne behov for
kompetanseheving, og ha endrings- og
utviklingskompetanse for å møte
fremtidens behov i skole, arbeids- og
samfunn

Fagmiljøet legger til rette for at studentene kan ta en aktiv rolle i læringsprosessen
I starten av studiet legger fagmiljøet stor vekt på at studentene skal bli kjent med hverandre og
med fagansatte. Formålet med dette er å skape et trygt læringsmiljø hvor studentene bidrar aktivt i
undervisningen og deler erfaringer og refleksjoner gjennom deltakelse i læringsgrupper og
oppgaver om løses individuelt eller i læringsgrupper. Dette søkes oppnådd ved å dra på utferder
og ved å gjennomføre gruppearbeid og praktiske øvinger tidlig i studieløpet.
Begrunnelse for hvorfor hver enkelt undervisnings-, lærings- og vurderingsformer er valgt, og hvorfor
disse formene gir grunnlag for at studentene oppnår læringsutbytte.
På emnenivå er læringsutbyttet definert gjennom hvilke(n) kunnskaper, ferdigheter og generell
kompetanse studenten skal oppnå. Siden studiet omfatter emner av ulik karakter, benyttes ulike
undervisnings-, lærings- og vurderingsformer for at studentene skal oppnå læringsutbyttet.
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Emne PED 1002: Yrkesfaglærernes oppgaver og funksjoner
Undervisningsformer: Nett og samlingsbasert
Generell begrunnelse:
Overordnet nivå sier at studenten skal kunne bruke og samarbeide om varierte arbeidsmåter og
læringsressurser på ulike læringsarenaer, og studenten skal kunne diskutere og samarbeide om
nytenkning og innovasjonsprosesser i det yrkesfaglige feltet. Emneplanen viser til at studenten skal
kunne bruke digitale verktøy i undervisning, og skal kunne samarbeide med kollegaer og bedrifter
om planlegging, gjennomføring og vurdering av opplæringen.
Begrunnelse for nettbasert studium:
Studentene har lang erfaring fra arbeidsliv og yrkesutdanning, og kan bo i sitt eget nærmiljø med
arbeidsplass og familie. Nettbaserte studiet skaper nærhet til studentenes eget praksisfeltet og
skole, hvor praksisopplæring kan gjennomføres. Skolene vil kunne rekruttere nye yrkesfaglærer i
sitt eget nærmiljø. Gjennom å samarbeide i læringsgrupper vil studentene få mulighet til å
reflektert og diskutere fagstoff med hverandre og med faglig ansvarlig, noe som gjennomføres ved
bruk av skype eller adobe connect. I tillegg bruker studentene læringsplattformen Canvas hvor
forelesninger, innleveringer og oppgaver blir lagt ut og levert inn.
Begrunnelse for samlingsbasert studium:
Studentene skaper relasjoner til hverandre og faglige ansatte ved at de får erfare ulike
undervisningsformer i praktisk bruk, og reflektere over teoretiske tilnærminger, og over egen
praksis i lag med ulike faglærere/medstudenter. I tillegg får studentene reflektere over eget yrke
og arbeidsoppgaver, og ser det opp imot yrkesfaglærerrollen gjennom arbeid i grupper og ulike
refleksjonsnotat.
Læringsformer:
Arbeidsformene kan være skriftlige, individuelle oppgaver. Diskusjonsforum på nett, casearbeid,
nett- og kollegabasert veiledning, gruppearbeid, lyd og bildepresentasjoner. Alle
arbeidsoppgaver leveres på digitale læringsplattformer.
Begrunnelser for læringsformene:
Overordnet nivå viser til at studenten skal ha kunnskap om læring, læreprosesser, arbeidsmåter,
læremidler, læringsarenaer, klasseledelse og vurderingsformer. I tillegg kunne diskutere og
reflektere i fellesskap over læring og yrkesopplæring i lys av profesjonelle kvalitetskriterier og
yrkesetiske prinsipper. Emneplan viser til at studenten skal ha grunnleggende kunnskap om læring
og læringsprosesser som er relevant for profesjonsutøvelsen. I tillegg skal studenten kunne
vurdere og dokumentere elevers læring og utvikling, og de skal kunne planlegge, lede og vurdere
fag- og yrkesopplæring tilpasset elevenes/læringenes behov. Studentene utvikler
digitalkompetanse ved å bruke ulike digitale verktøy underveis i studiet. I tillegg utvikler
studentene sin forskende og skapende kompetanse gjennom innovative arbeidsmåter, hvor
endring og utvikling vektlegges. Gjennom læringsformene ønsker en å oppnå et positivt,
samarbeidende læringsmiljø, der alle studentene bidrar. En del av aktivitetene i et Fremtidens
Klasserom involverer digitale teknologier, men det er ikke teknologien i seg selv som studeres. Det
som er gjenstand for undersøkelse er nye måter å arbeide på med digital teknologi. Man kan si at
teknologien gir oss muligheter for å undersøke fagene og fagenes innhold på nye måter. Og at vi
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med de digital teknologi får mulighet til å arbeide på nye måter i undervisningen rundt fagenes
innhold og egenart. Vi får mulighet til å dele, samhandle over tid og sted, formidle fagets innhold
på nye måter, bygge opp og bryte ned.
Lærerutdanningen har i sin kjerne to hovedoppdrag. Det ene er å heve lærerstudentenes faglige
kunnskap og forståelse i fagene deres, og det annet er å være eksemplarisk i sin undervisning. At
lærerutdanningen må være eksemplarisk handler om at den skal utdanne lærere som kan
undervise i fagene sine i skolen. Dette er ikke i særlig stor grad noe man kan lese seg til. Man må
se, prøve og delta i undervisning selv for på ordentlig vis å utvikle sine didaktiske paletter og
lære å reflektere over sine didaktiske til- og fravalg.
En måte å realisere dette på er ved å:
•

legge til rette for aktive studenter

•

variere undervisningsformene

•

gi studenten åpne oppgaver, som understøtter utfordre lærerens rolle som den mest
vitende (også foreleseren på lærerutdanningen)

Vurderingsformer:
Hjemmeeksamen, 1 uke, skriftlig
Obligatorisk deltakelse 100 %, teller 0/100 av
karakteren Obligatorisk arbeid, teller 0/100 % av
karakteren
Mappevurdering; En obligatorisk oppgave – som viser planlegging, gjennomføring og vurdering av
ei læringsøkt dokumentert ved film. I tillegg får studenten velge ut to andre oppgaver som de har
hatt i løpet av første år – for eks. refleksjonsnotat, meg som lærer osv.

Begrunnelser for vurderingsformene:
Skriftlig eksamen:
Læringsutbytte i emneplanen sier blant annet at studenten skal ha grunnleggende kunnskap om
læring og læringsprosesser som er relevant for profesjonsutøvelsen; har kunnskap om utvikling,
læring, danning og opplæring, noe som henger sammen med LUB på overordnet nivå som sier at
studenten skal ha yrkesdidaktisk og pedagogisk kunnskap rettet mot 8-13 trinn. På bakgrunn av
det har vi valgt skriftlig eksamen, hvor studentene får ta i bruk fagkunnskapen sin og sette det inn i
praktisk sammenheng gjennom refleksjon og drøfting. Studenten får økt skriveferdigheter og
forståelse for sammenhenger mellom teori og praksis ved å reflektere og sette seg inn i forskning
innenfor eget fagfelt.
Obligatorisk deltakelse:
Overordnet nivå viser til at studenten skal diskutere og reflektere i fellesskap over læring og
yrkesopplæring i lys av profesjonelle kvalitetskriterier og yrkesetiske prinsipper, og de skal bruke
og samarbeide om varierte arbeidsmåter og læringsressurser på ulike læringsarenaer.
Emneplanen viser til at studenten skal kunne samarbeide med elever (lærlinger, kollegaer og
bedrifter om planlegging, gjennomføring og vurdering av opplæringen. Som yrkesfaglærer
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forventes det at en innehar en samhandlingskompetanse. Ut i fra viktigheten av god
samhandlingskompetanse så er deltakelse og oppmøte på samlinger og læringsgrupper
obligatorisk.
Obligatorisk arbeid:
Obligatoriske arbeidskrav består av disse oppgavene; 1) Refleksjon fra startsamling, 2) presentasjon av
deg selv/ jeg som lærer, 3) undervisningsplanlegging, 4) logg med refleksjonsnotat fra skolepraksis, 5)
observasjon med refleksjon, 6) presentasjon av eget yrke ved bruk av ulike digitale fremstillingsformer
7) undervisningsøkt med rapport, 8) praksisoppgave – klasse – og læringsledelse, 9) gruppeoppgave
vurdering for læring, 10) tematankekart. Gjennom oppgavene får studentene ta i bruk fagkunnskapen
sin og sette det inn i den praktisk sammenheng gjennom refleksjon og drøfting. I tillegg får studenten
økt forståelse for sammenhenger mellom teori og praksis gjennom å reflektere og sette seg inn i
forskning innenfor eget fagfelt.
Emne PED 1003: Yrkesfaglig utfordringer i skole og arbeidsliv
Undervisningsformer: Nett og samlingsbasert
Generell begrunnelse:
Overordnet nivå sier at studenten skal kunne bruke og samarbeide om varierte arbeidsmåter og
læringsressurser på ulike læringsarenaer, og studenten skal kunne diskutere og samarbeide om
nytenkning og innovasjonsprosesser i det yrkesfaglige feltet. Emneplanen viser til at studenten skal
kunne bruke digitale verktøy i undervisning, og skal kunne samarbeide med kollegaer og bedrifter
om planlegging, gjennomføring og vurdering av opplæringen. I tillegg søkes det å oppnå et positivt,
samarbeidende og gjensidig forpliktende læringsmiljø der alle bidrar.
Begrunnelse for nettbasert studium:
Studentene har lang erfaring fra arbeidsliv og yrkesutdanning, og kan bo i sitt eget nærmiljø med
arbeidsplass og familie. Nettbaserte studiet skaper nærhet til studentenes eget praksisfeltet og
skole, hvor praksisopplæring kan gjennomføres. Skolene vil kunne rekruttere nye yrkesfaglærer i
sitt eget nærmiljø. Gjennom å samarbeide i læringsgrupper vil studentene få mulighet til å
reflektere og diskutere fagstoff med hverandre og med faglig ansvarlig, noe som gjennomføres ved
bruk av skype, adobe connect. I tillegg bruker studentene læringsplattformen Canvas hvor
forelesninger, innleveringer og oppgaver blir lagt ut og levert inn.
Begrunnelse for samlingsbasert studium:
Studentene skaper relasjoner til hverandre og faglige ansatte ved at studentene får erfare ulike
undervisningsformer i praktisk bruk, og reflektere over teoretiske tilnærminger, og over egen
praksis i lag med ulike faglærere/medstudenter. I tillegg får studentene reflektere over eget yrke
og arbeidsoppgaver, og ser det opp imot yrkesfaglærerrollen gjennom arbeid i grupper og ulike
refleksjonsnotat.
Læringsformer: Arbeidsformene kan være skriftlige, individuelle oppgaver. Diskusjonsforum på nett,
Casearbeid, Nett- og kolleggabasert veiledning via nett, Gruppearbeid, Lyd og bildepresentasjoner,
Alle arbeidsoppgaver leveres på digitale læringsplattformer. Diskuteres i fagmiljøet. Valg av
læringsformer. Hvilke skal brukes innen hvert emne?
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Begrunnelser for læringsformer:
Studieplanen viser til at studenten skal kunne reflektere over pedagogiske og yrkesdidaktiske
problemstillinger, og diskutere læring og yrkesopplæring i et samfunnsmessig perspektiv.
Emneplanen viser til at studenten skal ha kunnskap om relevant lovverk og aktuelle
styringsdokumenter, og ha ferdigheter i å orientere seg i faglitteratur og vurdere
informasjonskilder og eksisterende teorier for 8 – 13 trinn. I tillegg skal studenten kunne bidra i
debatten om fremtidig yrkesopplæring og være med på å utvikle yrkesdidaktikk.
Vurderingsformer:
Obligatorisk deltakelse på samlinger og i læringsgrupper. Godkjent eller ikke
godkjent. Obligatoriske arbeidskrav. Bestått eller ikke bestått.
Hjemmeeksamen A – F
Emne PED 1004: Yrkespedagogisk utviklingsarbeid
Undervisningsformer: Nett og samlingsbasert
Generell begrunnelse:
Overordnet nivå sier at studenten skal kunne bruke og samarbeide om varierte arbeidsmåter og
læringsressurser på ulike læringsarenaer, og studenten skal kunne diskutere og samarbeide om
nytenkning og innovasjonsprosesser i det yrkesfaglige feltet. Emneplanen viser til at studenten skal
kunne bruke digitale verktøy i undervisning, og skal kunne samarbeide med kollegaer og bedrifter om
planlegging, gjennomføring og vurdering av opplæringen. I tillegg søkes det å oppnå et positivt,
samarbeidende og gjensidig forpliktende læringsmiljø der alle bidrar.
Begrunnelse for nettbasert studium:
Studentene har lang erfaring fra arbeidsliv og yrkesutdanning, og kan bo i sitt eget nærmiljø med
arbeidsplass og familie. Nettbaserte studiet skaper nærhet til studentenes eget praksisfeltet og
skole, hvor praksisopplæring kan gjennomføres. Skolene vil kunne rekruttere nye yrkesfaglærer i
sitt eget nærmiljø. Gjennom å samarbeide i læringsgrupper vil studentene få mulighet til å
reflektere og diskutere fagstoff med hverandre og med faglig ansvarlig, noe som gjennomføres ved
bruk av skype, adobe connect. I tillegg bruker studentene læringsplattformen Canvas hvor
forelesninger, innleveringer og oppgaver blir lagt ut og levert inn.
Begrunnelse for samlingsbasert studium:
Studentene skaper relasjoner til hverandre og faglige ansatte ved at studentene får erfare ulike
undervisningsformer i praktisk bruk, og reflektere over teoretiske tilnærminger, og over egen
praksis i lag med ulike faglærere/medstudenter. I tillegg får studentene reflektere over eget yrke
og arbeidsoppgaver, og ser det opp imot yrkesfaglærerrollen gjennom arbeid i grupper og ulike
refleksjonsnotat.
Læringsformer:
Arbeidsformene kan være skriftlige, individuelle oppgaver. Diskusjonsforum på nett, Casearbeid,
Nett- og kollegabasert veiledning via nett, Gruppearbeid, Lyd og bildepresentasjoner, Alle
arbeidsoppgaver leveres på digitale læringsplattformer.
Begrunnelser for læringsformer:

0 (opprinnelig 2018) - Praktisk-pedagogisk utdanning for yrkesfag (PPUY) - 19/03630-9 Reakkreditering 2020 (opprinnelig 2018) - Praktisk-pedagogisk utdanning for yrkesfag (PPUY) : Vedlegg 3 - Søknad om reakkreditering PPUY - versjon 29.05.2020

46

Studieplanen viser til at studenten skal kunne reflektere over pedagogiske og yrkesdidaktiske
problemstillinger, og diskutere læring og yrkesopplæring i et samfunnsmessig perspektiv.
Emneplanen viser til at studenten skal ha kunnskap om relevant lovverk og aktuelle
styringsdokumenter, og ha ferdigheter i å orientere seg i faglitteratur og vurdere informasjonskilder
og eksisterende teorier for 8 – 13 trinn. I tillegg skal studenten kunne bidra i debatten om fremtidig
yrkesopplæring og være med på å utvikle yrkesdidaktikk.
Vurderingsformer:
Obligatorisk deltakelse på samlinger og i læringsgrupper. Godkjent eller ikke
godkjent. Obligatoriske arbeidskrav. Bestått eller ikke bestått.
Hjemmeeksamen A – F
Begrunnelse for hvorfor hver enkelt undervisnings-, lærings- og vurderingsformer er
valgt, og hvorfor disse formene gir grunnlag for at studentene oppnår
læringsutbytte.
På emnenivå er læringsutbyttet definert gjennom hvilke kunnskaper, ferdigheter og generell
kompetanse studenten skal oppnå. Siden studiet omfatter emner av ulik karakter, benyttes ulike
undervisnings-, lærings- og vurderingsformer for at studentene skal oppnå dette læringsutbyttet.

§ 2-2 (5.1) Beskrivelse av hvordan fagmiljøet legger til rette for at
studentene kan ta en aktiv rolle i læringsprosessen.
På samlingene legges det stor vekt på studentaktivitet og praktiske tilnærminger til oppgaveløsning
og utforskningsoppgaver både i pedagogikk og fagdidaktikken. I tillegg brukes drama og skapende
stasjonsundervisning med ulike opplegg fra kreativt gjenbruk, REAL-oppgaver, pedagogisk
entreprenørskap - samt fagdidaktiske opplegg som «teaching thinking». Tilbakemeldingene fra
studentene har vært svært positive, og de peker ofte på at de kan oppdage nye perspektiver i
forhold til undervisningstema gjennom slike tilnærminger, og at det er viktig at undervisning i PPUstudiene framstår i andre innpakninger enn rene teoriforelesninger – selv om de også finnes. Noe av
det vi får tilbakemelding på, er at dette kan inspirere studentene våre til å våge å gjennomføre
lignende opplegg med egne elever. Det er interessant å se at dette skjer i en utdanningskontekst
med sterke akademikere innenfor egne fagfelt. Gjennom mangfoldet av studentaktive
læringsformer, rettes fokuset mot nye tilnærminger til undervisning rent allment, utforskende og
skapende læringsaktiviteter - samtidig som dette også kan bidra til fornying av tilpasset opplæring.
PPU er bevist av studentaktive læringsformer for få et bedre alternativ enn bruk av mer passive
læringsformer. Dette innebærer ikke nødvendigvis at forelesninger ikke brukes, men det fordrer en
endring av dens mest passive form, enveiskommunikasjon og ikke minst: at den er et supplement
med en spesifikk og bevisst funksjon. Det krever at lærere er åpne for å la studenter få bryne seg på
vanskelige problemstillinger. I tillegg må det anerkjennes at studentenes inngangsforutsetninger vil
innebære «differensiert opplæring»: svakere presterende studenter vil ofte ikke drive dyp læring,
men vil i mange tilfeller velge overflatelæring dersom ikke situasjonen tilsier noe annet. Samtidig er
det ikke slik at studentaktive læringsformer nødvendigvis er mer tidkrevende, men de kan ofte være
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mer kompetansekrevende – eller krever i alle fall mer gjennomtenkte utdanningsopplegg. Det er
imidlertid klare fordeler med slike læringsmetoder: økt interesse for faget, mer utøvende kunnskap
(også i teoretiske fag).
Læringsutbyttet må være klart for studentene og forstått gjennom diskusjon. Det samme gjelder
fagets implisitte verktøy – hvordan man bruker dem i en riktig faglig kontekst. Motivasjon er
sentralt for studentenes prestasjoner og også den største «mangelen» hos lavt presterende
studenter. Autentiske arbeidsoppgaver og egne prosjekter, med relativt stor autonomi – kombinert
med faglig støtte. PPU deler studentene inn i læringsgrupper på tvers av fag,

§ 2-2 (6)
Studietilbudet skal ha relevant kobling til forskning og/eller
kunstnerisk utviklingsarbeid og faglig utviklingsarbeid.
Gjennom forskningsgruppen «Pedagogisk innovasjon og entreprenørskap», har hele PPU-teamet en
overbyggende forskningsorganisasjon. I tillegg etableres det andre forskningsgrupper etter behov –
internt eller på tvers av fakultetene – og også i samarbeid med norske og utenlandske
forskningsinstitusjoner. Aktuelle forskningsprosjekt presenteres senere i søknaden.
FLU ved faggruppen PPU vektlegger at forskning og utdanning skal styrke hverandre gjensidig.
Faggruppen er opptatt av å bidra til kunnskapsutvikling innenfor studiets utdanningsområder ved
at forskningen knyttes til områder som står sentralt i utdanningsprogrammene. Fagansatte som er
aktive forskere skal bidra i undervisning i alle emner. PPU legger vekt på å trekke studentene tidlig
med i forskningsarbeidet. Ved tildeling av tid og ressurser til FoU setter FLU som kriterium at
forskningen tematisk skal være tilknyttet områder innenfor FLU.
Fagmiljøet er involvert i forskningsprosjekter og utviklingsarbeid som er relevant for vår faggruppe.
Fagmiljøet i faggruppen PPU allmennfag, yrkesfag og yrkesdidaktikk er medlemmer av
forskningsgruppen Pedagogisk innovasjon og entreprenørskap som dekker alle
studieprogrammene. Sammen med stipendiater blir sentrale emner i studiene dekket.
Gjesteforeleser med spisskompetanse innen relevante emner fra praksisområdene blir invitert i
programmene som forelesere og til faglige seminarer.
Tema og profil for forskningsgruppen:
Forskningsgruppen arbeider med å utvikle samspillet mellom læring og teknologi i høyere utdanning,
videregående opplæring og i arbeidslivet. Forskningen fokuserer på læreren/instruktøren sin
undervisning og elevenes/studentenes læring gjennom bruk av teknologi i læreprosesser.
Med teknologi menes her digitale verktøy, simuleringsverktøy, programmering og yrkenes
teknologiske verktøy som er knyttet til undervisning og læring. Endringer og omstillinger i
arbeidslivet med økt teknologisering av arbeidsoppgaver fører til nye kompetansebehov for
arbeidstakere, faglærere og universitetsansatte. I tillegg utvikles nye måter å simulere
arbeidsoppgaver i høyere og videregående utdanning for å sikre en bedre opplæring.
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Økt teknologisk kompetanse er en sentral del i forbindelse med fagfornyelsens fokus på dybdelæring
i fremtidens skole. Forskningsgruppen setter seg derfor mål om å utvikle kunnskap som kan føre til
økt kompetanse og forståelse i yrkesdidaktikk, fagdidaktikk og pedagogikk når det gjelder bruk av
teknologi i læreprosesser.
Forskningsgruppen består av medlem fra faggruppen praktisk pedagogisk utdanning og
handelshøgskolen.
Tematikk og satsningsområder
Forskningsgruppens hovedmål er å videreutvikle samspillet mellom læring og teknologi i
videregående opplæring, høyere utdanning og i arbeidslivet. I den forbindelse ser gruppen nærmere
på både nåværende og fremtidens bruk av teknologi i opplæring. Hensikten er å utvikle kunnskap
som kan føre til økt kompetanse og forståelse i yrkesdidaktikk, fagdidaktikk og pedagogikk.
Foreløpige problemstillinger er under utarbeidelse:
1) Hvordan kan simuleringsverktøyet VR briller integreres i læring? Simulering handler om å imitere
en handling eller arbeidsprosess, og kan i utdanningssammenheng brukes til å trene opp ferdigheter
før elever/studenter utfører reelle arbeidssituasjoner. Hensikten med forskningen er å belyse
hvordan simuleringsverktøy tas i bruk sett i forhold til problemløsning og refleksjon, og hvilken
betydning simuleringen har for opplæringen.
2) Hvordan kan digitale verktøy brukes i praksissamtaler mellom faglærer, student og praksislærer i
lærerutdanningen? Digitale verktøy kan erstatte fysiske praksismøter ute i skolene og bidra med
bærekraftig utvikling gjennom mindre reising og en mer effektiv ressursbruk. Hensikten med
forskningen er å utvikle gode praksissamtaler gjennom å belyse/filme gjennomføringen av
praksissamtalene, og hvordan studenter, praksislærere og faglærere ved Nord universitet opplever
praksissamtalene.
3) Hvordan kan digitale læringsplattformer og apper brukes i veiledning og underveisvurdering i
forbindelse med vekslingsmodeller og faget yrkesfaglig fordypning i yrkesopplæringen? Digitale
læringsplattformer og apper legger til rette for læring gjennom undervisning, arbeidsoppgaver,
veiledning og vurdering. Hensikten med forskningen er å belyse hvordan plattformene og appene
kan brukes og ikke minst videreutvikles i forbindelse med veiledning og underveisvurdering, og
hvordan elever/studenter og faglærere opplever den digitale bruken.
4) Hvordan kan multimedia og programmering brukes i lærerutdanningen?
5) Hvordan kan digitale studentaktive læringsformer gjennomføres i lærerutdanningen?
6) Hvordan ivaretar videregående opplæring teknologi for å få til dybdelæring?
Problemstillingene er foreløpige utkast og må operasjonaliseres gjennom mer konkrete
forskningsspørsmål.
Forskningsgruppens hovedmål er forankret i fakultets strategi gjennom regionale løsninger som gir
globale bærekraftige effekter gjennom bruk av teknologi i læreprosesser ved videregående skole,
høyere utdanning og i arbeidslivet. I tillegg utvikler elever, studenter og arbeidstakere seg sosialt og
menneskelig gjennom kritisk bevissthet i møte med dagens og fremtidens teknologi i et innovativt
perspektiv.
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Forskningsgruppens styrker, svakheter, muligheter og utfordringer
Styrker:
Forskningsgruppen er bred og tverrfaglig sammensatt, og består av forskere med kompetanse fra
undervisning og forskning på grunnskole, videregående skole og høyere utdanning. En del av
forskerne har førstekompetanse med flere publikasjoner.
Svakheter:
Forskningsgruppen har liten kompetanse i å søke eksterne midler og ønsker derfor å involvere
forskningsadministrasjonen i en til to aktuelle søknader i løpet av 2020/2021, og en i løpet av
2021/2022. I tillegg er det ønskelig å få opprette ett stipendiat, og utvide gruppen med en til to
bachelor/master studenter i løpet av 2020/2021.
Muligheter:
Bruk av teknologi i læringsarbeid er i stadig utvikling, og vi ønsker, og ser muligheter innen få år til å
ha etablert et sterkt fagmiljø innen temaet læring og teknologi sett i et nasjonalt perspektiv.
Utfordringer:
Få på plass gode rutiner og forskningstid til å søke eksterne finansieringer og publiseringer.
Begrenset midler fører til utfordringer med innkjøp av ny teknologi som kan brukes til å
eksperimentere og utprøving i undervisning. I tillegg krever ny teknologi en bedre IT struktur ved
Nord universitet.
Tabell på forskning innen de sentrale emnene
Sentrale emner
Innovasjon og
entreprenørskap
skolen

Forfattere

Artikkel/bok

Journal/bok

Ove Pedersen

Youth businesses as a learning
arena - pupils' narratives from
youth businesses.

I: Skogen, K., Sjøvoll, J. (red.).(2010).
Creativity and innovation –
preconditions for entrepreneuriel
education. Trondheim: Tapir
Akademisk Forlag.

Ove Pedersen

Entreprenøriell yrkesdidaktikk

I: Lyngsnes, K. og Rismark, M. (red.)
(2019). Yrkesdidaktikk.

i

Jan Arne Pettersen

Gyldendal akademisk

Else Snoen
Ove Pedersen og Jarle
Sjøvoll

Pedagogisk entreprenørskap - Nye
grep gjennom nytt begrep

I: Psykologi i kommunen 6/2012

Ove Pedersen

Entreprenørskap som ny
lærerkompetanse

I: Johansen, J.B. (red.) (2012).
Skapende og kreativ læring.
Akademika forlag

Ove Pedersen og Jarle
Sjøvoll

Entrepreneurial Mindset in
Entrepreneurial Schools

I: Europian Scientific Journal Special edition vol.1 (2014)

Ove Pedersen

Pedagogisk entreprenørskap som
livsmestringskompetanse

I: Psykologi i kommunen 5/2014
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Psykososialt læringsmiljø

Ove Pedersen

Pedagogisk entreprenørskap – et
meningsbærende begrep om læring
og danning?

I: Psykologi i kommunen 1/2018

Ove Pedersen, Jan Arne
Pettersen og Else Snoen

Pedagogisk entreprenørskap i
yrkesdidaktikken

I: Yrkesopplæring. Gyldendal
Akademisk 2019 ISBN
9788205521025. s.104-120

Ove Pedersen, André
Rondestvedt og Else
Snoen

Samspillet mellom teori og praksis i
vekslingsmodeller

I: Psykologi i kommunen 5/2019

Odd Ståle Eide

Pedagogisk entreprenørskap –
problemløsning i skjæringspunktet
mellom skole, næringsliv og
lokalsamfunn

I: Psykologi i kommunen 1/2018

Odd Ståle Eide

Flerarenalæring og
rekontekstualisert
kunnskapstilegning – noen
tilnærminger til entreprenørskap i
skolen

I: Acta Geographica Trondheim serie
B. NTNU (2014)

Jan Birger Johansen professor

Psykososial helse i læringsmiljøer Lærerens utfordringer knyttet til å
utløse psykodynamisk energi og
læringskraft hos eleven

I: Psykologi i kommunen 6/2015

Jan Birger Johansen –
professor

Pedagogisk profesjonsutøvelse i et
psykososialt utfordrende klima

Hannås, B.M. (red.) (2017).
Pedagogikk, trender og politikk i
klasserommet. Empiriske og
teoretiske studier av pedagogisk
praksis. Gyldendal Akademisk.

Bård Ynge Gullvik og Ove
Pedersen

Psykisk helse som tema i PPUutdanningen

I: Psykologi i kommunen 5/2019
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Tilpasset opplæring og
vurdering

May Britt Waale

Fra "kritt og kateter" til
øvingsarbeid. Undervisningsformer i
den videregående skolen

I: FoU i praksis, vol.3, hefte 1, 2009

Kåre Fuglseth

Når den didaktiske
relasjonsmodellen ikkje fungerer :
ein fenomenologisk tufta studie av
praksisrefleksjonstekstar i
allmennlærarutdanninga

I: FoU i praksis 2008. Rapport fra
konferanse om praksisrettet FoU i
lærerutdanning, (2009)

Demokrati og
medborgerskap

Kåre Fuglseth

The life-world and the teaching of
religions : some insights from
Husserlian phenomenology and
non-ethnocentric definitions for
religious education in a
multicultural situatio

I: Religious Diversity and Education,
Nordic Perspectives. Waxmann
Verlag, 2009.

Bærekraftig utvikling

Wenche Sørmo

Birch Bark - Sustainable material in
an authentic outdoor classroom

I: Relate North 2014: Engagement,
Art and Representation. Lapland
university press.

(Medforfattere: Mette Gårdvik og
Karin Stoll)

Wenche Sørmo

"Sjøuhyret" - Beskrivelse og
evaluering av et tverrfaglig
undervisningsopplegg om marin
forsøpling i lys av utdanning for
bærekraftig utvikling.
(Medforfattere: Mette Gårdvik og
Karin Stoll)

Digital didaktikk

I: Pálsdóttir, A. (red) (2018). Science
competencies for the future:
Proceedings of the 12th Nordic
Research Symposium on Science
Education. June 7th-9th 2017
Trondheim, Norway. NFSUN.

Kåre Fuglseth

Når digitale resursar møter danning

I: Fuglseth, K. (red.) (2018).
Kategorial danning og bruk av IKT i
undervisning. Universitetsforlaget

Roar Kristiansen

Bruk av digitale verktøy i
barneskolen

I: Lyngsnes, K. og Rismark, M. (red)
(2017). Didaktisk praksis 1.-7.
Gyldendal Akademisk.

Digital teknologi i grunnskolen gir
muligheter og barrierer i
læringsmiljøet

I: Teknologi og læringsmiljø.
Universitetsforlaget 2019 ISBN

May-Britt Waale

Roar Kristiansen
May-Britt Waale

9788215030456. s.87-104
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§ 2- 2 (7)
Studietilbudet skal ha ordninger for internasjonalisering som er
tilpasset studietilbudets nivå, omfang og egenart.
Som bidrag til å utvide studiets internasjonale dimensjon brukes nordisk litteratur innen PPU
yrkesfag som er lagt inn som pensum i emnene. PPU yrkesfag inngikk også høsten 2018 en avtale
med Arctic Skills, hvilket er et samarbeidsprosjekt mellom Finnmark fylke, Murmansk og Lapin i
Finland.
Arctic skills jobber med å styrke statusen for yrkesutdanning og fremheve dens betydning i
samfunnet, samt virke til et tettere samarbeid og økt kunnskap om yrkesutdanning og faglig
arbeidspraksis i nabolandene. Partnere i prosjektet er Murmansk-regionen,
Utdanningsdepartementet, Vitenskap og utdanning, Senter for økonomisk utvikling, Transport og
miljø for Lappland, Landsdepartementet i Finnmark er ansvarlig for å fremme konkurransen mellom
skoler, bedrifter. Studenter ved PPU yrkesfag kan ha praksis for studenter i skoler som er tilsluttet
samarbeidet.
Bruk av nordisk litteratur og forelesere gir studentene innblikk i nordisk utdanningssystem og
forskning. Gjennom praksis har studentene mulighet til å forske på nordiske elever i videregående
skolesystem. Ordningene som PPU allmennfag benytter inngår som pensum under tema Skolen og
samfunn, der emne belyser norsk og nordiske skolesystemer. Studentene har også mulighet til å
forske på nordiske skolesystemer og organisering.

§ 2-2 (7.1)

Samarbeid med utdanningsinstitusjoner

Profesjonshøgskolen University College Nordjylland arbeider med utdannelse som er lik PPU
utdanning, forskning, utvikling og innovasjon for 4 områder, business, pedagogikk, mat og
sunnhet teknologi.
Vi har et samarbeid hvor vi kan utveksle (hospitere) både lærere og studenter. Samarbeidet vil være
nordisk forskning innafor innovasjon og entreprenørskap.
Lone Simonsen og Carsten W. Jepsen er våre kontaktpersoner. I avtalen er et gjensidig
arbeidsforhold med utveksling av fagpersoner som vi kan bruke inn i vårt studie. Begrunnelse
for at vi har valgt et University College Nordjylland er at de har de samme utdanningsformen
som vi og at de innovasjon og entreprenørskap er sentralt emne hos dem. Studentene vil
gjennom sine utviklingsarbeid bruke og støtte seg på internasjonal forskning. Studentene vil via
adobe connect få avtalt møter slik forskere fra de nordiske landene kan være bi veiledere. Samt
at studentene kan støtte seg på deres forskning.

0 (opprinnelig 2018) - Praktisk-pedagogisk utdanning for yrkesfag (PPUY) - 19/03630-9 Reakkreditering 2020 (opprinnelig 2018) - Praktisk-pedagogisk utdanning for yrkesfag (PPUY) : Vedlegg 3 - Søknad om reakkreditering PPUY - versjon 29.05.2020

53

§ 2-2 (8)

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

PPU-Y bygger på fullført fagutdanning og er definert som en videreutdanning. Selv om studiet ikke er
gradsgivende, er det ønskelig å kunne tilby deler av praksis i utlandet. Det er ønskelig å tilby
studenter å ta deler av praksisen i utlandet, studiet har til sammen 60 dager hvorav 30 dager kan tas i
forbindelse med utenlandsopphold. De obligatoriske oppgavene i studiet må gjennomføres med
tilsvarende oppgaver, veiledning kan foregå via internett og universitetets e-læringsverktøy.
I løpet av PPU- studiet skal studenten lære å formidle yrkesfaget sitt blant annet ut fra de
gitte rammefaktorene og elevenes forutsetninger. I tillegg skal en gjennom PPU kunne delta
i skoleutvikling og samarbeide med elever/foresatte. Gjennom integreringen av pedagogikk,
yrkesdidaktikk, og praksis skal kandidatene bli i stand til å utføre komplekse
arbeidsoppgaver i en hektisk skole i stadig endring. Det kan derfor være nyttig å bli kjent
med utdanningssystemer i andre land. (eksempelvis Ålborg tekniske høgskole og University
College Nordjylland, som signeres i løpet av høsten 20).

§2.2 (9)
For studietilbud med praksis skal det foreligge
praksisavtale mellom institusjon og praksissted .
For studietilbud med praksis skal det foreligge praksisavtale mellom institusjon og praksissted.
Beskrivelse av hvordan institusjonen legger til rette for og gjennomfører praksis i studietilbudet.
Plan for PPU-praksis bygger på Rammeplan for praktisk-pedagogisk utdanning, godkjent av
Utdannings- og forskningsdepartementet 21.12.2017. Planen viser hvordan praksisopplæringen er
organisert. Planen må også sees i sammenheng med studieplan og emneplaner for PPU ved Nord
universitet. Praksisopplæringen skal være med på å sikre at studentene oppnår relevant og god
kompetanse i lærerutdanningen. I praksisopplæringen skal studentene gjøre, prøve ut og bearbeide
egne relevante erfaringer og refleksjoner i forhold til læringsutbyttemål i studiet. Praksisopplæringen
skal være en integrert del av fagdidaktikk og pedagogikk, og betraktes som en likeverdig arena på
linje med øvrig undervisning ved utdanningsinstitusjonen. Praksisopplæringen skal være veiledet,
vurdert og variert. Praksis skal ha en gradvis progresjon fra observasjonspraksis til individuell
undervisningspraksis med et helhetlig ansvar for planlegging, gjennomføring og evaluering innenfor
egen fagdidaktikk i siste praksisperiode.
Krav til praksisskoler:
Praksisskolens rektor har det overordnede ansvaret for praksisopplæringen ved skolen og skal sørge
for at det legges gode rammer for denne. Praksisskolen skal organisere praksisopplæringen i tråd
med lærerutdanningens programplaner og evaluere innhold og rammebetingelser i henhold til disse.
Rektor skal delta i aktuelle samarbeidsfora mellom lærerutdanning og skole.
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Praksislærers kompetanse:
Skolen skal ha faglige ressurspersoner med FoU-kompetanse. Ansatte som skal fungere som
praksislærere, skal ha tilfredsstillende faglig fordypning for å kunne veilede studenter som er på
masternivå. Det er ønskelig med minimum 60 studiepoeng fordypning i undervisningsfaget.
Praksislærer bør ha gjennomgått videreutdanning i veiledning på minimum 15 studiepoeng eller
forpliktet seg til å starte slik utdanning. Praksisveileder bør ha minimum 3 års undervisningserfaring.
Alle praksislærere som ikke har veiledningspedagogikk, må gjennomføre veiledningspedagogisk kurs.
Kurset arrangeres med en samling pr. semester og resten via nett. Etter 4. semester får alle som
gjennomfører, kursbevis.
Nord universitet tilbyr veiledningsutdanning som videreutdanning for alle praksislærere som ikke har
veiledningspedagogikk.
Praksisperioden er på 30 dager pr studieår, hvorav minst 10 dager i ungdomsskolen. Studentene blir
fordelt på utvalgte praksisskoler der de vil undervise i fag de har formell fagkompetanse i.
Praksislærerne som Nord har engasjert, har - eller får - kontrakt på at de skal ta minimum 15
studiepoeng mens de er praksislærer for Nord universitet. Praksis skal være veiledet og variert og
tilpasset den faglige bakgrunnen til den enkelte student. Variert praksis i denne praksisperioden
betyr at studentene skal få anledning til å nå læringsutbytte igjennom følgende mål:

2

å planlegge, gjennomføre og evaluere egen undervisning

3

å observere undervisning, klasseledelse og elevenes læringsmiljø

4

å få innsikt i og bevissthet rundt relasjonsbygging

5

å delta aktivt i vurderingsarbeid sammen med medstudenter og praksislærer

6

å delta i team, seksjonsmøter, fellesmøter og andre aktuelle møter i praksisperioden

7

å få innblikk i planleggingsarbeid, for eksempel halvårsplaner

8

få kunnskap om dokumentasjonskrav og elevadministrasjon

9

å få innsikt i skolens rutiner for å identifisere elever med lærevansker, psykiske vansker og
elever i vanskelige livssituasjoner

10 å få innsikt i skolens samarbeid med ABUP, PPT, barnevern og andre sentrale
samarbeidsaktører knyttet til barn som utsettes for vold og seksuelle overgrep
11 å få innsikt i samarbeidsrutiner og dokumentasjon vedrørende elver som har IOP
12 å få innsikt i skolens rutiner for å motarbeide mobbing
13 å få kjennskap til skolens dokumenter som omtaler krisehåndtering

Tiden studentene bruker til praksis per. uke, skal tilsvare en lærers arbeidsuke. Studentene skal
være på skolen innenfor skolens kjernetid og delta i de aktiviteter som inngår i en lærers
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arbeidsplanfestede dag. Studentene kan ha både individuell praksis og parpraksis og unntaksvis
også gruppepraksis. Studentene får 8-12 undervisningstimer per uke og hovedregelen er at
studenten i tillegg får 3-4 timer veiledning per uke. Praksis, forberedelse av praksis og etterarbeid i
forbindelse med praksis er obligatorisk.
Praksisen til PPU allmennfag skal særlig ivareta sammenhengen mellom pedagogikk og didaktikk i
utdanningen. Fagene utgjør den profesjonsfaglige plattformen, og skal være praktisk rettet og gi et
verdi- og dannelsesgrunnlag for å fremme en oppdatert profesjonsidentitet som lærer.
Profesjonsfaget skal bidra til forståelse av ulikheter i elevenes bakgrunn og faglige forutsetninger
samt bidra til at studentene utvikler kompetanse knyttet til barn og unges utvikling og læring.
Utdanningens ulike emner skal i størst mulig grad integreres med henblikk på dybdelæring,
tverrfaglighet, digital kompetanse, FoU-kompetanse i en praksisrelatert læringskontekst.
PPU allmennfag gir undervisningskompetanse i relevante fag på ungdomstrinn og videregående
opplæring - på studiespesialiserende program og i fellesfag på yrkesfaglige program.

Avtaler ved Nord universitet, FLU:
Nord universitet har underskrevet praksisskoleavtaler med Bodø VGS, Bodin VGS, Meløy VGS, Hadsel
VGS, Narvik VGS, Polarsirkelen VGS, Ytre Namdal VGS. De videregående skolene har utsatt
underskrivingen i påvente av lønnsoppgjøret 2020, der øvingslæreravtalen vil være tema. KS ønsker å
si opp avtalen med Utdanningsforbundet og Lektorlaget.

Avtale mellom lærerutdanningsinstitusjoner, berørte organisasjoner og skoleeiere om arbeidsvilkår
for øvingslærere i praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) og i faglærerutdanningen i musikk, dans og
drama (Rundskriv saksnr. 200406025 av 18.03.2005)
Avtalene gjelder uavhengig av om utdanningene blir gitt ved universiteter eller høyskoler.
De viktigste endringene:
Bestemmelsene om hvor mye tid som skal settes av til oppgavene som øvingslærer er flyttet fra
avtalen til retningslinjene. En normalperiode er satt til 7 uker (arbeidet kan fortsatt spres over hele
året). PPU ved Nord universitet har praksis 6 uker i året. Det kan avtales kortere eller lengre perioder
og en øvingslærer kan ha mer enn en normalperiode i løpet av ett skoleår.
Det er lagt til rette for at team sammen skal kunne ha ansvaret for en gruppe studenter.
Lærerutdanningsinstitusjonen overfører til partnerskaps-/praksisskolen kr… (avtales mellom
lærerutdanningsinstitusjonen, berørte organisasjoner og skoleeier) pr student for arbeid
tilsvarende en praksisuke *. Midlene brukes til kompensasjon og eventuelt
kompetanseutvikling for øvingslærerne. Praksisopplegget fordeles over studieåret etter
avtale inngått mellom lærerutdanningsinstitusjonen og partnerskaps-/praksisskolen. Det
avtales i tillegg godtgjøring for timebetalte øvingslærere som ikke er ansatt ved
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partnerskaps-/praksisskole, og for øvingsopplæring av studenter der partnerskapsskolen /
praksisskolen ikke har fått godtgjøring etter første avsnitt. Hvis godtgjøringen ikke kan gjøres
pensjonsgivende i skoleeierens pensjonsordning, økes godtgjøringen med 10 %, gjelder ikke
eventuell overtidsgodtgjøring.

Denne avtalen utfordrer oss som lærerutdanningsinstitusjon ved å ha faste avtaler med skoleeiere og
skoler, og med at vi er avhengig at lærerne sier ja til oppdraget. PPU ved Nord universitet prøver i
dag å inngå avtaler med de enkelte lærerne i et perspektiv på tre år.
Etter to toppår har opptaket normalisert seg, slik at Nord universitet ved PPU har nok praksisplasser,
idet at vi kan benytte hele studieåret for å avvikle praksisen.
Praksisskoleavtalene er underskrevet av skolens rektor og faggruppeleder Jan Arne Pettersen som
har fullmakt fra dekan.
Fakultet for lærerutdanning, kunst og kulturfag er organisert slik at faggruppeleder har
personalmessig og økonomisk ansvar.

§2-2 (9-1) ÅRSHJUL PRAKSIS PPU - allmennfag og yrkesfag .
Tittel

Praksis i Praktisk-pedagogisk utdanning

Formål

Arbeidsrutiner knyttet til praksis

Kvalitetskrav

Forskrift om rammeplan for praktisk-pedagogisk utdanning for yrkesfag for
trinn 8–13
Nasjonale retningslinjer for praktisk- pedagogisk utdanning for yrkesfag trinn 8
-13 (Vedtatt av UHR-Lærerutdanning 22. mars 2018)
Forskrift om rammeplan for praktisk-pedagogisk utdanning)
Nasjonale retningslinjer for praktisk- pedagogisk utdanning - allmennfag

Tidsfrister

Forskrift om studier og eksamen ved Nord universitet
Studiekalender

Prosessansvarlig

Praksisleder faglig May Kirsti Jensen
Praksiskoordinator Nord-Norge: Linn B Johansen / Fredrick Pettersen
Praksiskoordinator Midt-Norge: Klara S.V.Aarmo / Tone F.Adde
Praksiskoordinator Sør-Norge: Marte A.H.Aasheim

Dato revidert

15.04.19
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Tidspunkt

Aktivitet

Begrunnelse

Ansvarlig

15 mai

Innlevering av vurdering
for inneværende år

Praksisleder
gjennomgår
vurderingen i henhold
til emneplaner

Praksisleder

Forhåndsbestilling av
praksisplasser

Aktuelle skoler ved
rektor mottar en
forhåndsbestilling på
praksisplasser etter liste
fra opptak

Faggruppeleder

2. uke mai

May Kirsti Jensen

Jan Arne Pettersen

(med forbehold)
Slutten av
mai

Begynnelse
av juni

Videreføring av kontakter
med praksislærere som er
har vært aktive året før

Invitasjon av praksis lærere
til veiledningskurs (enten
fysisk eller via adobe
connect).

Videreføringen av
kontraktene med
praksislærere, dette
gjøres for ha større
kontroll med antall
praksislærere og antall
student.

Faggruppeleder

Dette gjøres for bygge
relasjoner mellom
fagansatt og
praksislærerne

Praksisleder May Kirsti
Jensen og alle faglærerne

Begynnelsen Liste over alle studenter
av august
(Bosted- didatikk) sendes
rektorene og
koordinatorene på
praksisskolene

Jan Arne Pettersen
v/ praksis administrasjon

Faggruppeleder
Jan Arne Pettersen

August september

Møte med koordinatorene
på skolene (Fysisk – adobe
connect)

Her formidles studenter

Praksisleder

(med forbehold om
studenten møter)

May Kirsti Jensen og
praksiskoordinatorene

August september

Praksislæreravtalene blir
sendt ut (Resten)

OBS dette skal
forankres hos rektor på
hver enkelt skole.
Rektor godkjenner
praksislærerne etter de
vilkår som er i
forskriften.

Praksisleder
May Kirsti Jensen og
praksiskoordinatorene
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August september

Sende
informasjonsdokumenter
til praksislærer

- Plan for praksis
- Praksislæreravtale
- Lønnsinformasjon
- Vurderingsskjema
- Melding om fare for ikke
bestått

September

Liste over møtte studenter

På første samling har vi
endelig oversikt over
møtte studenter ( listen
formidles til hver
praksisskole, hvor vi
ønsker

Praksisleder

Praksisseminar på 1.
samling (PPU 1 – PPU 2)

Studentene skriver
forventningspaper på
samlingen

Faglærere / praksisleder
May Kirsti Jensen

September /
oktober

Motta utfylt
praksislæreravtale og
lønnsinformasjon i retur
fra praksislærer

Informasjonen lagres i
Teams i tre exceldokument: Tre ark for
hvert kull (ett for hver
landsdel)

Praksisleder / praksis
administrasjonen

Høst

Ungdomsskolepraksis for
PPU 2

2 uker

Praksisleder / praksis
administrasjonen

Ved
oppstart

September
Ved
oppstart

May Kirsti Jensen og
praksiskoordinatorene

Observasjonspraksis PPU

Høst

Etter praksisen leveres
logg og refleksjonsnotat

Innlevering Canvas 14
dager etter praksis

Fagansatte

Oktober

Publisere praksislister med
navn på studenter,
praksislærere og
praksisplasser i Canvas

Praksisfordeling er
lagret i FS og i
dokumenter lagret i
Teams.

Praksisleder / praksis
administrasjonen

November

Innkalling til praksismøte
februar – mars

Hver Læringsgruppe
innkaller til Felles /
lokale praksismøter for
å forberede
praksislærerne til
studentene som
kommer i praksis.

Innkalling

Praksislærer

Praksisadministrasjon
/ Fag
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November

Tilbud til praksislærene til
veiledningskurs

Januar /
februar

Samling PPU 1 og PPU 2

SPA
Fag og praksis
samordnes.
Seminargruppe med
faglærer - studenter

Februar Mars

Studentene i praksis

Mars / april

SPA
Emne ansvarlig
Praksisleder

4 uker i videregående
skole

Praksisleder May-Kirsti
Jensen og
praksiskoordinatene

2 uker etter endt praksis

Innlevering av Logg og
refleksjon

Fag

Mars

Restpraksis

Studenter som ikke har
fått gjennomført sin
praksis, lages et eget
opplegg for restpraksis

Praksisleder May-Kirsti
Jensen

April / mai

Motta vurderingsskjema
fra praksislærere

Praksiskoordinator
sjekker at antall uker og
signaturer er på plass.

Praksisleder ansvarlig for
underskriving

Undervisningspraksis

på e-post
vurderingPPU@nord.no
etter endt praksisperiode

Lagres i prosjektrommet
«Praksisvurderinger
PPU», hvor faglærer
henter vurderingene.

April / mai

Registrere sensur i FS

På bakgrunn av
vurderingsskjema eller
vurderingsprotokoll.

April /Mai

Vurdering av praksis

Praksislærerne sender
inn vurdering av
student (Vurderingen
skal være underskrevet
av praksislærer og
student)

Rutiner

Praksisleder May Kirsti
Jensen

Prosedyre når en student får innvilget permisjon eller avslutter studiet
Alle søknader om permisjon skal sendes til postmottak@nord.no
Hvis faglærer mottar informasjonen:
-

Videresend til postmottak@nord.no
OG
Videresend til vurderingPPU@nord.no
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Hvis praksiskoordinator mottar informasjonen:
-

-

Skriv merknad på Student samlebilde i FS
Informer studieveileder som setter student som «sluttet» i FS og
legger dokumentasjon i Public360, evt behandling av
permisjonssøknad i Public360
Informer faglærer
Informer praksislærer

OBS hvis praksiskoordinator mottar informasjonen fra faglærer:
-

Følg samme prosedyre som beskrevet over.

Praksisskoleavtaler:
Navn

Relevant til PPU
utdanning

Tidsrom

Merknader

Bodø videregående skole

Allmenn / yrkesfag

01.08.18 –
31.07.22

Bodin videregående skole

Allmenn / yrkesfag

01.08.18 –
31.07.24

Meløy videregående skole

Allmenn / yrkesfag

01.09.15 –
31.07 22

Hadsel videregående skole

Allmenn / yrkesfag

01.01.19 –
01.01.24

Narvik videregående skole

Allmenn / yrkesfag

01.08.18 –
01.07.24

Polarsirkel videregående skole

Allmenn / yrkesfag

01.09.15 –
0109.22

Ytre Namdal videregående skole

Allmenn / yrkesfag

31.10.17 –
0109.22

Strinda videregående skole

Allmenn / yrkesfag

Utsatt våren 20
Begrunnet i
§2.2.9

Steinkjer videregående skoler

Allmenn / yrkesfag

Utsatt våren 20
Begrunnet i
§2.2.9

Levanger videregående skole

Allmenn / yrkesfag

Utsatt våren 20
Begrunnet i
§2.2.9
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Breivika videregående skole

Allmenn / yrkesfag

Utsatt våren 20
Begrunnet i
§2.2.9

Kongsbakken VGS

Allmenn / yrkesfag

Utsatt våren 20
Begrunnet i
§2.2.9

PPU har hatt en del utfordringer med at Nord og Sør- Trøndelag ble slått sammen til et fylke, vi har
fått muntlig avtale at vi skal få avtalene med Trøndelag underskrevet i løpet av høsten.

Antall praksisplasser: PPU Yrkesfag
Kull 2019 -20 kull 2020 - 21

Antall praksisplasser: PPU Yrkesfag
Kull 2019 -20 kull 2020 - 21

Antall studenter
PPU Y
(1 studieår er basert på
søkertall)

TIP, teknisk
industri
produksjon

Elektro

Første
studieår

Andre
studie
år

Første
studieår

17

9

16

Totalt antall studenter
26 studenter
Antall praksis plasser pr. skole
Meløy VGS
4 lærere
Polarsirkelen VGS
11 lærere
Bodø VGS
9 lærere
Bodin VGS
6 lærer
Hadsel VGS
7 lærere
Narvik VGS
6 lærer
Ytre Namdalen VGS
2 lærere
Strinda VGS
12 lærere
Avtalen er ferdig
forhandlet, men ikke
underskrevet pga.
Korona dato for
underskriving Medio
August
Kongsbakken VGS
0 lærere
Tromsø
Ansatt koordinator
Totalt antall lærere
57 lærere

Service og
samferdsel

Bygg og anlegg

Helse og
oppvekst

Andre
studie
år

Første
studieår

Andre
studie
År

Første
studie
år

Andre
studie
år

Første
studieår

9

20

18

21

6

48

RM, Restaurant
og matfag

Naturbruk

Andre
studie
år

Første
studieår

Andre
studie
år

Første
studie
år

Andre
studie
år

22

12

8

14

6

25 studenter

56 studenter

27 studenter

72 studenter

20 student

22 studenter

4 lærere
8 lærere
9 Lærere
7 lærere
8 lærere
6 lærere
5 lærere
12 lærere

2 lærere
10 lærere
6 lærere
0 lærere
4 lærere
3 lærere
5 lærere
8 lærere

5 lærere
10 lærere
8 lærere
0 lærere
7 lærere
9 lærere
0lærere
8 lærere

8 lærere
12 lærere
14 lærere
0 lærere
8 lærere
8 lærere
6 lærere
14 lærere

0 lærere
7 lærere
8 lærere
0 lærere
3 lærere
6 lærere
4 lærere
8 lærere

8 Lærere
0 lærere
0 lærere
0 lærere
7 lærere
0 lærere
7 lærere
0 lærere

0 lærere

0 lærere

0 lærere

0 lærere

0 lærere

0 lærere

59 lærere

38 lærere

47 lærere

70 lærere

36 lærere

22 lærere

Fra studieåret 2020 – 21 vil vi studentene være parvis i praksis (2 studenter pr. student) Studieåret
2020 – 21 ble vi tildelt 20 ekstra studieplasser (fra KD koronatiltak)
Hvis studenter vil ha praksis nært sitt hjemsted, vil vi formidle plasser hvis det er mulig. Hvis ikke
tilbyr plasser ved skolene som vi har avtale med.
Ungdomsskolepraksisen på 10 dager samkjøres med GLU`s avtaler.
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§ 2-3 Krav til fagmiljø
Krav i forskrift fra kunnskapsdepartementet om kvalitetssikring og kvalitetsutvikling i høyere
utdanning og fagskoleutdanning. (Studietilsynsforskriften § 2-3)
Fagmiljøet tilknyttet studietilbudet skal ha en størrelse som står i forhold til antall studenter og
studiets egenart, være kompetansemessig stabilt over tid og ha en sammensetning som dekker de
fag og emner som inngår i studietilbudet.

§ 2-3 (1) Fagmiljøet tilknyttet studietilbudet skal ha en størrelse som
står i forhold til antall studenter og studiets egenart, være
kompetansemessig stabilt over tid og ha en sammensetning som
dekker de fag og emner som inngår i studietilbudet.
Fagmiljøets størrelse
Fagmiljøet som er tilknyttet studietilbudet er robust og stabilt, og består hovedsakelig av
vitenskapelig ansatte ved FLU. Totalt er det 12 fagpersoner ansatte på PPU Y som underviser
og/eller veileder på studiet, hvorav sju har førstekompetanse, mens flere er i gang med topp- eller
førstekompetanseløp. Noen av våre ansatte går på tvers av allmennfag og yrkesfag.
Pr. dag 20. mars 2020 leverer ansatte som er tilknyttet PPU yrkesfag 7840 timer, studieprogrammet
er budsjettert med ressurs med 7900 timer.
I dag er har vi 140 i løp (1.året 68 studenter 2. året 72 studenter), hvert studieår 30 stp..
Videre er en stykker som har bestemt seg å gå av ved 65 år. I den forbindelse er vi begynt å se på et
rekrutteringsprosjekt, se først på faggruppene på tvers og så se utafor Nord universitet.
Rekrutterings- prosjektet ser på alder, kompetanse og faglig kompetanse.
Fagmiljøet som er tilknyttet studietilbudet består hovedsakelig av vitenskapelig ansatte. Totalt er
det 10 fagpersoner som underviser og/eller veileder på studiet, hvorav fire har førstekompetanse.
(to stykker vil i løpet av høsten disputere). Alle i fagmiljøet som er beskrevet ovenfor har
yrkesfaglig bakgrunn og samtlige av de ansatte er fast ansatte ved Nord universitet og tilhører
faggruppen PPU / yrkesdidaktikk, dette gir en stabil og robust læresituasjon. Faggruppen har
organisert de ansatte etter kompetansene som er de sentrale delene i vår utdanning. Det er en god
fordeling av førstekompetanse og at faggruppen har flere personer som er i løp til
førstekompetanse. PPU yrkesfag har relevant nok kompetanse til å bistå studentene med
kompetanse og veiledning.
Fagpersonene bidrar direkte inn i studiet både med undervisning og veiledning. Alle er tilknyttet
forskergruppe som driver med relevant forskning og utviklingsarbeid til studiet og praksisfeltet.
Studentene bidrar med en utviklingsoppgave som de gjennomfører i fjerde semester. Faggruppen
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er rigget med tanke på kompetanse og antall studenter. Sentrale emner i studieplanen er dekket av
fagpersonell som har førstekompetanse.
Faggruppen PPU A Y – yrkesdidaktikk legger vekt på at alle i faggruppen skal ha kompetanse i
pedagogikk, yrkesdidaktikk, læring, undervisning og skoleutvikling. Alle fagansatte er ute i
praksisfeltet og har tett dialog med skole og skoleeiere. Skolene blir stadig større og oppgavene
mer komplekse, noe som krever stadig mer av faggruppen i forhold til tilrettelegging og
organisering. Faggruppen har tatt konsekvensene av utfordringene.
Faggruppen har organisert de ansatte etter de sentrale kompetansene i utdanningen. Det er en
god fordeling av førstekompetanse i tillegg til at flere personer er i løp til førstekompetanse.
PPU yrkesfag har en relevant og stabil stab som kan bistå studentene med kompetanse og
veiledning.
Faggruppen arrangerer interne kurs i digital kompetanse og bruk av digitale verktøyer, samt at alle
ansatte er med i faglige nettverk innen fagkretsene. Faggruppen har nært samarbeide med de
nasjonale sentrene.
Faggruppen har, gjennom stimulering til sterkere FoU-virksomhet, kvalifisert personalet til en
sterkere forskningsbasert utdanning. Forskningsleder og programansvarlig bidrar til å sette
fokus på forskning og utvikling knyttet til det yrkespedagogiske og -didaktisk feltet. Faggruppen
har lagt en plan for rekruttering av nye ansatte med tanke på alderssammensetning og oppstart
av nye studier.
PPU-Y har en kompetanseprofil og faglig tyngde er tett koblet til samfunnets krav og behov for
yrkesfaglæreren. PPU-Y utdanningen bidrar med å dekke regionale og lokale utdanningsbehov.
Studiet, med vektleggingen av praksisnær utdanning i nært samarbeid med skoler i regionen,
forsterker den faglige profilen. PPU-Y ved Nord universitet har en ambisjon om å bidra til
forskningsbasert skole- og samfunnsutvikling. Den faglige tyngden i faggruppen er valgt gjennom
de sentrale emnene i studiet med tanke for forskning. Ett eksempel er forskning pedagogisk
entreprenørskap. Faggruppen har god kontakt og godt samarbeid med lokale og nasjonalt skoler.
Alle i faggruppen PPU innehar undervisningskompetanse i sine grunnutdanninger i pedagogikk,
didaktikk og undervisningspraksis. Undervisningskompetansen har bestått i planlegge, og
gjennomføre undervisning og veiledning, individuelt og i samarbeid med kolleger, på en måte
som fremmer studenters læring og faglige utvikling. Planlegge og gjennomføre FoU-basert
undervisning og involvere studenter i FoU-baserte læringsprosesser.
Videreutvikle hensiktsmessige læringsaktiviteter og undervisnings- og vurderingsmetoder i forhold
til faglige mål og utdanningsprogram. Bidratt til faglig og pedagogisk nyskaping gjennom valg av
varierte undervisningsmetoder som inkluderer bruk av digitale verktøy. Begrunne eget lærings- og
kunnskapssyn og forholde seg reflekterende til egen lærerrolle, analysere, utarbeide og
videreutvikle emne- og programplaner innenfor sine fagområder. Bruke aktuelle
styringsdokumenter som er knytte høyere utdanning.
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Organiseringen av PPU-Y er et spennende mulighetsrom gjennom den faglige profilen og
masterutdanningen ved FLU (Senter for Praktisk kunnskap og Tilpasset opplæring) og
doktorgradsprogrammet ved FLU. PPU`s vektlegging av erfaring med praksisnær utdanning er
viktig å opprettholde som mål for alle ansatte i undervisnings- og forskerstillinger, herunder ph.d.kandidater. FoU virksomheten ved PPU-Y kan bidra til enklere rekruttering av ansatte. PPU-Y er det
viktig at det er stabile og kompetente fagmiljø knyttet til studietilbudene. Fagansatte har ambisjon
om å la studenter bli en del av en forskergruppe, og at alle faglig ansatte skal være pålagt å delta i
en forskergruppe. Andelen årsverk i førstestillinger og professor sammenliknet med andre PPU
utdanninger ved andre høgskoler og universiteter er både høy og stabil. (se tabell).
Fagmiljøet er rigget etter antall studenter og størrelse på studiet, de fagansatte har relevant
utdanning til å undervise og forske på PPU yrkesfag. Årsverk totalt er flere ved PPU ved Nord
universitet, enn ved OsloMet og universitet i Agder, men flere de andre som tilbyr utdanningen.

§2-3 (1.2) Antall studenter per faglig ansatt ved PPU, Nord Universitet, er
21.
Alle i faggruppen til PPU innehar undervisningskompetanse i sine grunnutdanninger i pedagogikk,
didaktikk og undervisningspraksis. Undervisningskompetansen har bestått i å planlegge og
gjennomføre undervisning og veiledning, individuelt og i samarbeid med kolleger, på en måte som
fremmer studenters læring og faglige utvikling. Videre å planlegge og gjennomføre FoU-basert
undervisning og involvere studenter i FoU-baserte læringsprosesser, videreutvikle hensiktsmessige
læringsaktiviteter og undervisnings- og vurderingsmetoder i forhold til faglige mål og
utdanningsprogram, bidra til faglig og pedagogisk nyskaping gjennom valg av varierte
undervisningsmetoder som inkluderer bruk av digitale verktøy, begrunne eget lærings- og
kunnskapssyn og forholde seg reflekterende til egen lærerrolle, analysere, utarbeide og
videreutvikle emne- og programplaner innenfor sine fagområder, samt bruke aktuelle
styringsdokumenter som er knyttet til høyere utdanning
Lærerrollen forutsetter solid kompetanse på flere områder. Rammeplanene og nasjonale retningslinjer
tar utgangspunkt i og forholder seg til disse kompetanseområdene:
• Faglig og tverrfaglig kompetanse og kvalitet
• Skolen i samfunnet, bærekraft, helse og livsmestring, og demokrati og medborgerskap
• Kritisk tenkning og etisk bevissthet
• Pedagogikk og fagdidaktikk
• Ledelse av læringsprosesser
• Samhandling og kommunikasjon
• Endring og utvikling
Planene for studiets komponenter legges opp med progresjonskrav: Første del av studiet legger vekt på
lærerrollen i klasserommet/undervisningen i forhold til fagundervisning og klasseledelse, mens andre
del av studiet i større grad vektlegger tilpasset opplæring sosialt og faglig, studentens selvstendige
opplæringsansvar, og studentene som aktør i skoleutvikling.
Læringsformer; helhet og sammenheng Nasjonale retningslinjer for praktisk-pedagogisk utdanning
legger vekt på sammenheng og helhet i studiet. Et bidrag i dette arbeidet er at det er en felles
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slutteksamen i komponentene/emnene pedagogikk og fagdidaktikk.. Tema og innhold vil fremkomme
av semesterplanene som blir tilgjengelig ved studiestart. Arbeidsformene legges opp slik:
•
•
•
•
•
•

Om å arbeide med praksisbaserte og problemorienterte oppgaver
Om å regelmessig føre logg i praksisopplæringen
Om å nyttiggjøre seg oppgitte kilder og vurdere kildene kritisk og selvstendig
Om å delta i evaluering av utdanningen - framføre og formidle stoff for hverandre
Om å arbeide variert med ulike læremidler (analoge og digitale) og vurdere bruk av læremidlene
kritisk
Om å integrere IKT i sitt daglige studiearbeid, både i undervisningssituasjoner og i sammenheng
med selvstudium.

Studentsamarbeid
Studentene har tilhørighet i en læringsgruppe i pedagogikk og i arbeidsgrupper i
fagdidaktikkundervisningen. Studentsamarbeid er en viktig del av studiet.
I studiet brukes læringsplattform til organisering, arkivering og kommunikasjon. Tilgang til og
ferdigheter i systemet er en forutsetning for deltakelse i studiet. Det gis opplæring i starten av studiet.
Bruk av IKT i grunnopplæringen inngår som en av skoleverkets fem grunnleggende ferdigheter.
Undervisningen på studiet skal være forskningsbasert og dreie seg om nyere og aktuell forskning i
læringsarbeid og undervisning. Studentene inviteres til medvirkning i fagpersonalets forskning.
Studentene skal også gjennomføre et eget FoU prosjekt i løpet av studiet. PPU kvalifiserer for
undervisning på trinn 8-13 i skoleverket og i voksenopplæring som er relevant i tider hvor lærermangel
er stor. Erfaringsoverføring fra praksisfeltet, praktisk undervisning, faglig utnyttelse av digital
teknologi, innovasjon og samarbeid med arbeids- og næringsliv er viktig i studiet.
Organiseringen av PPU gir et spennende mulighetsrom gjennom den faglige profilen og
masterutdanningen ved FLU (Senter for Praktisk kunnskap og master Tilpasset opplæring) og
doktorgradsprogrammet ved FLU. PPUs vektlegging av erfaring med praksisnær utdanning er viktig
å opprettholde som mål for alle ansatte i undervisnings- og forskerstillinger, herunder ph.d.kandidater. FoU-virksomheten ved PPU kan bidra til enklere rekruttering av ansatte. For PPU er det
viktig at det er stabile og kompetente fagmiljø knyttet til studietilbudene. Andelen årsverk i
førstestillinger og med professorkompetanse er, sammenliknet med PPU-utdanninger ved andre
høgskoler og universiteter, både høy og stabil (se tabell ovenfor).

§ 2-3 (2)
Fagmiljøet tilknyttet studietilbudet skal ha relevant
utdanningsfaglig kompetanse.
Alle i fagmiljøet som er beskrevet ovenfor har skolefaglig bakgrunn og samtlige av de ansatte er fast
ansatte ved Nord universitet og tilhører faggruppen PPU / yrkesdidaktikk. Dette gir en stabil og robust
læresituasjon.
Alle fagansatte er medlemmer av nasjonale nettverksgrupper og deltar årlig på konferanser.
Faggruppen har deltatt på Udir`s prosjekt FYR (relevans, yrkesretting av fellesfagene) årlige
konferanser med lærer innen yrkesfag samt at faglig nettverk for høgskole- og universitetsansatte.

0 (opprinnelig 2018) - Praktisk-pedagogisk utdanning for yrkesfag (PPUY) - 19/03630-9 Reakkreditering 2020 (opprinnelig 2018) - Praktisk-pedagogisk utdanning for yrkesfag (PPUY) : Vedlegg 3 - Søknad om reakkreditering PPUY - versjon 29.05.2020

66

(Disse konferansene går på omgang mellom UH institusjonene, og Nord universitet var vertskap
vinteren 2016 og 2021).
Flere av de ansatte har vært med i arbeidet med Fagfornyelsen og utarbeidelsen av den nye
læreplanen som iverksettes i perioden 2020 – 2022.
Alle fagpersoner som er tilknyttet studiet har pedagogisk utdanning enten fra praktisk- pedagogisk
utdanning eller allmennlærerutdanning.
Tabellen beskriver kunnskapen fagmiljøet ved PPU allmennfag innehar fra praksisfeltet. Fagmiljøet på
PPU har erfaring med undervisning og praksisveiledning i grunnskole og videregående skole. De fleste
har fem års praksis eller mer. Det er viktig å kjenne skolen og praksisfeltet for å kunne ivareta
studentenes læringsutbytte på best mulig måte. Kjennskap til praksisfeltet gjør at fagmiljøet har
forutsetninger for å forstå både studenten og praksislærer i undervisningsarbeid, noe som kan føre til
gode faglige og sosiale læringsprosesser.
Kompetansen hos fagmiljøet sikrer fagmiljøets utdanningsfaglige kompetanse, jf. forskrift om
ansettelse og opprykk § 1-2 til § 1-7 og relevant utdanningsfaglig kompetanse og pedagogikk og
didaktikk som inkluderer kompetansetil å utnytte digital teknologi for å fremme læring. Alle ansatte
har også kompetanse etter opplæringsloven §14.

Fagkompetanse til lærerne som skal undervise på PPU yrkesfag
Tabell: Status undervisningspersonell
Navn

Roar Kristensen

Stilling %

50 %

Akademisk stilling

Universitetslektor

Kompetanse:

Alder

Når ansatte
går av med
pensjon

Kompetanse løp

Master i tilpasset opplæring med
fordypning i pedagogikk 60 stp
masteroppgave: Problemløsning med
digitale verktøy 08. 30 stp IKT og
læring 1, 30 stp Pedagogisk veiledning,
4-årig allmennlærerutdanning,
Høgskolen i Bodø. Har pedagogisk
kompetanse. Ansvarlig i Bodø
Kommune med utviklingen av Ipad
prosjektet til alle skolene i kommunen

48 år

Ikke i
kommende
tiår

Er i løp til
førstelektor

Ikke i
kommende
tiår

Disputerer høsten
20

(ferdig 21)

Har pedagogisk kompetanse
Wenche
Hammer
Johannessen

100 %

Universitetslektor

Har pedagogisk kompetanse
PhD ved NTNU (ferdig høste 2020)
Masteroppgave i utdanning og oppvekst: "Du kan
ikke bare lese teori, for å bli lærer" Norges teknisknaturvitenskapelige universitet (NTNU), student og
akademisk avdeling
Yrkesfaglærerutdanning, 60 studiepoeng Høgskolen
i Nord-Trøndelag, Institutt for lærerutdanning
2002 Objektorientert programmering, 6
studiepoeng Høgskolen i Nord-Trøndelag,

52 år
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1999 Immunology, 6 studiepoeng Høgskolen i NordTrøndelag, Institutt for ingeniørvitenskap
1998 Eksperimental Biochemistry, 12 studiepoeng
Høgskolen i Nord-Trøndelag, Institutt for
ingeniørvitenskap
1997 Toksikologi, 6 studiepoeng Høgskolen i NordTrøndelag, Institutt for ingeniørvitenskap
1991-94 Ingeniørvitenskap for biologiske prosesser
og teknikker, 180 studiepoeng Høgskolen i
Levanger, Institutt for ingeniørvitenskap
1990-91 Forberedende kurs i ingeniørvitenskap
Levanger videregående skole
1986-87 Sekretærskole Ole Vig videregående skole
Nina Storborg

100 %

Universitetslektor

Har pedagogisk kompetanse

58 år

Ikke i
kommende
tiår

51 år

Ikke i
kommende
tiår

Grunnlegende digital kompetanse IT
Karriereveiledning, pedagogikk

Disputerer høsten
20

Hovedfag i
Yrkespedagogikk
Pedagogisk utviklingsarbeid

Offentlig administrasjon og ledelse
Veilednings-pedagogikk
Førskolelærerutdanning m/1.av. spes.ped.
Bård Yngve
Gullvik

100 %

Universitetslektor

Kåre Fuglseth

10 %

Professor

Har pedagogisk kompetanse (Vært fagansatt i studiet
UH pedagogikk) Har undervisning og
veiledningskompetanse, Professor i fagdidaktikk

54 år

Ikke i
kommende
tiår

John Eivind
Storvik

100 %

Universitetslektor

Utdanning innen hotelladministrasjon, serviceleder,
statsvitenskap og pedagogikk. Jeg har master i
yrkespedagogikk og er opptatt av hvordan bruk av
teknologi påvirker elevenes læringsutbytte. I tillegg
holder jeg på med forskning, og en PhD utdanning.
Jeg har lang undervisningserfaring fra videregående
utdanning, innen IKT og Service og samferdsel. Har
jobbet mye med yrkesfaglig fordypning og
ungdomsbedrifter.

51 år

Ikke i
kommende
tiår

Master i tilpasset oppæring, 8 år som kontaktlærer
på yrkesfag i videregående skole og lærer på
videreutdanning i intensivsykepleie. 30 år som
sykepleier. Underviser blant annet i pedagogikk,
nettpedagogikk, psykisk helse, klasseledelse, praksis
og relasjonsbygging. Forsker på klasselederens
praktiske utøvelse av relasjonskompetanse i
forbindelse med tema psykisk helse i videregående
skole. Har undervisning og veiledningskompetanse
på UH. Kompetanse innen nettpedagogikk

Undervisning:
Praktisk- pedagogisk utdanning - yrkesfag og master
i yrkesdidaktikk, samt oppdragsvirksomhet.
Undervist i UH sektoren siden 2011.
Forskning
Jeg er mest opptatt av hvordan teknologi påvirker
studenters og elevers læringsutbytte. I rollen som
yrkesfaglærer mener jeg at det er viktig å utfordre
og møte den nye kompetansen og teknologien som
er i rask endring.
I 2019 jobber jeg med et prosjekt knyttet til bruk av
virtuell virkelighet (VR) i skolen, hvor den enkelte
yrkesfaglærer selv utvikler de virtuelle

Er i løp til
førstelektor
(ferdig 21)
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læringsressursene. Dette prosjektet er et samarbeid
med videregående skoler.

Jan Arne
Pettersen

50 %

Universitetslektor

Har pedagogisk kompetanse
Fagbrev kokk og stuert, jobbet på videregående
skole på restaurant og matfag. PPU, Master i
tilpasset opplæring med vekt på
entreprenørskap. Jobbet med NDLA, (Norsk
digitale læringsarena). Utdanning ikt og læring.
Faglærerutdanning, spes. Ped og
veiledningspedagogikk

62 år

67 år

I førstelektor løp
Ferdig 2021

Har pedagogisk kompetanse
Andre
Rondestvedt

Else Snoen

100 %

Førsteamanuensis
Studieprogram
ansvarlig

60 %

Førstelektor

Underviser og forsker på yrkesdidaktikk o g
veiledningskompetanse.
Jobber med elevaktive
arbeidsmetoder på yrkesfag.
Yrkesfaglig veiledning.
Jobbet som yrkesfaglærer innen Teknikk og
industriell produksjon samt de siste 3 årene som
avdelingsleder for samme utdanningsgruppe.
Desentralisert kompetanseutvikling
Studieprogramansvarlig for
yrkesfaglærerutdanning, PPU 2 år og Bachelor 3
år, ved Fakultet for lærerutdanning og kunst og
kulturfag. Bakgrunn som mekaniker,
avdelingsingeniør, yrkesfaglærer, skoleleder,
undervisning og forskning innen pedagogikk,
yrkespedagogikk, yrkesdidaktikk,
veiledningsmetodikk og frafall i videregående
skole.
Har pedagogisk kompetanse
Underviser og forsker på yrkesdidaktikk
Veiledningskompetanse.

53 år

Ikke i
kommende
tiår

62 år

65 år

62 år

67 år

Lærer på helse og oppvekst og leder i
videregående skole Har
undervisningskompetanse i sin grunnutdanning.
Veiledning og mentoring i yrkeslærer profesjon.
Desentralisert kompetanseutvikling
Har pedagogisk kompetanse
Ove Pedersen

Førsteamanuensis

Utdannet som allmennfaglærer og med
yrkeserfaring fra skoler i Finnmark og
Nordland som lærer i grunn- og videregående
skole. Har også vært inspektør og
avdelingsleder på vgs for allmennfag.
Doktorgrad i pedagogisk entreprenørskap.
Forsket på vgs som regional utviklingsaktør på
oppdrag fra Nordland fylkeskommune, samt på
pedagogisk entreprenørskap som
læringstilnærming og i form av
læreplanforankring i nordiske forskningsprosjekt
– Interreg og oppdrag fra Nordisk ministerråd.
Siste forskningsopplegg knyttet til begrepet
entreprenøriell yrkesdidaktikk. Har også vært
kommune- og skoleveileder i prosjektene «Gode
skoleeiere i Nord-Norge» og
«Ungdomstrinn i utvikling»
Har pedagogisk kompetanse.

Er i løp til
professor
(ferdig høst 20)
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Trine Merethe
Paulsen

100%

universitetslektor

Utdannet innafor naturbruk.
Underviser på praktisk-pedagogisk utdanning for
yrkesfag, PPUy, på Levanger / bodø
Sitter i faglig råd for naturbruk.

60 år

67 år

Jan Viggo
Iversen

50 %

Førstelektor

Utdanne som Drama pedagogikk, skal ha tema om
praktiske estetiske læreprosesser

67 år

70 år

Beskrivelse av den erfaringen og kunnskapen fagmiljøet ved søkerinstitusjonen har fra praksisfeltet
og begrunnelse for hvordan denne kunnskapen holdes oppdatert.
•

De aller fleste i fagmiljøet har erfaring med undervisning og praksisveiledning i grunnskole
og videregående skole med fem år eller mer. Kjennskap til praksisfeltet gjør at fagmiljøet
har forutsetninger for å forstå både studenten og praksislærer i undervisningsarbeid som
fører til gode faglige og sosiale læringsprosesser. Dette omfatter inngående kunnskap om
skolen som samfunnsinstitusjon, om opplæringslov, læreplan og lærerprofesjonens etiske
plattform – og om betydningen av skole- og forskningsbasert kompetanseutvikling og
lokalt læreplanarbeid med bred kunnskap om tilpasset opplæring, læringsstrategier,
varierte arbeidsmåter og bruk av ulike læringsarenaer – inkludert spesialpedagogiske tema
– for relevante trinn.

•

Teamet har Inngående kunnskap om barn og unge i vanskelige livssituasjoner, herunder
kunnskap om vold og seksuelle overgrep, og om barn og unges rettigheter i et nasjonalt
og internasjonalt perspektiv. Bred kunnskap om samiske forhold med kjennskap til
statusen urfolk har internasjonalt, samt samiske barn og unges rett til opplæring i tråd
med opplæringslov og gjeldende læreplan.

•

Kan lede og legge til rette for undervisningsforløp som fører til gode faglige og sosiale
læringsprosesser, bruke varierte arbeidsmetoder, differensiere og tilpasse opplæring i
samsvar med gjeldende læreplanverk, og skape motiverende og inkluderende
læringsmiljø. Identifisere særskilte behov hos barn og unge, inkludert å kunne identifisere
tegn på vold eller seksuelle overgrep. Med bakgrunn i faglige vurderinger kunne etablere
samarbeid med aktuelle tverrfaglige og tverretatlige samarbeidspartnere til barnets
beste.

•

Bidra til innovasjonsprosesser og ta ansvar for samarbeid og utviklingsarbeid som fremmer
faglig nyskaping og pedagogisk entreprenørskap i opplæringen i samhandling med
studenter og ansatte.

•

Digital kompetanse er ferdigheter, kunnskaper, kreativitet og holdninger som alle trenger
for å kunne bruke digitale medier for læring og mestring i kunnskapssamfunnet. Det er
den kompetansen som bygger bro mellom ferdigheter som å lese, skrive og regne, og den
kompetansen som kreves for å ta i bruk nye digitale verktøy og medier på en kreativ og
kritisk måte. Tre av de ansatte har vært lærere på ikt og læring. Nord universitet og
ansatte på PPU A har igjennom mange år hatt studiet nettbasert, de har gode erfaringer
derfra og studiet får veldig gode tilbakemeldinger. PPU fokuserer på hvordan bruken av
digital kompetanse og hvordan IKT påvirker utdanningens kvalitet, motivasjon for læring,
læringsformer og læringsutbyttet. Studiet som er nettbasert skal rette oppmerksomheten
mot utviklingen av verktøy som over tid kan måle og analysere kvantitative og kvalitative
utviklingstrekk når det gjelder IKT og læring.
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Nord universitet ved faggruppen PPU vil gjennomføre interne og eksterne kurs i digital
kompetanse og læring: Hovedområdet omfatter læringsteori og læreplaner, arbeids- og
læringsformer, IKT og lærerrollen samt vurdering og utprøving av digitale læringsressurser. I
tillegg omfatter dette hovedområdet utarbeidelse av undervisningsopplegg der digitale verktøy er
integrert. Det blir lagt vekt på aktuelle læringsutbytte fra studiet og refleksjoner rundt bruk av
digitale verktøy i henhold til disse.
Bruk av digitale verktøy: Hovedområdet omfatter bruk av standardprogrammer for tekst-, tall-,
lyd- og bildebehandling, video, presentasjoner og søk, navigasjon og publisering på Internett. Det
blir lagt vekt på praktisk utforsking av programvare for elever. Studentene skal kunne bruke
standard programvare som støtte i eget arbeid samt undervise og veilede elever i slik bruk.
IKT i skole og samfunn: Hovedområdet omfatter sider ved IKT-bruk i samfunn og arbeidsliv som er
relevante for lærernes arbeidsoppgaver i skole, barnehage og opplæring. Det omfatter digital
dømmekraft så som teknologihistorie, personvern, opphavsrett, kildekritikk, etiske og kulturelle
problemstillinger inkludert digital mobbing.
Disse områdene fordeles over følgende seks moduler:
3 Digital kompetanse.
4 Digitale tekster og presentasjoner.
5 Lyd, bilde og video.
6 Deltakelse på nett.
7 Digital tallbehandling.
8 Digitale læringsressurser.
Fagansatte vil bli skolert innen digital kompetanse av KOLT og interne som innehar den
digitale kompetanse.

§ 2 -3 (3)
Studietilbudet skal ha en tydelig faglig ledelse med definert ansvar
for kvalitetssikring og kvalitetsutvikling av studiet.
Dekan har det overordnede ansvaret ved fakultetet. Videre er Prodekan for utdanning leder av det
lokale utdanningsutvalget ved FLU. Utvalget består blant annet av studieprogramansvarlige ved
fakultetet. Hvert studieprogram har en studieprogramansvarlig, som i nært samarbeid med
faggruppeleder bl.a. skal sikre studieprogrammets kvalitet og relevans.
Faggruppen ledes av Jan Arne Pettersen.
I Nord Universitets gjeldende kvalitetshåndbok er de ulike lederrollene beskrevet, og faggruppeleder
sitt ansvarsområde er bl.a.:
-

Faggruppeleder har sammen med dekanatet ansvar for at studieprogrammet har nødvendige
faglige og økonomiske ressurser tilgjengelig.

-

Faggruppeleder skal være pådriver i det systematiske kvalitetsarbeidet og bidra til å
videreutvikle kvalitetskulturen.
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-

Faggruppeleder kan sammen med studieprogramansvarlig ha ansvar for utarbeidelse av
akkrediterings- og re akkrediterings søknader.

-

Faggruppeleder har ansvar for at det legges til rette for forskningsarbeid og fagutvikling, og
påse at undervisningen er forskningsbasert.

Studieprogramansvarliges ansvarsområder ledes av førsteamanuensis Andre Rondestvedt
1. Å ha et helhetlig ansvar for at å sikre kvalitet og studieprogramdesign i studieprogrammene.
2. Å ha ansvar for utarbeidelse av årlig studieprogramrapport iht. gjeldende mal, samt igangsetting
av studiekvalitetshevende tiltak og oppfølging av disse.
3. Å skulle kvalitetssikre hele studieløpet, herunder planlegging og utvikling av fag- og studieplaner
og gjennomføring av eksterne vurderingspanel.
4. Å ha ansvar for at det gjennomføres semestervise dialogmøter med studentene på første og
andre samling.
5. Å ha ansvar for at utdanningsprogrammene har høy internasjonal kvalitet.
Disse punktene blir vurdert både kontinuerlig i løpet av et studieår, bl.a. på grunnlag av og skriftlige
og muntlige evalueringer vi har med studentene og jevnlige fagmøter blant ansatte og mellom
faggruppeleder og studieprogramansvarlig- noe som gjerne fører til både mindre og større
justeringer og forandringer i forhold til emne- og studieplaner. Studieprogramansvarlig har i
samarbeid med faggruppeleder både et daglig og summativt ansvar for stadig utvikling av fag- og
studieplaner, gjennomføring av interne og eksterne evalueringssystem og høy kvalitet på
utdanningen- noe som i neste omgang også rapporters til prodekan og dekan på FLU.
Faggruppeleder Jan Arne Pettersen har ledelseserfaring fra skoleverket og privat næringsliv. Jan Arne
Pettersen var studieleder ved sammenslåingen med HINT og HINE, og har erfaring fra videregående
skole som lærer og IOP- koordinator. Han har deltatt i arbeidet med fagfornyelsen i KD og UDIR i
utviklingen av LK20, og sitter også i fag- og programgruppen i UHR for PPU og
yrkesfaglærerutdanningen.
Studieprogramansvarlig førsteamanuensis Ove Pedersen har allmennfaglærerutdanning og
ledelseserfaringer fra skoleverket. Først fra grunnskole og senere også fra videregående skole som
både lærer og avdelingsleder. I tillegg har Pedersen også en Ph.d. fra 2016 basert på en kvalitativ
studie med lærere og skoleledere som informanter. Han bygger videre på dette i nye prosjekt med
praksisnær og PPU-tilknyttet forskningsarbeid.
Styret
•
•
•

Rektor

Styret har det overordnede ansvaret for det systematiske kvalitetsarbeidet innen
utdanningsområdet.
Styret har ansvar for at prioriteringer og vedtak legger til rette for utvikling av kvaliteten i
studieporteføljen.
Styret har ansvar for at studieporteføljen støtter opp under profilområdene.
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•
•
•
•

Rektor har på styrets vegne ansvaret for at det systematiske kvalitetsarbeidet tilfredsstiller
interne og eksterne krav.
Rektor har ansvar for endelig godkjenning av studieplaner, akkreditering og reakkreditering
av studieprogram (over 30 studiepoeng).
Rektor skal sørge for at prioriteringer og rammebetingelser bidrar til god kvalitet i
utdanningene.
Rektor rapporterer til styret gjennom den årlige kvalitetsrapport for utdanning.

Dekan
•

Dekan har det overordnede ansvaret for det systematiske kvalitetsarbeidet og at det
etableres en kvalitetskultur ved fakultetet.
• Dekan har ansvar for å fordele ressurser til gjennomføring av studieprogrammene.
• Dekan har ansvar for årlig å rapportere til rektor gjennom fakultetets kvalitetsrapport om
utdanning.
• Dekan har ansvar for at fakultetets handlingsplan og budsjett sees i sammenheng med tiltak
for videreutvikling av kvaliteten i utdanningene.
• Dekan har ansvar for å sikre god saksforberedelse i fakultetenes arbeid med akkreditering og
reakkreditering av studieprogram over 30 studiepoeng.
• Dekan har ansvar for godkjenning av studieplaner og akkreditering/re akkreditering av
studieprogram på 30 studiepoeng og mindre.
Prodekan for utdanning
Prodekan for utdanning har på vegne av dekan ansvar for:
• Prodekan for utdanning leder fakultetets utdanningsutvalg.
• Prodekan for utdanning har sammen med dekan, ansvar for å sikre og dokumentere at
fakultetets studieportefølje oppfyller krav i gjeldende regelverk, herunder bidra til et
velfungerende system for akkreditering og re akkreditering av studieprogram.
• Prodekan for utdanning skal sammen med dekan, bidra til at utdanningsprogrammene
dekkes av vitenskapelig personell i tråd med krav i Studietilsynsforskriften.
• Prodekan for utdanning har sammen med dekan, ansvar for å iverksette kvalitetshevende
tiltak og oppfølging av disse.
• Prodekan for utdanning skal være en pådriver i det systematiske kvalitetsarbeidet og bidra til
å videreutvikle kvalitetskulturen.
Faggruppeleder
• Faggruppeleder har ansvar for at det legges til rette for forskningsvirksomhet og fagutvikling,
og påse at undervisningen er forskningsbasert.
• Faggruppeleder har sammen med dekanatet, ansvar for at studieprogrammet har
nødvendige ressurser tilgjengelig.
• Faggruppeleder skal være en pådriver i det systematiske kvalitetsarbeidet og bidra til å
videreutvikle kvalitetskulturen.
• Utvikle og kvalitetssikre studieprogrammene etter kvalitets og rammeplaner
• Ansvarlig for evaluering av studieprogrammet og oppfølging av forbedringer
• Internasjonalisering og utveksling
• Samarbeid med eksterne aktører som fylke, videregående skoler, næringsliv, udir og KD
• Samarbeid med administrative i studentsaker og spørsmål om studie som SPA trenger
• Rekruttering til studieprogrammet (studenter og faglig personell)

0 (opprinnelig 2018) - Praktisk-pedagogisk utdanning for yrkesfag (PPUY) - 19/03630-9 Reakkreditering 2020 (opprinnelig 2018) - Praktisk-pedagogisk utdanning for yrkesfag (PPUY) : Vedlegg 3 - Søknad om reakkreditering PPUY - versjon 29.05.2020

73

•

Eksterne forespørsler, samarbeidsprosjekter, forskningsprosjekter, veiledning / råd fra eget
og ekstern fagmiljø
• Ansvarlig for godkjenning av økonomiske utlegg vedrørende studieprogrammet
• Nettverksbygging.

Studieprogramansvarlige (SPA)
• SPA har ansvar for å utarbeide og oppdatere studieplan, og sikre kvalitet og
studieprogramdesign iht. Studietilsynsforskriften §§ 2-2 og 2-3.
• SPA har ansvar for å gjennomføre evalueringer som beskrevet i kvalitetssystemet, og
innhente informasjon fra relevante kilder.
• SPA skal iverksette kvalitetshevende tiltak ved behov, som følge av mottatt informasjon.
• SPA har sammen med faggruppeleder og dekan, ansvar for at studieprogrammet har høy
internasjonal kvalitet.
• SPA har ansvar for at det er et mobilitetsvindu i studieprogrammet.
• SPA skal etablere arenaer for å diskutere programmets utvikling, slik at fagmiljøet føler
eierskap til programmet.
• SPA har ansvar for å legge til rette for tverrfaglighet og samspill med arbeidslivet, tilpasset
utdanningens egenart og læringsutbytte.
• SPA skal legge til rette for at hele fagmiljøet bruker de mulighetene digitaliseringen gir til å
heve kvaliteten i utdanningen.
• SPA skal årlig utarbeide studieprogramrapport som innspill til fakultetets kvalitetsrapport.
• SPA har sammen med studierådgivere/studieveiledere og andre i administrasjon, et ansvar
for samhandling og arbeidsflyt i kvalitetsarbeidet tilknyttet studieprogrammet.
• SPA må samarbeide med studiestedskoordinator/studieleder for å avklare ansvarsdeling i
kvalitetsarbeidet, der disse rollene er involvert.
• SPA skal være en pådriver i det systematiske kvalitetsarbeidet og bidra til å videreutvikle
kvalitetskulturen på studieprogrammet.
Emneansvarlig
• Emneansvarlig har ansvar for planlegging, innmelding av pensum og gjennomføring av
læringsarbeidet.
• Emneansvarlig skal utvikle og forbedre emnebeskrivelsen/emneplanen med
læringsutbyttebeskrivelser (LUB) iht. Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk (NKR), og påse at
emnet er relevant for det/de studieprogram emnet inngår i.
• Det skal være en emneansvarlig per emne. Tilbys emnet på flere studiesteder skal
emneansvarlig koordinere læringsarbeidet for å sikre lik kvalitet.
• Emneansvarlig har ansvaret for at det blir utarbeidet eksamensoppgave med tilhørende
sensorveiledning, oppnevne eksamenskommisjoner og at sensur gjennomføres innen fristen.
• Emneansvarlig er sammen med studentene ansvarlig for å skape et godt læringsmiljø.
• Emneansvarlig skal sikre at LMS-rommene (Canvas) inneholder riktig og relevant informasjon
ved semesterstart, og fortløpende oppdatere informasjonen.
• Emneansvarlig er ansvarlig for å gjennomføre emneevaluering, oppfølging og utarbeide
emnerapport etter mal fra kvalitetssystemet.
• Emneansvarlig skal sammen med SPA iverksette eventuelle kvalitetshevende tiltak ved
behov.
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•

Emneansvarlig skal være en pådriver i det systematiske kvalitetsarbeidet og bidra til å
videreutvikle kvalitetskulturen på emnet.

Faglærer/underviser/veileder på emnet
• Faglærer/underviser/veileder skal gjennomføre undervisnings og læringsaktiviteter som
bidrar til at studentene oppnår læringsutbyttet for emnet.
• Faglærer/underviser/veileder skal ha løpende dialog med studentene om kvaliteten i emnet.
• Faglærer/underviser/veileder skal delta i arenaer for kvalitetsutvikling av emnet og
studieprogrammet.
• Faglærer/underviser/veileder skal delta i det systematiske kvalitetsarbeidet og bidra til å
videreutvikle kvalitetskulturen.
Tillitsvalgte:
• Møte med alle tillitsvalgte på utdanningsløp tilhørende PPU A-fag og PPU Y –fag, tema er
møtene er velferd, og kvalitet i utdanningene.

Administrasjon:
• Nord universitets administrasjon ivaretar administrative tjenester på alle studiestedene.
Nord Universitets administrasjon er organisert i enhetene Studietjenesten, Intern drift og
administrasjon, samt Enhet for kommunikasjon og utviklingsstøtte. Studietjenesten har
ansvar for alle studie- og studentrelaterte oppgaver. Intern drift og administrasjon
omfatter økonomi, drift og Human Resources (personalrelatert arbeid). Kommunikasjon og
utviklingsstøtte har ansvar for informasjon, web-redaksjon og IT- tjenesten, overgripende
utviklingsoppgaver, samt stabs- og støttefunksjoner.
• Praksisadministrasjonen består av Nina Øynes Thysnes og Tone Adde som har ansvaret
for administrative vedrørende praksis, i dette inngår formidling og kontakt mellom
praksisskole, praksislærer og student.
Utdanningsutvalget
• Utdanningsutvalget er et rådgivende organ for universitetets ledelse i alle saker som angår
utdanning og studiekvalitet og skal påse at studiekvalitet blir ivaretatt og videreutviklet på en
god og helhetlig måte i institusjonen.
• Utdanningsutvalget vedtar og iverksetter tiltak knyttet til studiekvalitet innenfor
universitetets prioriterte satsingsområder og rammer gitt av styret/rektor gjennom budsjett.
• Utdanningsutvalget skal gi tilråding overfor rektor i saker som gjelder godkjenning av
studieplan for nye studietilbud over 30 studiepoeng.
• Utdanningsutvalget skal påse at kvalitetsarbeidet i institusjonen og kvalitetssikringssystemet
blir fulgt opp og videreutviklet på en god og forsvarlig måte.
• Utdanningsutvalget skal behandle den årlige rapporten om arbeid med studiekvalitet før den
oversendes til universitetsstyret ("Studiekvalitetsrapporten").
• Utdanningsutvalget er vedtaksført/beslutningsdyktig når mer enn halvparten av
medlemmene er tilstede og avgir stemme. Dette innebærer også varamedlemmer hvis faste
ansatte ikke har anledning til å møte.
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Læringsmiljøutvalget
• Læringsmiljøutvalget skal aktivt delta i planleggingen av universitetets arbeid med utvikling
av et inkluderende, mangfoldig og universelt utformet læringsmiljø (pådriver og
premissleverandørrolle).
• Skal bidra til at styret, i samarbeid med Studentsamskipnaden, legger forholdene til rette for
et godt studiemiljø og samarbeider for å bedre studentvelferden ved alle campus.
• Skal involveres i alle overordnede kartlegginger og evalueringer som vedrører studentenes
totale læringsmiljø
Utdanningsutvalg ved fakultet for lærerutdanning og kunst- og kultur
• Skal være en pådriver for studiekvalitetsarbeidet ved fakultetene og skal være fakultetenes
operative verktøy i kvalitetssikring og kontroll av fakultetenes undervisningsvirksomhet.
• Skal behandle nye studieplaner, foreløpig - og endelig studieportefølje, evalueringer og
kvalitetsrapporter.

§2-3 ()
Minst 50 prosent av årsverkene tilknyttet studietilbudet
skal utgjøres av ansatte i hovedstilling ved institusjonen. Av disse skal
det være ansatte med førstestillingskompetanse i de sentrale delene
av studietilbudet.
For å drive god undervisning innenfor sentrale deler i PPU Y, er det viktig at fagteamet har
relevant og forskningsbasert kompetanse. I tabellen under vises denne kompetansen i relasjon
til temavalg i studiet.

Navn

Vitenskapelig tittel

Stillingprosent

Sentrale deler /
Emne - kompetanse

Roar Kristensen

Universitetslektor

20%

Nettpedagogikk
Digital kompetanse – digital teknologi, teknologi

Andre Rondestvedt

Førsteamanuensis
Studieprogramansvarlig

100%

Profesjonsretting, forankring i forskning
Yrkes pedagogikk / yrkesdidaktikk for 8 -13 trinn.
Faglig og pedagogisk utviklingsarbeid – samt sammenheng i
studiet gjennom integrering av fag.
Praksis.

Else Snoen

Førstelektor

60%

Profesjonsretting, forankring i forskning,
Yrkes pedagogikk / yrkesdidaktikk for 8 -13 trinn
Praksis.

Kåre Fuglseth

Professor

10%

Profesjonsretting, forankring i forskning,
Ektikk
Bærekraftig utvikling,

Bård Yngve Gullvik

Universitetslektor

70%

Yrkes pedagogikk / yrkesdidaktikk for 8 -13 trinn.
Psykisk helse
Digital kompetanse, digital teknologi
Praksis.
Digital kompetanse - Nettpedagogikk

(er i førstelektorløp)
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Wenche Hammer
Johannessen

Jan Arne Pettersen

Universitetslektor

100%

Høsten 2020 skal hun disputere
Universitetslektor
Faggruppeleder

50%

Yrkes edagogikk / yrkesdidaktikk for 8 -13 trinn.
Praksis.
Medborgerskap og det flerkulturelle samfunnet
Opplæringens verdigrunnlag
Tilpasset opplæring og vurdering
Digital kompetanse - Nettpedagogikk
Innovasjon og entreprenørskap

John Eivin Storvik

Universitetslektor

100%

Yrkes pedagogikk / yrkesdidaktikk for 8 -13 trinn
Praksis.
Digital kompetanse - teknologi

Trine Merethe
Paulsen

Universitetslektor

100%

Nina Storborg

Universitetslektor

100%

Samfunnsfagdidaktikk
Samiske forhold og samiske elevers rettigheter, estetiske og
kreative læringsprosesser
Digital kompetanse - Nettpedagogikk
Yrkes pedagogikk / yrkesdidaktikk for 8 -13 trinn
Praksis.

Høsten 2020 skal hun disputere

Ove Pedersen

Førsteamanuensis

50 %

Metodelære, vitenskapsteori og Entreprenørskap

Jan Viggo Iversen

Førstelektor

50 %

Praktiske estetiske læreprosesser

Fagmiljøet tilknyttet studietilbudet skal ha relevant utdanningsfaglig kompetanse.
Utdanningsfaglig kompetanse er i NOKUT veiledningen definert som UH-pedagogikk og didaktikk,
og inkluderer også kompetanse til å utnytte digital teknologi for å fremme læring. Iht beskrivelsen
av UH-pedagogisk basiskompetanse, skal den enkelte institusjonen selv vurdere på hvilken måte
oppnådd universitets- og høyskolepedagogisk basiskompetanse skal dokumenteres. Mange
aktuelle søkere til undervisningsstillinger ved universiteter og høyskoler, vil allerede ha
opparbeidet en pedagogisk kompetanse som er relevant for grunnskole og videregående skole. Vi
mener at vårt fagmiljø har en UH-pedagogisk basiskompetanse som er tilpasset studiets egenart,
organisering og nivå, men vil likevel beskrive hvilke tiltak Nord universitet har for å sikre og utvikle
fagmiljøenes utdanningsfaglige kompetanse. Først redegjør vi for den kompetansen fagmiljøet
tilknyttet PPUY har.
Faggruppen har gjennom stimulering til en sterkere FoU-virksomhet ført til at flere er i
kvalifiseringsløp og dermed skapt et sterkere forskningsbasert innhold i utdanningsprogrammene.
Organisatoriske endringer med forsknings leder og programansvarlig bidra til en faglig styrking og
en bærekraftig organisasjon i vekst der hver enkelt medarbeider blir ivaretatt på en god måte.
Faggruppen har laget en plan for rekruttering av fagansatte i henhold til alder og nye studier som
blir utviklet i faggruppen. Den faglige tyngden i faggruppen er valgt gjennom de sentrale emnene i
studiet med tanke for forskning. Ett eksempel er forskning pedagogisk entreprenørskap.
Faggruppen har god kontakt og godt samarbeid med lokale og nasjonale skoler.
Alle i faggruppen PPU-Y innehar undervisningskompetanse i sine grunnutdanninger i pedagogikk,
didaktikk og undervisningspraksis. Undervisningskompetansen har bestått i planlegge og
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gjennomføre undervisning og veiledning, individuelt og i samarbeid med kolleger, på en måte
som fremmer studenters læring og faglige utvikling; planlegge og gjennomføre FoU-basert
undervisning og involvere studenter i FoU-baserte læringsprosesser; videreutvikle
hensiktsmessige læringsaktiviteter og undervisnings- og vurderingsmetoder i forhold til faglige
mål og utdanningsprogram; bidratt til faglig og pedagogisk nyskaping gjennom valg av varierte
undervisningsmetoder som inkluderer bruk av digitale verktøy; begrunne eget lærings- og
kunnskapssyn og forholde seg reflekterende til egen lærerrolle, analysere, utarbeide og
videreutvikle emne- og programplaner innenfor sine fagområder; og bruke aktuelle
styringsdokumenter som er knytte høyere utdanning.
Organiseringen av PPU-Y er et spennende mulighetsrom gjennom den faglige profilen og
masterutdanningen ved FLU (Senter for Praktisk kunnskap og Tilpasset opplæring) og
doktorgradsprogrammet ved FLU. PPUs vektlegging av erfaring med en praksisnær utdanning er
viktig å opprettholde som mål for alle ansatte i undervisnings- og forskerstillinger, herunder ph.d.kandidater. FoU virksomheten ved PPU-Y kan bidra til enklere rekruttering av ansatte. På PPU-Y er
det viktig at det er stabile og kompetente fagmiljø knyttet til studietilbudene. Fagansatte har
ambisjon å la studenter delta i forskergrupper. Alle faglig ansatte er pålagt å delta i en
forskergruppe. Andelen årsverk i førstestillinger og professor sammenliknet med andre PPU-Y
utdanninger ved andre høgskoler og universiteter er både høy og stabil (se tabell).
Alle fagansatte er medlemmer av nasjonale nettverksgrupper og deltar årlig på konferanser.
Faggruppen har deltatt på Udir`s prosjekt FYR (relevans, yrkesretting av fellesfagene) årlige
konferanser med lærer innen yrkesfag samt at faglig nettverk av høgskole og universitets ansatte.
(Disse konferansene går på omgang mellom UH institusjonene, Nord universitet var vertskap
vinteren 2016).
Studiet er profesjonsrettet og med profesjonsrelevante læringsformer - samarbeid mellom alle
fagmiljø som bidrar inn i utdanningen. I alle fag skal det benyttes varierte læringsformer som
stimulerer studentenes evne til å lære selv og til å lære fra seg. Yrkesfaglærerutdanningen ved
Nord universitet er helhetlig profesjonsutdanningen hvor profesjonsfaget har ett sentral ansvar i å
binde studiet sammen slik at fagmiljøer bidrar inn i utdanningene som er godt koordinerte og at
studieplanene er et resultat av samarbeid mellom disse miljøene. Utdanningene skal ledes og
organiseres på en måte som sikrer progresjon og sammenheng mellom de faglige elementene som
inngår. Alle fagmiljø som deltar i yrkesfaglærerutdanningen innen fag-/yrkesdidaktikk og
pedagogikk samt praksisfeltet – har ansvar for å bygge opp studentenes profesjonsidentitet. Alle
fagmiljø som er del av utdanningen skal kunne bidra inn på disse læringsarenaene. Ved at
profesjonsfaget er gjennomgående i fem av semestrene har vil alle som bidrar inn i faget har
førstekompetanse.
Beskrivelse av hvilke tiltak institusjonen har for å sikre og utvikle fagmiljøets utdanningsfaglige
kompetanse.
Universitet- og høgskolerådet (UHR) har egne retningslinjer for pedagogisk basiskompetanse, og disse
angir en rimelig norm for hva de fagansatte minimum må ha. Institusjonene skal også sikre at den
utdanningsfaglige kompetansen utvikles og holdes oppdatert. Forskriftens krav til utdanningsfaglig
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kompetanse innfris ikke tilfredsstillende i dag ved Nord universitet. Dette er også en kjent
problemstilling for alle høyere utdanningsinstitusjoner.
Nord universitet har igangsatt eget arbeid med utdanningsfaglig kompetanse, som inkluderer 1)
UH-pedagogisk basiskurs, 2) pedagogisk kompetanseheving og dokumentasjon for ansatte med
mye undervisningserfaring og 3) meritteringsordning for fremragende undervisere.
Universitetspedagogikk er utviklet og vil bli gitt som tilbud systematisk fra 2018. System for
pedagogisk kompetanseheving og dokumentasjon for ansatte med mye undervisningserfaring vil
bli etablert i løpet av 2018. Det startes et arbeid med å utvikle meritteringsordninger for
fremragende undervisere, som skal implementeres i løpet av 2019.
Redegjørelse for fagmiljøets digitale kompetanse og hvordan denne sikres og vedlikeholdes:
Faggruppen arrangerer intern kurs i digital kompetanse og bruk av digitale verktøyer, samt at
alle ansatte er med i faglige nettverk innen fagkretsene. Digitale verktøy er deler av en stor
mengde med verktøy og alle tre pedagogiske kompetaneselementer vil inneholde opplæring
og dokumentasjon på bruk av pedagogiske digitale verktøy i undervisningen. Universitetet har
en god del digital kompetanse, både i IKT-avdeling og gjennom KOLT, som kommer de
vitenskapelig ansatte til gode. Det er laget flere nyttige ressurssider på intranettet, for
eksempel for Inspera, der det er tilgjengelig opplæringsvideoer og jevnlig tilbud om kurs.
Fakultetet har egen Canvas/Fronterkontakt, hvor de ansatte kan få hjelp ved behov.
Alle fagansatte på PPU yrkesfag har pedagogisk utdannelse, faggruppen PPU vil gjennomføre
kurs i digital kompetanse og læring. Hovedområdet omfatter læringsteori og læreplaner,
arbeids- og læringsformer, IKT og lærerrollen samt vurdering og utprøving av digitale
læringsressurser. I tillegg omfatter dette hovedområdet utarbeidelse av undervisningsopplegg
der digitale verktøy er integrert. Det blir lagt vekt på aktuelle læringsutbytte fra studiet og
refleksjoner rundt bruk av digitale verktøy i henhold til disse.
Bruk av digitale verktøy: Hovedområdet omfatter bruk av standardprogrammer for tekst-, tall-,
lyd- og bildebehandling, video, presentasjoner og søk, navigasjon og publisering på Internett. Det
blir lagt vekt på praktisk utforsking av programvare for elever. Studentene skal kunne bruke
standard programvare som støtte i eget arbeid samt undervise og veilede elever i slik bruk.
IKT i skole og samfunn: Hovedområdet omfatter sider ved IKT-bruk i samfunn og arbeidsliv som er
relevante for lærernes arbeidsoppgaver i skole, barnehage og opplæring. Det omfatter digital
dømmekraft så som teknologihistorie, personvern, opphavsrett, kildekritikk, etiske og kulturelle
problemstillinger inkludert digital mobbing.
Disse områdene fordeles over følgende seks moduler:
•
•
•
•
•
•
•

Digital kompetanse.
Digitale tekster og presentasjoner.
Lyd, bilde og video.
Deltakelse på nett.
Digital tallbehandling.
Digitale læringsressurser.
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§ 2-3 (5)
Fagmiljøet på PPU yrkesfag har forskningskompetanse innenfor
sentrale deler i emnene: yrkesfaglærerens oppgaver og funksjoner, yrkesfaglig
utfordringer i skole og arbeidsliv og yrkespedagogikk utviklingsarbeid.
Fagmiljøet tilknyttet studietilbudet skal drive forskning og/eller kunstnerisk utviklingsarbeid og
faglig utviklingsarbeid og skal kunne vise til dokumenterte resultater med en kvalitet og et omfang
som er tilfredsstillende for studietilbudets innhold og nivå.
De ansatte ved PPU underviser i emner og temaer som samsvarer med deres kompetanse og
forskningsområder. Pensum gjennomgår en revidering hvert år, Nord må kontinuerlig sørge for
stor faglig bredde og oppdatert forskningsbasert litteratur som holder høyt akademisk nivå på
PPU yrkesfag
Forskning
Forskningsarbeidet ved Fakultet for lærerutdanning, har det siste året gjennomgått en
endringsprosess for å utvikle og forsterke kvalitet, organisering og kompetansenivå, samt å nå
gjennom med større søknader om forskningsmidler. Et tidligere fokus på å løfte fram de enkelte
faggruppene som utgangspunkt for forskningen, er erstattet av mer dynamiske forskningsgrupper,
relatert til konkrete tema og søknader, og gjerne på tvers av faggrupper, fakultet og institusjoner –
nasjonalt og internasjonalt. Med henblikk på PPU, er nye forskningsgrupper etablert, eller under
etablering, men forskningsarbeidet på PPU har i noen år lagt vekt på å fremme mer interne prosjekt
med utgangspunkt i å utvikle egen utdanning og drive en forskningsbasert og PPU-relevant
undervisning. Resultatene kan oppsummeres som flere mindre studier som har vært viktige for hele
PPU og som er gjennomført/gjennomføres på tvers av tilhørighet i A eller Y. Blant disse studiene kan
nevnes:
-

”Veiledning og vurdering av studenter på nett- og samlingsbasert PPU”

Prosjektet startet opp som et utviklingsprosjekt i 2017 med innkjøp av Ipad til deltakerne i PPUteamet og med vektlegging av verdi- og holdningsskapende sider i veiledningsprosessen, samt å
styrke både studenters og læreres kompetanse innenfor nettbasert kommunikasjon og
relasjonsbygging. Senere i prosessen fikk perspektiver på studentenes digitale kompetanse og
evne til problemløsning, større vektlegging gjennom en mer profilert studie.
Publisering:
Kristiansen, R. (2019). Ulike typer problemløsning i oppgaver på Praktisk-pedagogisk utdanning. I:
Psykologi i kommunen 5/2019.
- «Entreprenøriell yrkesdidaktikk»
Studien fra 2018 hadde som utgangspunkt å kartlegge hvordan et strategisk utvalg av
lærerinformanter på yrkesfaglige programområder, konseptualiserte pedagogisk entreprenørskap
som en yrkesdidaktisk tilnærming, ut fra eksplisitte erfaringer fra egen undervisningspraksis.
Publisering:

0 (opprinnelig 2018) - Praktisk-pedagogisk utdanning for yrkesfag (PPUY) - 19/03630-9 Reakkreditering 2020 (opprinnelig 2018) - Praktisk-pedagogisk utdanning for yrkesfag (PPUY) : Vedlegg 3 - Søknad om reakkreditering PPUY - versjon 29.05.2020

80

Pedersen, O., Pettersen, J.A. og Snoen, E. (2019). Pedagogisk entreprenørskap i yrkesdidaktikken. I:
Lyngsnes, K. og Risholm, M. (red.). Yrkesopplæring. Oslo: Gyldendal Norsk Forlag.
- «Psykisk helse som tema i PPU-utdanningen»
Bakgrunnen for denne kvalitative studien fra 2019, var tilbakemeldinger fra PPU-studenter i praksis
angående det å føle å komme til kort i møte med barn og unges utfordringer i skolehverdagen, samt
Fagfornyelsens fokus på folkehelse og livsmestring som tverrfaglig tema i skolen.
Publisering:
Gullvik, B.Y. og Pedersen, O. (2019). Psykisk helse som tema i PPU-utdanningen. I: Psykologi i
kommunen 5/19.
- «Bruk av vekslingsmodeller i yrkesopplæringen»
Studien tar utgangspunkt i utfordringer med lav gjennomføringsgrad og manglende motivasjon hos
elever på yrkesfag. Den ble satt i gang som en pilotstudie for å utvikle et kunnskapsgrunnlag for en
videre studie med henblikk på bruk av ulike former for vekslingsmodeller i fag- og yrkesopplæringen.
En ny studie er under utvikling og det arbeides med samarbeidsplaner med ulike aktører.
Publisering:
Pedersen, O., Rondestvedt, A. og Snoen, E. (2019). Samspillet mellom teori og praksis i
vekslingsmodeller. I: Psykologi i kommunen 5/19.
-

«Innovative arbeidsmåter innenfor tilpasset opplæring i engelsk og fremmedspråk»

Målet med studien, som startet i 2018, har vært å sette i gang prosesser innenfor fremmedspråks
didaktikk for å fremme god læring, utvikling og danning. Det er en aksjonsinspirert forskningsstrategi
som også involverer studentene, og som også kan få betydning for andre fagdidaktikker.
Publisering:
Braseth, I. H. (2019). Åpne oppgaver i engelsk og fremmedspråk. I: Psykologi i kommunen 5/19.
Ny organisering av forskningsarbeidet
Gjennom endringene i forskningsarbeidet ved fakultetet, skjer det også endringer i måten PPU
organiserer arbeidet. Det er etablert to nye forskningsgrupper som involverer PPU-ansatte, og en ny
gruppe er under etablering. Det er flere prosjekt som videreføres ut fra det som er gjort tidligere, og
det arbeides med søknader om støtte til nye prosjekt, der Forskningsrådet og Nordforsk er blant
mulige adressater.
Det arbeides også med kompetanseheving innenfor faggruppa for PPU og YFL. I tillegg til de
professorene som deltar i PPU, er to på professorprogram, noen skriver på søknad til dosent, flere er
i gang – eller starter opp - som stipendiater, mens andre er i førstelektorløp.

De nye forskningsgruppene:
1. «Læring og teknologi»:
Forskningsgruppeleder: André Rondestvedt, førsteamanuensis og studieprogramansvarlig PPU Y/YFL

0 (opprinnelig 2018) - Praktisk-pedagogisk utdanning for yrkesfag (PPUY) - 19/03630-9 Reakkreditering 2020 (opprinnelig 2018) - Praktisk-pedagogisk utdanning for yrkesfag (PPUY) : Vedlegg 3 - Søknad om reakkreditering PPUY - versjon 29.05.2020

81

Forskningsgruppen arbeider med å utvikle samspillet mellom læring og teknologi i høyere utdanning,
i videregående opplæring og i arbeidslivet. Forskningen fokuserer på læreren/instruktøren sin
undervisning og elevenes/studentenes læring gjennom bruk av teknologi i læreprosesser.
Forskningsgruppen, som representerer flere fakultet ved Nord universitet, har sitt utspring og
tyngdepunkt i PPU-miljøet, men har også deltakere fra Handelshøgskolen og Fakultet for
samfunnsvitenskap. De er nystartet og i gang med prosjektplanlegging og søknader.
2. «Profesjon, praksis og utvikling i barnehage og skole»:
Forskningsgruppeleder: Ole Petter Vestheim, førsteamanuensis GLU
Forskningsgruppen er knyttet til FLU, og representerer følgende faggrupper:
Barnehagelærerutdanning, Grunnskolelærerutdanning, Logopedi, tilpasset opplæring og
spesialpedagogikk samt Praktisk-pedagogisk utdanning. Pr. i dag har forskningsgruppen tre pågående
forskningsprosjekter av større omfang. For øvrig arbeider flere av gruppens medlemmer med andre
forskningsprosjekter som sentrerer rundt profesjon, praksis og utvikling i skole og barnehage. Nina
Marie Storborg er stipendiat og tilknyttet PPU. Hennes Ph.d-arbeid har foreløpig tittel «Hvordan
veileder «gode» yrkesfaglærere elever i praktiske undervisningsrom?». Forskningsprosjektet er en
kvalitativ casestudie hvor formålet med prosjektet er å utvikle kunnskap om, og få dypere forståelse
for, yrkesfaglæreres veiledningspraksiser i praktiske undervisningsrom.

«Læringsledelse, innovasjon og livsmestring»
Forskningsgruppeleder: Ove Pedersen, førsteamanuensis og studieprogramansvarlig PPU A.
Denne gruppen er under etablering og ønsker også deltakere fra andre faggrupper på FLU og andre
fakultet med tilsvarende relevante emneområder. Forskningsgruppens temaområde vil knyttes til
livsmestring, psykisk helse, innovasjonsstrategier, meningsfulle og motiverende læringsstrategier –
samt til utvikling av lærerutdanningenes pedagogiske og didaktiske tilnærminger med henblikk på å
sette framtidige lærere i stand til å kunne mestre slike utfordringer.

§ 2-3 (6)
Fagmiljøet tilknyttet studietilbud som fører fram til en grad, skal
delta aktivt i nasjonale og internasjonale samarbeid og nettverk som er
relevante for studietilbudet. Beskrivelse av hvilke nasjonale og internasjonale
arbeid fagmiljøet deltar aktivt i.

PPU-Y er ikke et gradsstudium hvor det er krav til deltakelse i internasjonale og nasjonale
samarbeid/nettverk. Likevel ønsker vi å synliggjøre noen nettverk som vi mener kommer studiet og
studentene til gode.
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I NordYrk (nordisk forskernettverk innen yrkespedagogikk) utveksles det forelesere på tvers av de
nordiske land, Else Snoen, er representert i styret for NordYrk bestående av medlemmer fra hele
Norden. PPU yrkesfag deltar for øvrig i andre faglige nettverk både lokalt og nasjonalt. Nord
universitet deltar i nettverk i -ArcticSkills, som består av yrkesfagutdanningene på høyskolenivå i
Rovaniemi og Tornio. Vi ønske også å bruke konkurransen til å øke kompetansen om felles
utfordringer for yrkesfagene i regionen. Avtaler er vedlagt.
Praksis- og studieleder deltar årlig på nettverkskonferanser vedrørende praksis og ledelse. Disse
konferansene går på omgang mellom institusjonene.
Faggruppeleder Jan Arne Pettersen er representert i et faglig råd, et trepart sammensatt
rådgivende organ for Utdanningsdirektoratet og Kunnskapsdepartementet.
For studietilbud med obligatorisk praksis skal fagmiljøet tilknyttet studietilbudet ha relevant og
oppdatert kunnskap fra praksisfeltet. Institusjonen må sikre at praksisveilederne har relevant
kompetanse og erfaring fra praksisfeltet.
Faglærerne på PPU-Y har til sammen mange års undervisningserfaring fra hele bredden av yrkesfag i
videregående opplæring, og har erfaring fra ulike funksjoner som faglærer, kontaktlærer,
karriereveiledning, sosialpedagogisk rådgivning, avdelingsledelse og ansvarlig for kontakt med
lokalt næringsliv. Faggruppen har også erfaring fra undervisning på ungdomstrinnet. Erfaring fra
nasjonalt nivå gjennom læreplanarbeid i både R94 og Kunnskapsløftet, utforming av sentralgitt
eksamen, sensur, prøvenemndarbeid med mer, samt representasjon i faglige råd og deltakelse i
ulike nasjonale arbeidsgrupper og fora, sikrer at viktig kunnskap om fag- og yrkesopplæringa tilflyter
hele kollegiet. Faggruppen besitter også erfaring fra internasjonalt arbeid gjennom prosjektansvarog deltakelse i ulike programmer, utviklings- og utvekslingsprosjekter og deltakelse i internasjonale
fagnettverk som for eksempel NORDYRK.
Faggruppen PPU A og Y – yrkesdidaktikk har fokus at alle i faggruppen skal ha kompetanse i
pedagogikk, fagdidaktikk og læring med kompetanse i undervisning og skoleutvikling. Dette er en
viktig nøkkel til å lykkes i å heve kvaliteten til fagansatte til å utvikle seg og lære om utviklingen i
skolen. Vi har organisert at alle fagansatte er ute i praksisfeltet og har tett dialog med skole og
skoleeiere. Skolene blir stadig større og oppgavene mer komplekse, noe som krever stadig mer av
faggruppen i forhold til tilrettelegging og organisering. Faggruppen har tatt konsekvensene av
utfordringene. Løpende oppdatering og kunnskap om hva som skjer i skolen ivaretas først og fremst
gjennom tett kontakt med praksisfeltet. Gjensidig informasjonsutveksling mellom faglærere og
praksislærere skjer i forbindelse med planlegging av praksis, i form av fysiske møter og webinar i
forkant av hver praksisperiode. Her gis informasjon om studiet, om emner og forventa
læringsutbytte i opplæringa generelt.
Ide- og erfaringsutveksling mellom praksislærere anses også for å være en viktig kvalitetsdriver som
kommer studentene til gode ved at den enkelte praksislærer stadig utvider sitt repertoar av
handlingsalternativer både med tanke på didaktiske praksiser og studentveiledning. I løpet av
praksisperioden gjennomføres møter mellom faglærer, praksislærer og studenter, der fokus først
og fremst er studentens læringsutbytte, men hvor faglærer også vesentlig informasjon om
arbeidet i skolen. Dette omfatter både det didaktiske mangfoldet i skolen, og skolenes satsninger og
deltakelse i ulike nasjonale satsningsområder som for eksempel vurdering for læring, tidlig innsats
og bruk av ulike vekslingsmodeller.
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Faggruppens medlemmer er også aktive ut mot praksisfeltet gjennom bidrag på kursdager og i
andre opplæringstiltak i skolen. Flere forsknings- og utviklingsprosjekter bruker også skolen får å
samle inn empiri, noe som bidrar til generell kunnskap om skoleverket og om skolers og
enkeltlæreres praksis og praksisteori.

Pågående nasjonale utviklingsarbeider der faggruppens medlemmer er ansvarlig eller deltar:
•

Ledelse av arbeidet med nasjonale retningslinjer for PPU-Y

•

NDLA, deltakelse og utvikling av læremateriell, inkludert yrkesfaglige bildesamlinger

•

Studentenes digitale kompetanse og yrkesfaglige teknologiske kompetanse

•

Utvikling av Pedlex læringsmateriell knyttet til praktiske oppgaver i undervisningen.

•

Grunnleggende IKT hos studentene og pedagogisk bruk av IKT

§2-3 (7)
For studietilbud med obligatorisk praksis skal fagmiljøet
tilknyttet studietilbudet ha relevant og oppdatert kunnskap fra
praksisfeltet. Institusjonen må sikre at praksisveilederne har relevant
kompetanse og erfaring fra praksisfeltet.
I løpet av PPU-studiet skal du ha 60 dager obligatorisk praksis, fordelt likt på første og andre studieår.
Praksis organiseres så langt mulig i hele uker der tilstedeværelsesplikten på praksisskolen er 29
klokketimer pr uke (jamfør lærers tilstedeværelsesplikt). Praksisuker blir fastsatt før studieåret
starter.
Praksis er organisert slik:
1. semester: 2 uker praksis, emne PRA1009.
2. semester: 4 uker praksis, emne PRA1009.
3. semester: 2 uker praksis, emne PRA1010/PRA1018.
4. Semester: 4 uker praksis, emne PRA1010.
Minimum to uker praksis skal gjennomføres i ungdomsskole. Dette legges fortrinnsvis til 3. semester.
Minimum seks uker praksis skal gjennomføres i videregående opplæring.
Nord universitet har praksisavtaler med utvalgte skoler i Trøndelag, Nordland og Troms og Finnmark.
Studenter som ønsker å gjennomføre praksis ved andre skoler må selv ta kontakt med skolen.
Skriftlig avtale må inngås mellom Nord universitet og praksisskoler før praksis kan gjennomføres.
Studenter som er tilsatt i skole, må ha minimum 50 % av praksis arbeidsplass på annen skole. Ved
praksis på egen skole skal praksis gjennomføres i praksislærers klasse og timer.
Fagansatte på PPU Y har vært deltakende i Dekom (desentralisert kompetanse utvikling), der har vi
vært ut på alle videregående skoler i Nordland og «det gamle Nord Trøndelag». Alle skolene ble
besøkt i 2019 -2020, kompetanseutviklingen var fagfornyelsen tema, der ble alle lærerne skolert, og
vi hadde særlig kontakt med praksislærerne.
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Studiene i veiledning følger retningslinjene og de veiledende rammene for studiene
Kunnskapsdepartementet anbefaler. Tilbudene er ulikt organisert med hensyn til målgruppe,
forholdet mellom teori og praksis, organisering av undervisning og hvilken faglitteratur som
benyttes.
Fagansatte på PPU Y har vært deltakende i Dekom (desentralisert kompetanse utvikling), der har vi
vært ut på alle videregående skoler i Nordland og «det gamle Nord Trøndelag». Alle skolene ble
besøkt i 2019 -2020, kompetanseutviklingen var fagfornyelsen tema, der ble alle lærerne skolert, og
vi hadde særlig kontakt med praksislærerne.
Faglærerne på PPU Yrkesfag har til sammen mange års undervisningserfaring fra hele bredden av
fag i videregående opplæring, og har erfaring fra ulike funksjoner som faglærer, kontaktlærer,
karriereveiledning, sosialpedagogisk rådgivning, avdelingsledelse og ansvarlig for kontakt med
lokalt næringsliv. Faggruppen har også erfaring fra undervisning på ungdomstrinnet. Erfaring fra
nasjonalt nivå gjennom læreplanarbeid i både R94 og Kunnskapsløftet, utforming av sentralgitt
eksamen, sensur, prøvenemndarbeid med mer, samt representasjon i faglige råd og deltakelse i
ulike nasjonale arbeidsgrupper og fora, sikrer at viktig kunnskap om fag- og yrkesopplæringa
tilflyter hele kollegiet. Faggruppen besitter også erfaring fra internasjonalt arbeid gjennom
prosjektansvar- og deltakelse i ulike programmer, utviklings- og utvekslingsprosjekter og deltakelse i
internasjonale fagnettverk som for eksempel NORDYRK.
Løpende oppdatering og kunnskap om hva som skjer i skolen ivaretas først og fremst gjennom
tett kontakt med praksisfeltet. Gjensidig informasjonsutveksling mellom faglærere og
praksislærere skjer i forbindelse med planlegging av praksis, i form av fysiske møter og webinar i
forkant av hver praksisperiode. Her gis informasjon om studiet, om emner og forventa
læringsutbytte i opplæringa generelt.
Ide- og erfaringsutveksling mellom praksislærere anses også for å være en viktig kvalitetsdriver som
kommer studentene til gode ved at den enkelte praksislærer stadig utvider sitt repertoar av
handlingsalternativer både med tanke på didaktiske praksiser og studentveiledning. I løpet av
praksisperioden gjennomføres møter mellom faglærer, praksislærer og studenter, der fokus først
og fremst er studentens læringsutbytte, men hvor faglærer også vesentlig informasjon om
arbeidet i skolen. Dette omfatter både det didaktiske mangfoldet i skolen, og skolenes satsninger og
deltakelse i ulike nasjonale satsningsområder som for eksempel vurdering for læring, tidlig innsats
og bruk av ulike vekslingsmodeller.
Faggruppens medlemmer er også aktive ut mot praksisfeltet gjennom bidrag på kursdager og i
andre opplæringstiltak i skolen. Flere forsknings- og utviklingsprosjekter bruker også skolen for å
samle inn empiri, noe som bidrar til generell kunnskap om skoleverket og om skolers og
enkeltlæreres praksis og praksisteori.
Våre praksislærere er erfarne undervisere med en relevant lærerutdanning. Valg av praksislærere
på den enkelte skole er gjort i samarbeid med skolens ledelse basert på universitetets kvalitetskrav
til veiledning.
Universitetet gjennomfører en løpende vurdering av praksis der studentenes tilbakemelding
tillegges vekt.
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Met tanke på å støtte praksislærerne er det utarbeidet Plan for praksis som omhandler
praksisens innhold og forventninger og krav til hhv student, praksislærer og oppfølging fra
universitetet.
Praksisopplæringen skal være en integrert del av fagdidaktikk og pedagogikk i utdanningen og
betraktes om en likeverdig arena på linje med øvrig undervisning ved utdanningsinstitusjonen.
Praksisopplæringen skal være veiledet, vurdert og variert. Praksis skal ha en gradvis progresjon fra
observasjonspraksis til individuell undervisningspraksis.
Gjøremål før praksisperiodene
•

Sammen med kontaktperson lage felles planer for praksis.

•

Sammen med kontaktperson legge timeplaner for studentene.

•

Lage planer i samarbeid med studentene som viser:
- hvordan de vil arbeide med de ulike hovedtemaene for praksisopplæringen
- hvilke observasjons- og undervisningsoppgaver studentene skal ha
- når studentene skal være til stede i undervisningen
- når veiledning og evalueringer finner sted

•

Tilrettelegge veiledningen slik at studentene har mulighet til å utvikle seg ved:
- at veiledningen er gjennomtenkt og planlagt
- å gi før- og etterveiledning
- å gi studentene konstruktiv tilbakemelding på deres undervisning

Aktiviteter under praksisperiodene
•

Lage periodeplaner som viser studentenes deltakelse på skolen (undervisning, observasjon,
møter, veiledningstid, samarbeidstid, kollega/studentveiledning).

•

Snarest melde bekymring til kontaktperson (som så kontakter praksisansvarlig Nord universitet)
dersom det er tvil om en students lærerdyktighet.

•

Sørge for at studentene får den veiledningen de har krav på.

•

Gi tydelige tilbakemeldinger på eventuelle svakheter ved studentenes prestasjoner.

•

Trekke inn kontaktpersonen på skolen dersom det er behov for støtte til veiledning eller
vurdering av studenter.

•

Gå igjennom med studentene hva de vil skrive/har skrevet i praksisrapporten.

•

Skrive og sende rapporter på studentene. Rapportene skal være Nord universitet v/
praksisansvarlig i hende innen en uke etter endt praksis.

Mot slutten av praksisperiodene skal det holdes et oppsummeringsmøte med vekt på læringsutbytte
og videre utvikling for studentene.
Krav til praksisskoler:
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Praksisskolens rektor har det overordnede ansvaret for praksisopplæringen ved skolen og skal sørge
for at det legges gode rammer for denne. Praksisskolen skal organisere praksisopplæringen i tråd
med lærerutdanningens programplaner og evaluere innhold og rammebetingelser i henhold til disse.
Rektor skal delta i aktuelle samarbeidsfora mellom lærerutdanning og skole.
Praksislærers kompetanse:
Skolen skal ha faglige ressurspersoner som har FoU-kompetanse. Ansatte som skal fungere som
praksislærere, skal ha tilfredsstillende faglig fordypning for å kunne veilede studenter som er på
masternivå. Det er ønskelig med minimum 60 studiepoeng fordypning i undervisningsfaget.
Praksislærer bør ha gjennomgått videreutdanning i veiledning på minimum 15 studiepoeng eller
forpliktet seg til å starte slik utdanning. Praksisveileder bør ha minimum 3 års undervisningserfaring.
Alle praksislærere som ikke har veiledningspedagogikk, må gjennomføre veiledningspedagogisk kurs
som blir gjennomført gjennom 4 semester når man har studenter. Kurset arrangeres med en samling
pr. semester resten via nett. Etter 4. semester får alle som gjennomfører et kursbevis.
Nord universitet tilbyr veiledningsutdanning som videreutdanning for alle praksislærere som ikke har
veiledningspedagogikk.
Praksisperioden er på 30 dager pr studieår, hvorav minst 10 dager i ungdomsskolen. Studentene blir
fordelt på utvalgte praksisskoler der de vil undervise i fag de har formell fagkompetanse i.
Praksislærerne som Nord har engasjert har, eller får kontrakt på, at de skal ta minimum 15
studiepoeng mens de er praksislærer for Nord universitet. Praksis skal være veiledet og variert og
tilpasset den faglige bakgrunnen til den enkelte student. Variert praksis i denne praksisperioden
betyr at studentene skal få anledning til å nå læringsutbyttet igjennom følgende mål:
•

å planlegge, gjennomføre og evaluere egen undervisning

•

å observere undervisning, klasseledelse og elevenes læringsmiljø

•

å få innsikt i og bevissthet rundt relasjonsbygging

•

å delta aktivt i vurderingsarbeid sammen med medstudenter og praksislærer

•

å delta i team, seksjonsmøter, fellesmøter og andre aktuelle møter i praksisperioden

•

å få innblikk i planleggingsarbeid, for eksempel halvårsplaner

•

få kunnskap om dokumentasjonskrav og elevadministrasjon

•

å få innsikt i skolens rutiner for å identifisere elever med lærevansker, psykiske vansker og
elever i vanskelige livssituasjoner

•

å få innsikt i skolens samarbeid med ABUP, PPT, barnevern og andre sentrale
samarbeidsaktører knyttet til barn som utsettes for vold og seksuelle overgrep

•

å få innsikt i samarbeidsrutiner og dokumentasjon vedrørende elver som har IOP

•

å få innsikt i skolens rutiner for å motarbeide mobbing

•

å få kjennskap til skolens dokumenter som omtaler krisehåndtering
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REAKKREDITERING 2020 - MASTER I GLOBAL LEDELSE (TIDLIGERE MASTER I
ENERGILEDELSE / MASTER OF SCIENCE IN ENERGY MANAGEMENT;
INTERNATIONAL GOVERNANCE AND BUSINESS)
Forslag til vedtak:
Skriv inn forslag til vedtak.
1. Utdanningsutvalget anbefaler rektor å reakkreditere tidligere Siviløkonom / Master of
Science in Energy Management; International Governance and business under
forutsetning av punkt 2 og 3.
2. I reakkrediteringen inngår endring av navn på studieprogrammet til Master i global
ledelse (norsk navn) / Master of Science in Global Management (engelsk navn).
Navneendringen gjelder for studenter som får opptak fra høsten 2020.
3. Før oversendelse til rektor for endelig godkjenning, må studieprogrammets

læringsutbytte endres slik at fagområdet global ledelse og programmets
kjerneområder framkommer tydelig.
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Saksframstilling
Bakgrunn
Ved etablering av nye studieprogram gjennomfører Nord universitet akkreditering i tråd med
NOKUTs Studietilsynsforskrift. Nord universitet har i tillegg vedtatt egne retningslinjer for
reakkreditering av eksisterende studieprogrammer (rektorvedtak 16/03574-5 den 29. desember
2016 og justert ved rektorvedtak 17/01202-9 den 6. februar 2019 ).
Rektor vedtar årlig plan for reakkreditering. Master i global ledelse inngår i rektors plan for
reakkreditering i 2020 (rektorvedtak 19/3630-4 den 6. februar 2020).
Reakkrediteringsprosessen er gjennomført som forenklet prosess med selvevaluering, i tråd med
justeringer i retningslinjene fra 2019. Dette innebærer at alle krav i Studietilsynsforskriftens besvares
inkludert Studiekvalitetsforskrifens krav til mastergrader (siden dette er en mastergrad), og
fakultetet velger ut minimum 3 punkter for videre reakkrediteringsprosess. Selvevalueringen
oversendes Studieavdelingen. Det gjennomføres formelt dialogmøte mellom fakultetsledelse,
studieprogramansvarlig og prorektor for utdanning. Etter dialogmøte beslutter prorektor hvilke
områder i Studietilsynsforskriften / Studiekvalitetsforskriften, som inngår i videre reakkrediteringsprosess. Fakultet utformer så reakkrediteringssøknad i forhold til dette, som behandles i lokalt
Utdanningsutvalg før dekanen oversender til Studieavdelingen for behandling i Sentralt
Utdanningsutvalg.

Kort om studieprogrammet
Programmet har vært tilbudt av Handelshøgskolen siden 2005 under navnet Siviløkonom / Master of
Science in Energy Management. Høsten 2018 fikk programmet navnet justert til Siviløkonom / Master
of Science in Energy Management; International Governance and business.
Studieprogrammet er en vitenskapelig mastergrad på 120 studiepoeng, og gjennomføres som
heltidsstudium ved campus Bodø. Helt fra opprinnelsen av har det vært et samarbeid med Moscow
State Institute of International Relations (MGIMO), hvor 3. semester har vært utveksling til denne
institusjonen (og studenter fra MGIMO har utvekslet hit i 2. semester). Programmet har hatt
svingninger i søkertall i takt med svingninger i petroleumssektoren. Samarbeidet med Russland har
vært og er strategisk viktig for Handelshøgskolen. Samtidig har fakultetet arbeidet med å få på plass
en mastergrad, som er spisset mot internasjonalisering både i innhold overfor studentene, og som et
tilbud til fakultets samarbeidspartnere herunder Russland og ny samarbeidspartner i Kina. Fakultetet
igangsatte derfor et utviklingsarbeid med utgangspunkt i det opprinnelige programmet. Samtidig ble
energiledelse tilbudt som egen profil på den ordinære siviløkonomi-utdanningen / Master of Science
in Business akkurat høsten 2019, da dette programmet ikke hadde opptak på grunn av nevnte
utviklingsarbeid.
Studieprogrammet har fått følgende endringer;
• Endret navn fra opprinnelig Siviløkonom / Master of Science in Energy Management;
International Governance and business til Master i global ledelse / Master of Science in
Global Management
• Endret opptakskrav fra økonomisk/administrative studier med konkret definert innhold i 90
stp til 90 stp økonomisk/administrative fag eller samfunnsvitenskapelige fag. Programmet er
fra fakultetets side likevel vurdert å kvalifisere for opptak til doktorgrad i bedriftsøkonomi, og
dette kommenteres nærmere i saken.
• Endret læringsutbyttebeskrivelse (LUB) for studieprogrammet
• Endret innhold i studiemodellen; 3 nye emner på 1. semester (emner på 2. semester er
uendret) og ulike alternativer for 3. semester (utveksling til partner MGIMO i Russland som
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•

før, utveksling til ny partner ECNU i Kina, eller utveksling til en av de øvrige
samarbeidspartnere til fakultetet alternativt valgemner ved campus).
Endringene innebærer også at beskyttet tittel og kvalifikasjon Siviløkonom utgår

Studiemodell for Master i global ledelse, fra høsten 2020;
1. semester
LED5011
Ansvarlig ledelse og
globalt medborgerskap
(7,5 sp)
LED5010
Smart spesialisering og
ledelse
(7,5 sp)
ENT5008
Sosialt og bærekraftig
entreprenørskap
(7,5 sp)
VT308E
Vitenskapsteori og
metode
(7,5 sp)

2. semester
EN312E
Energiledelse
(7,5 sp)
EN304E
Geopolitikk og energi
(7,5 sp)
EN313E
Internasjonal styring og
ledelse i nordområdene
(7,5 sp)
ECO5017
Sirkulær økonomi
(7,5 sp)

3. semester
Utvekslingssemester *
alternativt valgemner
(7,5 stp, totalt 30 stp);

4. semester
ORG5009/ORG5010
Masteroppgave
30 stp

OR327E
Ledelse og forretningsprosesser
ECO5019
Logistikk og transport
ECO5020 Forretningsmodeller for
sirkulær økonomi
ECO5023
Opplevelsesbasert innovasjon og
verdisamskaping
ENT5003
Teamarbeid i praksis
ENT5005
Innovasjon i offentlig sektor
LED5007
Ledelse i praksis
OR327E
Ledelse og forretningsprosesser

* Studenter som velger utveksling til MGIMO/ECNU skriver masteroppgave 4. semester ved ECNU. Studenter som velger
annen utveksling kan velge om de vil skrive masteroppgave ute eller hjemme. Studenter som velger valgemner 3. semester
ved campus Bodø, skriver masteroppgaven hjemme.
Grått er emner som var i «gammel» studiemodell og gjenbrukes i ny studiemodell.

Studiemodell for Master i energiledelse / Master of Science for Energy management –
International Governance and business, tilbudt høsten 2018;
1. semester
EK342E
Verdsettelse og
lønnsomhetsanalyse
(7,5 sp)
ORG5000
Innovasjon og
endringsprosesser
(7,5 sp)
ECO5004
Strategisk analyse
(7,5 sp)
VT308E
Vitenskapsteori og
metode
(7,5 sp)

2. semester
EN312E
Energiledelse –norske
perspektiver
(7,5 sp)
EN304E
Geopolitikk og energi (7,5
sp)

3. semester
Utvekslingssemester ved
MGIMO (Moscow State Institute of
International Relations);
EN309E
International governance and
business
30 stp

EN313E
Internasjonal styring og
ledelse i nordområdene
(7,5 sp)
ECO5017
Sirkulær økonomi
(7,5 sp)

4. semester
EN310E
Masteroppgave
30 stp
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Fakultetets behandling av reakkrediteringssøknaden
I de justerte retningslinjene for reakkreditering skal fakultetene som nevnt innledningsvis
gjennomføre en selvevaluering med utgangspunkt i bestemmelsene i NOKUTs tilsynsforskrift og
bestemmelsene om krav til mastergrader i departementets Studiekvalitetsforskrift. På bakgrunn av
selvevalueringen, skal fakultetet velge ut tre punkter hvor det skal leveres full
reakkrediteringssøknad. Selvevalueringen godkjennes av dekan.
I januar 2020 startet arbeid med selvevalueringen. Denne ble oversendt Studieavdelingen 27. mars
2020. I følge dekanvedtaket (17/03546-19) foreslår fakultetet følgende punkter for fullstendig
reakkrediteringssøknad;
•
•
•

§2.2 (5) Undervisnings-, lærings- og vurderingsformer skal være tilpasset læringsutbyttet for
studietilbudet. Det skal legges til rette for at studenten kan ta en aktiv rolle i
læringsprosessen.
§2.2 (7) Studietilbudet skal ha ordninger for internasjonalisering som er tilpasset
studietilbudets nivå, omfang og egenart.
§2.2 (8) Studietilbud som fører fram til en grad skal ha ordninger for internasjonal
studentutveksling. Innholdet i utvekslingen skal være faglig relevant.

Etter møte med prorektor utdanning 2. april 2020 ble selvevalueringen godkjent, men likevel slik at
følgende punkt ble lagt til (Konklusjon etter selvevaluering og videre reakkrediteringsprosess;
19/03630-18):
• § 2.1 (2) Informasjon om studietilbudet skal være korrekt, vise studiets innhold, oppbygging
og progresjon samt muligheter for studentutveksling.
•

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

•

§ 3.2 (1) Mastergradsstudiet skal være definert og avgrenset og ha tilstrekkelig faglig bredde.

•

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

•

§ 2.3 (4) Minst 50 prosent av årsverkene knyttet til studietilbudet skal utgjøres av ansatte i
hovedstilling ved institusjonen. Av disse skal det være ansatte med minst førstestillingskompetanse i de sentrale delene av studietilbudet. I tillegg gjelder følgende krav til
fagmiljøets kompetansenivå:
b) For studietilbud på mastergradsnivå skal 50 prosent av fagmiljøet tilknyttet studiet
bestå av ansatte med førstestillingskompetanse, hvorav minst 10 prosent med
professor- eller dosent kompetanse.

Samtlige åtte punkter er gjenstand for full reakkrediteringssøknad. Reakkrediteringssøknad skal som
det klare utgangspunkt behandles i fakultetets lokale Utdanningsutvalg (UU), som gir råd til dekan.
Lokalt Utdanningsutvalg behandlet søknaden på sitt møte 4. mai 2020. Reakkrediteringssøknad for
de utvalgte punktene ble oversendt 8. mai 2020 med dekanvedtak (19/03839-5, skulle kanskje vært
knyttet til fakultetets sak 17/03546 som omhandler reakkreditering, og hvor selvevaluering)
Søknad om reakkreditering av Master i global ledelse oversendes utdannings- og
studieavdelingen for behandling til sentralt utdanningsutvalg.
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Vurdering av reakkrediteringssøknaden etter bestemmelsene i Studietilsynsforskriften:
Nedenfor følger vurdering av oversendt reakkrediteringssøknad og tilhørende dokumentasjon.
Vurderingen er gjort ut fra Studietilsynsforskriften samt NOKUTs veiledning til denne. Veiledninga er
bygd opp med følgende deler til den enkelte paragraf i forskriften; 1) veiledning, 2) krav til hva
søknaden minst skal inneholde og 3) oversikt over nødvendige vedlegg. Veiledninga består ikke av
alle delene for samtlige paragrafer.
I oversikten nedenfor er det lagt vekt på saksbehandling tett opp mot forskriften og NOKUTs
veiledning (som om søknaden ble oversendt NOKUT). Det er for øvrig markert med bakgrunnsfarge
for de punkter som er valgt ut etter selvevalueringen, og som således er behandlet av
Utdanningsutvalget og legges fram for rektor.
Forskrift om tilsyn med utdanningskvaliteten i høyere utdanning
§ 2.1 Forutsetninger for akkreditering

Vurdering av kravene:

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

OK etter selvevaluering

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

Se kommentar

§ 2.2 Krav til studietilbudet

Vurdering av kravene:

(1) Læringsutbyttet for studietilbudet skal beskrives i samsvar
med Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk for livslang
læring, og studietilbudet skal ha et dekkende navn.
(2) Studietilbudet skal være faglig oppdatert og ha tydelig
relevans for videre studier og /eller arbeidsliv.

LUB: Se kommentar

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

Dekkende navn: Se kommentar
OK etter selvevaluering – men se
kommentar til § 2.1 (2) om
videre studier
OK etter selvevaluering
OK etter selvevaluering
OK

OK etter selvevaluering

OK
OK

Ikke praksis og derfor ikke aktuelt
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Forskrift om kvalitetssikring og kvalitetsutvikling i høyere utdanning og fagskoleutdanning
§ 3.2 Akkreditering av mastergradsstudier

Vurdering av kravene:

(1) Mastergradsstudiet skal være definert og avgrenset og ha
tilstrekkelig faglig bredde.

OK

(2) Mastergradsstudiet skal ha et bredt og stabilt fagmiljø
som består av tilstrekkelig antall ansatte med høy faglig
kompetanse innenfor utdanning, forskning eller
kunstnerisk utviklingsarbeid og faglig utviklingsarbeid
innenfor studietilbudet. Fagmiljøet skal dekke fag og
emner som studietilbudet består av. De ansatte i
fagmiljøet skal ha relevant kompetanse
(3) Fagmiljøet skal kunne vise til dokumenterte resultater på
høyt nivå og resultater fra samarbeid med andre
fagmiljøer nasjonalt og internasjonalt. Institusjonens
vurderinger skal dokumenteres slik at NOKUT kan bruke
dem i arbeidet sitt.

OK

OK etter selvevaluering

Forskrift om tilsyn med utdanningskvaliteten i høyere utdanning
§ 2.3 Krav til fagmiljøet

Vurdering av kravene:

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

OK etter selvevaluering

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

OK etter selvevaluering

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

OK

b) For studietilbud på mastergradsnivå skal 50
prosent av fagmiljøet tilknyttet studiet bestå
av ansatte med førstestillingskompetanse,

OK etter selvevaluering
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hvorav minst 10 prosent med professor- eller
dosent kompetanse.
(5) Fagmiljøet tilknyttet studietilbudet skal drive forskning
og/eller kunstnerisk utviklingsarbeid, og faglig
utviklingsarbeid, og skal kunne vise til dokumenterte
resultater med en kvalitet og et omfang som er
tilfredsstillende for studietilbudets innhold og nivå.
(6) Fagmiljøet tilknyttet studietilbud som fører fram til en
grad skal delta aktivt i nasjonale og internasjonale
samarbeid og nettverk som er relevante for
studietilbudet.
(7) For studietilbud med obligatorisk praksis skal fagmiljøet
tilknyttet studietilbudet ha relevant og oppdatert
kunnskap fra praksisfeltet. Institusjonen må sikre at
praksisveilederne har relevant kompetanse, og erfaring
fra praksisfeltet.

OK etter selvevaluering

OK etter selvevaluering

Ikke praksis og derfor ikke aktuelt

Kommentarer
Nedenfor kommenteres det enkelte punkt som er valgt ut for videre reakkrediteringsprosess etter
selvevalueringen.
§ 2.1 (2) – informasjon om studietilbudet skal være korrekt
Studiemodellen er enkel og oversiktlig, selv om det er mange alternativer for utveksling i tredje
semester. Informasjon om studieprogrammet, innhold og progresjon er godt beskrevet både i
reakkrediteringssøknad og på studieprogrammets webside. Det er likevel to områder som bør
kommenteres nærmere; opptak til videre studier samt og utenlandsopphold.
Ad informasjon om videre studier; Studieprogrammet har fått endret opptakskrav som inkluderer
alternativet med samfunnsvitenskapelige fag. Av opptakskravet framgår konkret at bachelorgrad i
økonomifag, samfunnsfag, human relations, markedsføring eller internasjonale studier kan kvalifisere
for opptak til programmet. Opptakskravene framstår som rimelige ut fra masterprogrammets
fagområde og innhold. For videre studier opplyses; «Etter avsluttet masterstudium er det mulig å
arbeide videre mot en doktorgrad ved Handelshøgskolen eller andre institusjoner in Norge eller i
utlandet». Handelshøgskolen har doktorgrad i bedriftsøkonomi. Rent teoretisk kan en student uten
økonomifag i sin grunnutdanning gjennomføre masterprogrammet, og deretter forvente å være
kvalifisert for fakultetets doktorgrad. Doktorgradene og deres faglige søyler er svært viktig for
universitetet, og det må ikke være tvil om deres faglige område og avgrensing av denne. Det kan
stilles spørsmål til hvorvidt studenter uten økonomifag i grunnutdanning kan kvalifisere for opptak til
doktorgrad i bedriftsøkonomi.
Ad informasjon om utenlandsopphold; Vi oppfatter at det globale og internasjonale er selve kjernen i
studieprogrammet. Programmet er designet for å gi studentene unike og gode utvekslingsopphold,
oppfattet primært til Russland (MGIMO, i Moskva) eller til Kina (NCNU i Shanghai) alternativt ved en
rekke av fakultetets øvrige samarbeidspartnere. Denne informasjonen er godt beskrevet i
reakkrediteringssøknad og framkommer tydelig i studieplanen, under beskrivelse av programmet
(om partnerskapsprogrammet). Men i studieplanen om utenlandsopphold er det helt kortfattet og
generell informasjon. Erfaringsmessig bør denne delen av studieplanen være presis og konkret, og
det anbefales derfor å utvide informasjonen her.
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§ 2.2 (1) – læringsutbytte i tråd med NKR og dekkende navn
Om LUB for studieprogrammet; Denne er endret i tråd med endring fra et masterprogram i
energiledelse til et masterprogram i global ledelse, og er i tråd Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk
(NKR) i forhold til nivå og deskriptorer. Samtidig er den samlede læringsutbyttebeskrivelsen svært
omfangsrik og detaljert, og fagområdet global ledelse kommer ikke tydelig fram og heller ikke
programmets kjerneområder. Dette er imidlertid meget godt beskrevet i andre deler av
reakkrediteringssøknaden. I tillegg er det mange koblinger til bedriftsøkonomi og
forretningsmodeller, mens ut fra studieprogrammets nye navn og endrede opptakskrav, kunne en
kanskje forvente flere koblinger til generell ledelse og mer samfunnsvitenskapelige vinklinger.
Studieprogrammets læringsutbyttebeskrivelse er viktig, både som potensiale for rekruttering av
studenter, rettesnor for det faglige innholdet i programmet og som informasjon på vitnemål for
ferdige kandidater. Læringsutbyttebeskrivelsen bør derfor endres før saken oversendes til rektor.
Om studieprogrammets navn; I starten på gjennomgang av reakkrediteringssøknaden ble det
etterlyst med informasjon og begrunnelse for endring av navn; fra opprinnelig et masterprogram
innenfor energiledelse til masterprogram innenfor global ledelse. Denne informasjonen er nå med i
søknaden. Navnet global ledelse på studieprogrammet framstår som dekkende for studieprogrammets samlede innhold; både det globale og ledelse. Det er et helt tydelig globalt og
internasjonalt preg på emner, og det er tydelig relevante emner innenfor ledelse.
Fakultetet ønsker følgende ordlyd på nytt navn for studieprogrammet; Master of Science i global
ledelse (norsk navn) og Master of Science in Global Management (engelsk navn). I dette videreføres
deler av tidligere navn med blanding av engelsk og norsk i studieprogrammets norske navn. Dette
frarådes, og forslag til vedtak er norsk navn foreslått til Master i global ledelse. Handelshøgskolen
bruker for øvrig dette navnet i sine dekanvedtak om programmet (ved oversendelse selvevaluering
og ved oversendelse av reakkrediteringssøknad, men bruker ellers begge alternativene).
Når det gjelder engelsk navn ønsker fakultetet å benytte Master of Science. Denne betegnelsen
benyttes i hovedsak om mastergrader innenfor realfag og teknologiske fag. Studieprogrammet har
verken opptakskrav eller innhold som tilsier realfag eller teknologiske fag. Samtidig er Master of
Science (MSc) ikke en regulert tittel, hverken i Norge eller internasjonalt, og det er ulik bruk av dette
ved UH institusjoner i Norge og også ved Nord universitet. I dag benyttes denne engelske tittelen kun
på 2 mastergrader; Handelshøgskolens siviløkonomutdanning (2-årig/5-årig) samt denne tidligere
mastergraden i energiledelse. Det benyttes eksempelvis ikke på Master i biovitenskap, som en kunne
forvente. Det er rimelig at fakultetet får benytte engelsk navn Master of Science in Global
Management. Samtidig foreslås at Utdanningsutvalget får til behandling egen sak om engelsk navn
på mastergrader ved Nord universitet, slik at det blir ens praksis for alle fakulteter (der det er
naturlig).
§ 2.2 (5) – undervisnings, lærings- og vurderingsformer tilpasset LUB
Undervisnings-, lærings- og vurderingsformer framstår gjennomtenkte og godt tilpasset
læringsutbyttet. Det er godt beskrevet hvordan fagmiljøet legger til rette for hvordan studentene
gjennom lærings- og vurderingsformene kan oppnå læringsutbyttet, vi ser også en god
sammenhengen mellom læringsformer og vurderingsformer. Det er også god variasjon i
vurderingsformer.
§ 2.2 (7) – ordninger for internasjonalisering
Søknaden beskriver gode ordninger for internasjonalisering. Det undervises på engelsk og det er lagt
opp til både innveksling og utveksling ordinært og gjennom partnerskapsprogrammet, i tillegg
beskrives det muligheter for å delta på en verdensomspennende konferanse. Ordningene for
internasjonalisering har godt begrunnet relevans for studieprogrammet.
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§ 2.2 (8) – ordninger for internasjonal studentutveksling
Studieprogrammet er lagt opp til at studentene kan reise på utveksling i 3 semester og den har
tydelige beskrivelser av hvordan de kan velge mellom flere ulike partnerinstitusjoner. Søknaden har
et tydelig fokus på partnerskapsprogrammet som gir studentene mulighet til å reise til MGIMO i
Moskva, Russland og ECNU i Shanghai, Kina. Gjennom denne avtalen kommer det også studenter til
programmet fra partnerinstitusjonene MGIMO og ECNU og deltar i andre semester. Den
internasjonale studentutvekslingen er godt begrunnet og har en god faglig relevans.
§ 3.2 (1) – mastergradsstudiet skal være definert og avgrenset og ha tilstrekkelig faglig bredde
Den faglige bredden er godt beskrevet i søknaden samtidig som man får frem en definert profil for
dette programmet som skiller seg fra øvrige masterprogram ved HHN.
§ 3.2 (2) – bredt og stabilt fagmiljø med tilstrekkelig antall ansatte med høy faglig kompetanse
Søknaden beskriver et bredt og stabilt fagmiljø, antall ansatte med høy faglig kompetanse vurderes å
være tilstrekkelig. Det er også beskrevet hvordan man sikrer stabiliteten framover i tid.
§ 2.3 (4) – hovedstilling, førstestillingskompetanse i sentrale deler mv
Sentrale deler i studieprogrammet er emner på første og andre semester. Søknaden gir her en god
oversikt over hvem som har emneansvar og type stilling denne innehar og alle de faglig involverte i
disse emnene har førstekompetanse. Hovedandelen av emneansvarlige er faste ansatte og søknaden
beskriver hvordan denne kompetansen ivaretas i emner hvor faglige ansvarlige er midlertidige
ansatte.

Vedlegg:
1. Dekanvedtak 25.03.2020 – oversendelse av selvevaluering
2. Selvevaluering
3. Prorektors konklusjon om videre reakkrediteringsprosess
4. Dekanvedtak 08.05.2020 – oversendelse av reakkrediteringssøknad
5. Søknad om reakkreditering
6. Studieplan
7. Memorandum of understanding
9. CVer
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Dekanvedtak HHN
Arkivreferanse:

17/03546-19

Saksbehandler

Kathrine Mathisen

Dato

25.03.2020

Dekanvedtak nr

26/20

Sak: Oversendelse av selvevaluering - Master i global ledelse

Vedtak:
Dekan godkjenner selvevalueringen av studieprogrammet Master i global ledelse, og foreslår at
følgende områder velges ut til reakkreditering: §2.2 (5), §2.2 (7) og §2.2 (8)

Erlend Bullvåg
Dekan
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SAKSUTREDNING
Bakgrunn:
Nord universitet har egne retningslinjer for reakkreditering av eksisterende studieprogram (vedtatt av rektor
første gang 29.12.2016 og justert siste gang 06.02.2019). I retningslinjene inngår selvevaluering utført av
fakultetet som innledningen på reakkrediteringsprosessen.
Reakkreditering av et studieprogram innebærer at fakultetet dokumenterer at det aktuelle programmet
oppfyller Studietilsynsforskriften. Søknaden skrives etter en mal utformet av NOKUT. Ifølge de nyeste
retningslinjene for reakkreditering av studieprogram ved Nord, skal fakultetet først gjøre en selvevaluering
av programmet, for så å velge ut minimum tre punkter fra forskriften som foreslås til fullstendig
reakkreditering.
MSc i global ledelse prioriteres for reakkreditering i 2020. Programmet hadde sist gang opptak i 2018, da
under navnet MSc in Energy Management: International Governance and Business. Sammenlignet med
studieplanen det året, er tre av emnene i første semester byttet ut, andre semester beholdes som før, tredje
semester utvides studentenes muligheter for utveksling, og fjerde semester beholdes til arbeid med
masteroppgaven (i grove trekk). I tillegg er opptakskravene endret. Med bakgrunn i disse endringene, bør
programmet reakkrediteres snarlig, og foreslås da allerede i 2020. Fakultetet startet arbeidet med
selvevalueringen av programmet januar 2020. Det ble opprettet en arbeidsgruppe, og arbeidet med
selvevalueringen ble ledet av studieprogramansvarlig Vivi M. L. Storsletten og en av fakultetets
saksbehandlere i slike saker, rådgiver Kathrine Mathisen.
Som det framgår av vedlagt selvevaluering oppfyller studieprogrammet Master i global ledelse i stor grad
Studietilsynsforskriften, men noen punkter bør sees på og vurderes grundigere opp mot forskriften. I
hovedsak er disse knyttet til punktene som omhandler undervisnings- og vurderingsformer samt
internasjonalisering. Følgende punkter foreslås derfor til reakkreditering:
§2.2 (5) Undervisnings-, lærings- og vurderingsformer skal være tilpasset læringsutbyttet for studietilbudet.
Det skal legges til rette for at studenten kan ta en aktiv rolle i læringsprosessen.
§2.2 (7) Studietilbudet skal ha ordninger for internasjonalisering som er tilpasset studietilbudets nivå, omfang
og egenart.
§2.2 (8) Studietilbud som fører fram til en grad skal ha ordninger for internasjonal studentutveksling.
Innholdet i utvekslingen skal være faglig relevant.

Innstilling:
Dekan godkjenner selvevalueringen av studieprogrammet Master i global ledelse, og foreslår at følgende
områder velges ut til reakkreditering: §2.2 (5), §2.2 (7) og §2.2 (8).

ance and business) - 19/03630-22 Reakkreditering 2020 - Master i global ledelse (tidligere Master i energiledelse / Master of Science in Energy Management; International governance and business) : Vedlegg 2 - Selvevaluering - Master i global ledelse

NORD UNIVERSITET // HANDELSHØGSKOLEN

Selvevaluering for re-akkreditering
Master of Science i global ledelse

Våren 2020

1

ance and business) - 19/03630-22 Reakkreditering 2020 - Master i global ledelse (tidligere Master i energiledelse / Master of Science in Energy Management; International governance and business) : Vedlegg 2 - Selvevaluering - Master i global ledelse

Innhold

Generelt om studiet .................................................................................................................... 4
Overordnet om studietilbudet ..................................................................................................... 5
Forutsetninger for akkreditering (studietilsynsforskriften § 2-1) ............................................... 5
(1) Aktuelle krav i lov om universiteter og høyskoler med tilhørende forskrifter skal være
oppfylt. ................................................................................................................................... 5
(2) Informasjon om studietilbudet skal være korrekt, vise studiets innhold, oppbygging og
progresjon samt muligheter for studentutveksling. ................................................................ 6
Krav til studietilbudet (studietilsynsforskriften § 2-2) ............................................................... 8
(1) Læringsutbyttet for studietilbudet skal beskrives i samsvar med Nasjonalt
kvalifikasjonsrammeverk for livslang læring, og studietilbudet skal ha et dekkende navn. .. 8
(2) Studietilbudet skal være faglig oppdatert og ha tydelig relevans for videre studier
og/eller arbeidsliv. ................................................................................................................ 11
(3) Studietilbudets samlede arbeidsomfang skal være på 1500–1800 timer per år for
heltidsstudier. ....................................................................................................................... 13
(4) Studietilbudets innhold, oppbygging og infrastruktur skal være tilpasset læringsutbyttet
for studietilbudet. ................................................................................................................. 14
(5) Undervisnings-, lærings- og vurderingsformer skal være tilpasset læringsutbyttet for
studietilbudet. Det skal legges til rette for at studenten kan ta en aktiv rolle i
læringsprosessen................................................................................................................... 16
(6) Studietilbudet skal ha relevant kobling til forskning og/eller kunstnerisk
utviklingsarbeid og faglig utviklingsarbeid. ......................................................................... 23
(7) Studietilbudet skal ha ordninger for internasjonalisering som er tilpasset studietilbudets
nivå, omfang og egenart. ...................................................................................................... 24
(8) Studietilbud som fører fram til en grad, skal ha ordninger for internasjonal
studentutveksling. Innholdet i utvekslingen skal være faglig relevant. ............................... 26
(9) For studietilbud med praksis skal det foreligge praksisavtale mellom institusjon og
praksissted. ........................................................................................................................... 27
Krav til fagmiljø (studietilsynsforskriften § 2-3) ..................................................................... 28
(1) Fagmiljøet tilknyttet studietilbudet skal ha en størrelse som står i forhold til antall
studenter og studiets egenart, være kompetansemessig stabilt over tid og ha en
sammensetning som dekker de fag og emner som inngår i studietilbudet. .......................... 28
(2) Fagmiljøet tilknyttet studietilbudet skal ha relevant utdanningsfaglig kompetanse. ...... 28
(3) Studietilbudet skal ha en tydelig faglig ledelse med et definert ansvar for
kvalitetssikring og -utvikling av studiet. .............................................................................. 29
(4) Minst 50 prosent av årsverkene tilknyttet studietilbudet skal utgjøres av ansatte i
hovedstilling ved institusjonen. Av disse skal det være ansatte med
førstestillingskompetanse i de sentrale delene av studietilbudet. I tillegg gjelder følgende
krav til fagmiljøets kompetansenivå: ................................................................................... 29

2

ance and business) - 19/03630-22 Reakkreditering 2020 - Master i global ledelse (tidligere Master i energiledelse / Master of Science in Energy Management; International governance and business) : Vedlegg 2 - Selvevaluering - Master i global ledelse

(5) Fagmiljøet tilknyttet studietilbudet skal drive forskning og/eller kunstnerisk
utviklingsarbeid og faglig utviklingsarbeid og skal kunne vise til dokumenterte resultater
med en kvalitet og et omfang som er tilfredsstillende for studietilbudets innhold og nivå. 29
(6) Fagmiljøet tilknyttet studietilbud som fører fram til en grad, skal delta aktivt i nasjonale
og internasjonale samarbeid og nettverk som er relevante for studietilbudet. ..................... 30
(7) For studietilbud med obligatorisk praksis skal fagmiljøet tilknyttet studietilbudet ha
relevant og oppdatert kunnskap fra praksisfeltet. Institusjonen må sikre at praksisveilederne
har relevant kompetanse og erfaring fra praksisfeltet. ......................................................... 30
Akkreditering av mastergradsstudier (studietilsynsforskriften § 3-2)...................................... 30
(1) Mastergradsstudiet skal være definert og avgrenset og ha tilstrekkelig faglig bredde ... 30
(2) Mastergradsstudiet skal ha et bredt og stabilt fagmiljø som består av tilstrekkelig antall
ansatte med høy faglig kompetanse innenfor utdanning, forskning eller kunstnerisk
utviklingsarbeid og faglig utviklingsarbeid innenfor studietilbudet. Fagmiljøet skal dekke
fag og emner som studietilbudet består av. De ansatte i fagmiljøet skal ha relevant
kompetanse. .......................................................................................................................... 30
(3) Fagmiljøet skal kunne vise til dokumenterte resultater på høyt nivå og resultater fra
samarbeid med andre fagmiljøer nasjonalt og internasjonalt. Institusjonens vurderinger skal
dokumenteres slik at NOKUT kan bruke dem i arbeidet sitt. .............................................. 30
Vedlegg .................................................................................................................................... 31
Internasjonale bindende avtaler ............................................................................................ 31
CV for hele fagmiljøet.......................................................................................................... 32
Oversikt over studieprogrammets fagmiljø (under utarbeiding) .......................................... 33

3

ance and business) - 19/03630-22 Reakkreditering 2020 - Master i global ledelse (tidligere Master i energiledelse / Master of Science in Energy Management; International governance and business) : Vedlegg 2 - Selvevaluering - Master i global ledelse

Generelt om studiet
Type studium (kryss av)
Bachelorgradsstudium
Høyskolekandidatstudium
Kortere studium på lavere grad (nivå 6 i NKR) som ikke
fører til en grad
Videreutdanning
X
Mastergradsstudium
Hvorvidt studiet skal tilbys som (kryss av)
campus-/stedbasert studium
X
samlingsbasert studium
desentralisert
o
studium ved annet studiested, oppgi
studiested:
nettstudium
o
nettstudium
o
med samlinger
Hvorvidt studiet skal tilbys som (kryss av)
X
heltidsstudium
deltidsstudium
o
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Overordnet om studietilbudet
Studieprogrammet Master of Science i global ledelse ved Handelshøgskolen, Nord universitet har fokus
på ledelse, bærekraft og utvikling av regionale og lokale løsninger på globale problemer og
utfordringer, og endrings- og utviklingsarbeid innenfor bærekraftig blå og grønn verdiskaping.
Flerkulturelle perspektiv kan bidra til å videreutvikle forståelse for «glokale» perspektiver, og det er
store muligheter for å tilegne seg efraringer fra det internasjonale kulturmangfold gjennom
studieprogrammet. Det kan skje enten gjennom ordinær studentutveksling til et av Nords mange
partnerskapsuniversiteter, gjennom deltakelse i partnerskapsprogram i Moskva og Shanghai, eller ved
gjennomføring av portefølje av valgemner og å ta aktivt del i samarbeid med både norske og
internasjonale studenter både innad i programmet, og ved MSc Business ved HHN.

Forutsetninger for akkreditering (studietilsynsforskriften § 2-1)
(1) Aktuelle krav i lov om universiteter og høyskoler med tilhørende forskrifter skal være oppfylt.
Lovgrunnlaget for studieakkreditering er:
• Lov om universiteter og høyskoler av 1. april 2005 (Universitets- og høgskoleloven), sist endret
1. august 2018.
• Forskrift om kvalitetssikring og kvalitetsutvikling i høyere utdanning og fagskoleutdanning av
1. februar 2010, sist endret 22. november 2018.
• Forskrift om tilsyn med utdanningskvaliteten i høyere utdanning (Studietilsynsforskriften),
fastsatt 9. februar 2017, sist endret 25. oktober 2018.
• Forskrift om opptak til høyere utdanning (opptaksforskriften), sist endret 1. januar 2019.
• Forskrift om studier og eksamen ved Nord universitet av 15. februar 2019.
• Forskrift om krav til mastergrad, sist endret 10. juni 2015.
Studiet er ikke underlagt rammeplan eller beskyttet tittel. Nord universitet har selvstendig
etableringsrett til studier, jfr. Universitets- og høgskoleloven. I NOKUTs veileder framgår det at
kriteriene for akkreditering gjelder alle som tilbyr høyere utdanning, også institusjoner med egne
faglige fullmakter (selvakkrediteringsrett).
Studieprogrammet Master of Science i global ledelse er en revidering av det utgående programmet
Master of Science in Energy Management. Det er flere søknadsfrister på programmet, da det er
tilrettelagt for internasjonale søkere. Søkere utenfor EU har frist 1. desember 2019, søkere i EU må
søke før 1. april, og søkere fra Norge har frist 15. april 2020, og det første studentkullet starter opp
høsten 2020. Opptaksgrunnlaget er bachelorgrad eller tilsvarende utdanning av minimum tre eller fire
års omfang. Følgende krav til fagkombinasjon fra grunnutdanning gjelder: fordypning med minst 90
studiepoeng innenfor økonomisk- og administrative fag, eller samfunnsvitenskapelig fag med følgende
minimumskrav til innhold:
•
•

minimum 20 studiepoeng i organisasjons- eller ledelsesfag
minimum 5 studiepoeng i samfunnsvitenskapelig metode

Studenter med en bachelorgrad i økonomifag, samfunnsfag, human relations, markedsføring eller
internasjonale studier kan alle være kvalifisert for opptak på programmet. Opptak forutsetter et godt
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resultat (laudabilis), det vil si et karaktersnitt på minimum C i opptaksgrunnlaget. For internasjonale
søkere kreves minimum 2nd Class, Upper Division/B eller tilsvarende.
Forskrift om krav til mastergrad er oppfylt da programmet er på 120 studiepoeng og graden bygger på
en relevant bachelorgrad. Videre er det fordypning på minimum 80 studiepoeng, og det selvstendige
arbeidet er satt til 30 studiepoeng (masteroppgaven).
Master of Science i global ledelse oppfyller så langt vi kan bedømme alle krav som fremgår jfr. NOKUTs
søkerveiledning for akkreditering av studietilbud.
(2) Informasjon om studietilbudet skal være korrekt, vise studiets innhold, oppbygging og progresjon
samt muligheter for studentutveksling.
Studieplan med emnebeskrivelser og tilhørende informasjon om sammensetning av emner på de
forskjellige semestrene, ulike alternativer for studentutveksling og valgemner er tilgjengelig i
oppdatert form på Nord sine nettsider. Denne informasjonen er i tråd med godkjente planer, emnene
er forankret i fagmiljøene og EpN, videre behandlet i UU-HHN 67/19.
Studieprogrammets oppbygning er tverrfaglig der første semester danner en basis av kunnskap og
refleksjon omkring ledelse, ansvar og etikk, smarte initiativer innen teknologi og ledelse, sosiale og
bærekraftige perspektiver på entreprenørskap, samt vitenskapsfilosofiske diskusjoner og vitenskapelig
metode. Andre semester bygger videre på dette, gjennom kunnskap og refleksjoner omkring sirkulær
økonomi, og strekker et bredere og større fokus på samfunns-, geo- og energipolitisk utvikling og
styring.
Gjennom de to første semestrene er studentene forberedt til videre kunnskapsutvikling og forståelse
for kompleksiteten i globale og regionale utviklingsaspekter gjennom utveksling eller valgemner
hjemme. Studentene har muligheter for utveksling via 2 ulike løp. I det ene alternativet kan studentene
velge utveksling til et av våre mange partneruniversiteter i verden og ta relevante og valgfrie emner 3.
Semester (30 studiepoeng), og bruke 4. semester til masteroppgave (MOPP). I det andre alternativet
for utveksling gjelder Partnerskapsprogrammet International Governance and Business, hvorav 3.
semester har delt fokus på ulike emner og masteroppgave ved MGIMO University, Moskva og 4.
semester har delt fokus på ulike emner og masteroppgave i East China Normal University (ECNU),
Shanghai. I tilfeller der utveksling av ulike årsaker ikke er gjennomførbart for studentene, er det mulig
å velge 4 emner ved HHN uten utveksling. Det er viktig å merke seg at de globale perspektivene også
ivaretas ved at disse studentene inngår i studentgruppen ved MSc in Business som har internasjonale
studenter og er flerkulturelt orientert.
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Tabell 1: Studiemodell:
Studiemodell for Master of Science i Global ledelse
1. semester
LED5011
LED5010 Smart
Ansvarlig ledelse spesialisering og
og
globalt ledelse (7,5 sp)
medborgerskap
(7,5 sp)
2. semester
EN312E
EN304E
Energiledelse (7,5 Geopolitikk
og
sp)
energi (7,5 sp)

ENT5008 Sosialt
og
bærekraftig
entreprenørskap
(7,5 sp)

VT308E
Vitenskapsteori
og metode (7,5
sp)

EN313E
ECO5017
Internasjonal
Sirkulær økonomi
styring og ledelse i (7,5 sp)
nordområdene
(7,5 sp)
3. semester
Utvekslingssemester* / valgemner** – totalt 30 studiepoeng
4. semester
Masteroppgave 30 studiepoeng*
* Studenter som velger utveksling til MGIMO/ECNU skriver masteroppgave 4. semester ved ECNU.
Studenter som velger annen utveksling kan velge om de vil skrive masteroppgave ute eller hjemme.
Studenter som velger valgemner 3. semester i Bodø skriver masteroppgaven hjemme.
** Valgemner som tilbys er samlingsbaserte og vil foregå på engelsk:
ECO5019: Logistikk og transport (7.5 SP)
ECO5020: Forretningsmodeller for sirkulær økonomi (7.5 SP)
ECO5023: Opplevelsesbasert innovasjon og verdisamskaping (7.5 SP)
ENT5003: Teamarbeid i praksis (7.5 SP)
ENT5005: Innovasjon i offentlig sektor (7.5 SP)
LED5007: Ledelse i praksis (7.5 SP)
OR327E: Ledelse og forretningsprosesser (7.5 SP)
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Krav til studietilbudet (studietilsynsforskriften § 2-2)
(1) Læringsutbyttet for studietilbudet skal beskrives i samsvar med Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk
for livslang læring, og studietilbudet skal ha et dekkende navn.
Læringsutbyttet for studietilbudet er i tråd med Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk for livslang læring
(NKR) og beskriver hva kandidaten kan etter fullført utdanning. I arbeidet med
læringsutbyttebeskrivelsen på programnivå har det blitt lagt vekt på progresjon, en stigende grad av
kompleksitet, både horisontalt og vertikalt jfr. NKR. Vertikal progresjon er den progresjonen som
eksempelvis er mellom nivåinndeling mellom Nivå 6 Bachelor og Nivå 7 Master. Det samlede
læringsutbyttet for studieprogrammet er plassert inn på nivå 7 Master (2. Syklus) i NKR. Horisontal
progresjon er eksempelvis der noe som beskrives som kunnskap eller ferdighet innenfor ett nivå (her;
nivå 7), er internalisert og integrert slik at det kan beskrives som generell kompetanse.
Studiets navn på norsk er Master of Science i global ledelse, på engelsk Master of Science in Global
management. Navnet er dekkende for studieprogrammets innhold og nivå. Gjennom
studieprogrammet er det sentralt å utvikle innsikt og forståelse for regionale løsninger på globale
problemer og utfordringer, en av målsetningene å utdanne og utvikle ledere som forstår denne
dynamikken, og som evner å lede an i endrings- og utviklingsarbeid innenfor bærekraftig blå og grønn
verdiskaping.
Tabell 2: viser samsvar mellom læringsutbyttebeskrivelser i NKR og studieprogrammets
læringsutbyttebeskrivelse og begrunnelse for LUB på studieprogrammet:
NKR:
Nasjonalt
kvalifikasjonsrammeverk

NKR
NIVÅ 7 (MASTER)

KUNNSKAP

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

LUB studieprogram

Begrunnelse valg av
LUB studieprogram

•

Innehar avansert bredde- og
dypdekunnskap
om
sentrale
vitenskapelige teorier, konsepter,
og modeller innenfor global
ledelse og avansert forståelse av
hvordan globale utfordringer kan
løses regionalt.

•

Har inngående kunnskap om
etiske prinsipper og mål for
bærekraftig
utvikling
av
næringsvirksomhet, samfunnet
og
naturen
og
inngående
forståelse av hvordan ledere kan
bidra
til
å
nå
disse
fremtidsvisjoner.

•

Har avansert kunnskap om
teknologi og digitale initiativer i
virksomheter og ansvarlig ledelse
for
utvikling
og vekst
av
virksomheter og samfunnet.

•

Har avansert kunnskap om
entreprenørskapets betydning for

Ivaretar kjernen i
programmet som vil
si
i
å
se
sammenhenger
mellom på den ene
siden
naturgitte
betingelser, kulturell
utvikling
og
økonomiske
muligheter. På den
annen side å forstå
sammenheng mellom
lokale, regionale og
globale utfordringer
og
utviklingsmuligheter i
etisk og bærekraftig
perspektiv.
I lys av dette gir
programmet
fordypende innsikt i
enkeltområder som
digitalisering, etikk,

Beskrivelse
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bærekraftige forretningsmodeller
og samfunnsutvikling.

har inngående kunnskap
om
fagområdets
vitenskapelige
eller
kunstfaglige
teori
og
metoder

kan anvende kunnskap på
nye områder innenfor
fagområdet

FERDIGHETER

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

•

Har avansert kunnskap om
energisektoren og geopolitiske
utfordringer med en dyp innsikt i
fornybare
energikilder
og
sirkulærøkonomi.

•

Har kunnskap om relevante
analytiske verktøy og teknikker
for å løse bedriftsøkonomiske
problemstillinger
med
etiske
verdier.

•

Holder avansert kunnskap om
bedriftsøkonomiske
forskningstradisjoner
og
metodikk,
og
inngående
kunnskap om forskningsetiske
normer.

•

Innehar spesialisert kunnskap om
fremgangsmåte, teknikker, og
akseptabel progresjon for å
gjennomføre og formidle et
selvstendig
empirisk
forskningsprosjekt.

•

Har inngående kunnskap om blå
og grønn vekst i kontekst av FNs
bærekraftsmål og problematisere
disse visjonære målene i en
global og regional sammenheng.

•

Har innsikt i relevant og tidsriktig
internasjonal forskningslitteratur
og kan anvende denne på nye
fenomen og problemstillinger
innenfor det bedriftsøkonomiske
fagområdet.

•

Er
spesialisert
på
å
se
forretningstilfeller ut fra en
interdisiplinær fortolkning, og
arbeide frem løsningsforslag på
komplekse problemer gjennom
kritisk refleksjon og analyse av
etablerte sannheter, informasjon
og informasjonskilder.
Er spesialisert på å analysere,
strukturere og formulere faglige
resonnementer og argumenter.

•
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ledelse,
vitenskapsteori
og
metode,
entreprenørskap,
sirkulærøkonomi,
internasjonale geoog
energipolitiske
aspekter.
Studentene er bevisst
vitenskapens
historiske utvikling,
bedriftsøkonomisk
forskning sees i lys av
dette. Prosessen fra
kritisk refleksjon over
vitenskapelig
utvikling og frem til
det å konkret utføre
et forskningsprosjekt
i masteroppgaven er
sentralt.

Fokuserer på praktisk
anvendbarhet av de
kunnskapene
man
tilegner seg i studiet.
Både
i
lys
av
bærekraft med blå og
grønn orientering, og
i forbindelse med
forskningsutvikling,
det vil si gjøre bruk
av
ny
innsikt
i
praksis.

Poengterer det å se
løsninger i lys av flere
faglige perspektiv, for
eksempel
etikk,
ressursbruk, prosessog resultatorienterte
tilnærminger,
kombinasjon
av
nedenfra-opp
og
ovenfra-ned
initiativer.
Kritisk refleksjon vil si
å
ha
en
grunnleggende
spørrende innstilling,
som åpner opp for
mangfold
av
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perspektiv
før
prosesser
med
å
analysere
og
strukturering
av
løsningsforslag settes
i gang.
•

•

•

GENERELL
KOMPETANSE

•

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

kan gjennomføre et
selvstendig,
avgrenset
forskningseller
utviklingsprosjekt
under veiledning og i
tråd med gjeldende
forskningsetiske
normer
kan
analysere
relevante fag-, yrkesog forskningsetiske
problemstillinger

•

Innehar spesialisert kompetanse
på å gjennomføre, fremstille og
formidle et selvstendig avgrenset
forskningsprosjekt
under
veiledning
i
tråd
med
forskningsetiske normer.

•

Holder spesialisert kompetanse i
å analysere bedriftsøkonomiske
problemstillinger ut fra relevant
teori og empiri, og vurdere egnet
forskningsmetode.

•

Evner å reflektere og være kritisk
tenkende til etablerte sannheter,
og er bevisst på sin profesjons
rolle i samfunnet med etisk
bevissthet.
Er spesialisert på å analysere og
evaluere forretningstilfeller med
relevante verktøy for å løse
praktiske problemstillinger.

•

•

kan anvende sine
kunnskaper
og
ferdigheter på nye
områder
for
å

•

Innehar avanserte kvaliteter for
kreativ tekning, og evner å
gjenkjenne og initiere endring og
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Fokuserer på den mer
konkrete siden av å
praktisk gjennomføre
et
stykke
forskningsarbeid
i
masteroppgaven,
som gjennomføres og
fremstilles i tråd med
god forskningsetikk,
både
i
lys
av
vitenskapens etos i
«stort», og hva som
angår den enkelte
forskers ståsted og
virke i «smått».
Setter spesifikt fokus
på at kunnskapen og
refleksjonene i pkt
overfor kan utøves
med kvalitet i løpet
av en tidsbegrenset
periode
som
for
eksempel
masteroppgaven.
Poengterer
forbindelse
mellom
teoretisk lærdom og
praktiske
uttrykk.
Hvordan
forretningspraksis
utvikler seg avhenger
av
enkeltpersoners
forståelse
av
virkeligheten
og
deres aktive rolle og
ansvar, i tillegg til
systemgitte
betingelser som både
kan virke fremmende
og hemmende på
bedriftsog
organisasjonspraksis.
I praksis er bedrifter
og organisasjoner og
mennesker tilknyttet
disse
integrert
i
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gjennomføre
avanserte
arbeidsoppgaver
prosjekter

•

og

•

kan
formidle
omfattende
selvstendig arbeid og
behersker
fagområdets
uttrykksformer

•

•

•

•

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

•

innovasjoner
for
vekst
og
utvikling.
Evner å anvende vitenskapelige
teorier og modeller for å belyse
forretningstilfeller
og
problemstillinger i praksis, ut fra
etiske grunnprinsipper.

Evner å fremstille et selvstendig
analytisk vitenskapelig arbeid i
tråd
med
bedriftsøkonomisk
tradisjon
for
akademisk
formidling både skriftlig og
muntlig.
Er spesialisert på å diskutere og
formidle
omfattende
forretningstilfeller
og
et
selvstendig
forskningsprosjekt
ved
å
anvende
bedriftsøkonomiske
uttrykksformer.
Evner å kommunisere og formidle
faglige
problemstiller
og
konklusjoner
innenfor
det
bedriftsøkonomiske fagområdet
med
andre
spesialiserte
profesjoner og allmennheten.

hverandre på mer
eller
mindre
betydelige måter, i
tillegg
står
mennesker i relasjon
til
naturen
som
livgivende betingelse,
samt økonomi som
middel for å nå det
gode liv i det gode
samfunn. Kreativitet,
initiering
av
kontinuerlig
og
konstruktiv endring
og utvikling er da
sentralt.
Fokuserer
på
å
formidle kunnskapen
ut fra eget faglige
perspektiv.

Med flerfaglig ballast
og
reflektert
tilnærming
til
vitenskapelig
utvikling er samtalen
på
tvers
av
fagområder enklere
tilgjengelig.

(2) Studietilbudet skal være faglig oppdatert og ha tydelig relevans for videre studier og/eller arbeidsliv.
For fremtidens ledere, og alle medarbeidere for øvrig, er det nødvendig med kompetanse i håndtering
av komplekse problemstillinger som oppstår i spenningsfeltet mellom verdier innenfor økonomi, natur
og samfunn. Gjennom studiet utvikles kunnskap og økt forståelse for energi- og geopolitiske
utfordringer og muligheter i en internasjonal kontekst, samt miljø- og samfunnsansvar i næringsliv og
offentlig forvaltning. Studietilbudet er særlig interessant i forbindelse med samfunnsutvikling der
samspill mellom næringsliv, kultur og naturgitte rammebetingelser står sentralt.
Studieprogrammets tverrfaglige profil første studieår, og fokus på energisektoren i et internasjonalt
perspektiv og geopolitikk og internasjonale relasjoner gjør at studentene vil være svært attraktive på
arbeidsmarkedet både globalt, nasjonalt og regionalt. Studentene vil ha en helt særegen erfaring og
kompetanse etter endt utdannelse, det gjelder både de som tar del i partnerskapsprogrammet med
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MGIMO (Moskva) og ECNU (Shanghai), de som velger tradisjonell utveksling 3.semester, og de som tar
del i egendesignet valgemneportefølje sammen med både norske og internasjonale studenter ved
MSc. Business ved HHN.
Mer konkret vil det si de er kvalifisert til å bekle et bredt spekter av stillinger innenfor næringsliv og
offentlig forvaltning, for eksempel som ledere og rådgivende konsulenter innen CSR, næringslivsetikk
og samfunnsansvar, strategisk planlegging og markedsanalyse, som internasjonal kontakt og/eller
rådgiver innen energisektoren, som leder og konsulent innen tilsyn- og kontrollarbeid, og som rådgiver
og leder av sosialt og bærekraftig nærings- og samfunnsutviklingsaktører på ulike nivå. I løpet av
studieprogramperioden vil flere norske og utenlandske selskaper som ønsker å rekruttere potensielle
ansatte blant studentene besøke HHN og studentene i programmet.
Etter avsluttet masterstudium er det mulig å arbeide videre mot en doktorgrad ved Handelshøgskolen
eller andre institusjoner i Norge eller i utlandet. Kravet for opptak på PhD programmet i
bedriftsøkonomi er 120 ECTS MSc samt masteroppgave, 90 ECTS relevante fag samt karaktersnitt på
B, inkludert MOPP. Se for øvrig §5.1 i reglementet på Nords nettsider.
Studietilbudet er faglig oppdatert gjennom kunnskapsutviklingen som skjer innenfor de ulike
retningene innenfor det bedriftsøkonomiske området representert gjennom emneansvarlige og
sentrale forelesere. I tillegg er det kontinuerlige prosesser med utvikling av flerfaglig sammenheng
mellom enkeltemner og i programmet som helhet. Dette skjer via koordineringsmøter henholdsvis i
god tid før semesterstart høst og vår.
På kort sikt skal studieprogrammet presenteres for HHNs Alumni advisory board, i tillegg er en prosess
i gang for å utvikle programråd for HHNs studier, det vil si et rådgivende organ som følger HHNs
bachelor- og masterprogram. Ideen er å ha ett råd for BSc i økonomi og ledelse og MSc i Business, og
ett råd for BSc internasjonal markedsføring og MSc i global ledelse. Dette skjer imidlertid på litt lengre
sikt, da det er nødvendig med Dekanvedtak om etablering av programråd i tillegg til prosess omkring
utnevnelse av medlemmer til rådet. I denne prosessen skal fagmiljøet i dette studieprogrammet gi
innspill på hvem som kan være aktuelle og relevante medlemmer, slik at utviklingsprosesser som angår
programmets innhold og struktur forankres i fagmiljøet.
MSc i global ledelse skal markedsføres bredt regionalt, med ønske om å rekruttere studenter fra
bachelorprogrammene ved fakultetets andre studiesteder; Mo i Rana og Steinkjer. Studiet skal også
markedsføres nasjonalt, og da mer direkte rettet mot ulike bachelorstudier med internasjonalt fokus.
Studentene trenger ikke å flytte permanent til Bodø da programmet vil være samlingsbasert og
undervisningen i høy grad vil bli digitalisert. Det vil også legges til rette for bredere opptaksgrunnlag,
blant annet rekruttering fra samfunnsvitenskapelig disipliner i tillegg til tradisjonell økonomiskadministrativ disiplin. Fakultetet vil dermed få studentgrupper med ulik faglig bakgrunn, og det vil bli
enklere å ta opp studenter fra eksisterende partnere i Russland og Kina da disse søkerne ikke
nødvendigvis fyller de faglige søkekriteriene for for eksempel siviløkonom/MSc Business.
Mye av fokuset i studieprogrammet er på bærekraft. Dette er et viktig tema på både nasjonal og
internasjonal dagsorden, noe som blant annet dokumenteres gjennom FNs lansering av nye
bærekraftmål og den mottakelse disse har fått på en rekke ulike områder. Det er behov for kandidater
12
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som både forstår de bærekraftutfordringer som verden står ovenfor, og som også har kunnskap og
ferdigheter til å gripe fatt i relevante utfordringer, identifisere mulige løsninger og kunne
implementere dem.
(3) Studietilbudets samlede arbeidsomfang skal være på 1500–1800 timer per år for heltidsstudier.
Studieprogrammets planlagte arbeidsomfang er på 3435 timer, fordelt på denne måten:
Undervisning og organiserte læringsaktiviteter, til sammen 615 timer som består av følgende deler:
a. 360 undervisningstimer fordelt på 60 dagers timeplanlagt organisert undervisning
(forelesninger, gruppe- og casearbeid, og individuelle arbeidsoppgaver)
b. 90 undervisningstimer organisert som digitale læringsressurser
c. 30 undervisningstimer organisert aktivitet gjennom bedriftsbesøk og kommunale/regionale
ekskursjoner
d. 120 timers organisert gruppearbeid og leselogg (utenom timeplan)
e. 15 timer organisert veiledning MOPP
Selvstudium og oppgavejobbing, til sammen 920 timer som består av følgende deler:
a. 600 timer før og etterarbeid knyttet til forelesninger, case osv.
b. 300 timer arbeid med arbeidskrav utenom eksamen
c. 20 timer arbeid med internasjonaliserings-/utvekslingsreferat fra utvekslingsløp 1 eller 2,
alternativt globale perspektiver og kulturmangfold for de med portefølje av valgemner 3.
semester.
Eksamensforberedelser og gjennomføring, til sammen 1900 timer som består av følgende deler
a. 1015 timer arbeid med eksamen inkludert lesedager
b. 885 timer arbeid med MOPP
Tabell 3: Fordeling av studiearbeid:
Semester
Undervisning og Selvstudium/
EksamensTotalt
organiserte
oppgavejobbing* forberedelser og
læringsaktiviteter
gjennomføring**
Høst 2020
200
300
350
850
Vår 2021
200
300
350
850
Høst 2021
200
300
350
850
Vår 2022
15
20
850
885
*Dette er tidsbruk knyttet til å lese pensumlitteratur og reflektere over denne både i forkant og i
etterkant av samlinger, samt jobbe med oppgaver knyttet til de tema som inngår i de ulike emnene.
**Dette er tidsbruk knyttet til forberedelsen til de ulike eksamener. Primært vil dette være å jobbe
med å løse relevante eksamensoppgaver.
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(4) Studietilbudets innhold, oppbygging og infrastruktur skal være tilpasset læringsutbyttet for
studietilbudet.
Tabell 4: Master of Science i global ledelse består av følgende emner – fordelt på semester og studieår:
1. Semester – obligatoriske emner
LED5011 Ansvarlig ledelse og globalt
medborgerskap
LED5010 Smart spesialisering og ledelse
ENT5008 Sosial bærekraftig entreprenørskap
VT308E Vitenskapsteori og metode
2. Semester – obligatoriske emner
EN312E Energiledelse
EN304E Geopolitikk og energi
EN313E Internasjonal styring og ledelse i
nordomr.
ECO5017 Sirkulær økonomi
3. Semester – valgbart
• Ordinær utveksling, eller
• Utveksling MGIMO-ECNU, eller
• Valgemner på campus Bodø
4. Semester – obligatorisk
ORG5009, ORG5010 Masteroppgave
Studiets innhold og oppbygning gir et godt grunnlag for at studentene oppnår læringsutbyttet. Dette
illustereres gjennom tabell 5.
Tabell 5: Kobling mellom læringsutbyttebeskrivelser på programnivå og enkelteemner første og andre
semester.
L L E V E E E E
Studieprogrammets læringsutbytte (LUBB)
E
D
5
0
1
1

E
D
5
0
1
0

N
T
5
0
0
8

T
3
0
8
E

N
3
1
2
E

N
3
0
4
E

N
3
1
3
E

C
O
5
0
1
7

KUNNSKAP
•

•

•

•

Innehar avansert bredde- og dypdekunnskap om sentrale X X X
vitenskapelige teorier, konsepter, og modeller innenfor global
ledelse og avansert forståelse av hvordan globale utfordringer kan
løses regionalt.
Har inngående kunnskap om etiske prinsipper og mål for bærekraftig X X X
utvikling av næringsvirksomhet, samfunnet og naturen og inngående
forståelse av hvordan ledere kan bidra til å nå disse fremtidsvisjoner.
Har avansert kunnskap om teknologi og digitale initiativer i
virksomheter og ansvarlig ledelse for utvikling og vekst av X X
virksomheter og samfunnet.
Har avansert kunnskap om entreprenørskapets betydning for
X
bærekraftige forretningsmodeller og samfunnsutvikling.
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•

•

•

•

Har avansert kunnskap om energisektoren og geopolitiske
X X
X
utfordringer med en dyp innsikt i fornybare energikilder og
sirkulærøkonomi.
Har inngående kunnskap om blå og grønn vekst i kontekst av FNs
X X
bærekraftsmål og problematisere disse visjonære målene i en global X X X
og regional sammenheng.
Har innsikt i relevant og tidsriktig internasjonal forskningslitteratur og
kan anvende denne på nye fenomen og problemstillinger innenfor X X X X X X X X
det bedriftsøkonomiske fagområdet.
Har kunnskap om relevante analytiske verktøy og teknikker for å løse
X
bedriftsøkonomiske problemstillinger med etiske verdier.

X

•

Holder
avansert
kunnskap
om
bedriftsøkonomiske
forskningstradisjoner og metodikk, og inngående kunnskap om
forskningsetiske normer.
• Innehar spesialisert kunnskap om fremgangsmåte, teknikker, og
akseptabel progresjon for å gjennomføre og formidle et selvstendig
empirisk forskningsprosjekt.
FERDIGHETER
•

•

•

X

X

Er spesialisert på å se forretningstilfeller ut fra en interdisiplinær
fortolkning, og arbeide frem løsningsforslag på komplekse problemer X X X X X X X
gjennom kritisk refleksjon og analyse av etablerte sannheter,
informasjon og informasjonskilder.
X
Holder spesialisert kompetanse i å analysere bedriftsøkonomiske
problemstillinger ut fra relevant teori og empiri, og vurdere egnet
forskningsmetode.
Er spesialisert på å analysere, strukturere og formulere faglige
X X X X X X X
resonnementer og argumenter.

X

X

•

Innehar spesialisert kompetanse på å gjennomføre, fremstille og
X
formidle et selvstendig avgrenset forskningsprosjekt under X
veiledning i tråd med forskningsetiske normer.
GENERELL KOMPETANSE
• Innehar avanserte kvaliteter for kreativ tekning, og evner å
gjenkjenne og initiere endring og innovasjoner for vekst og utvikling. X X X X X X X
• Evner å fremstille et selvstendig analytisk vitenskapelig arbeid i tråd
X
med bedriftsøkonomisk tradisjon for akademisk formidling både
skriftlig og muntlig.
•

•
•

Evner å anvende vitenskapelige teorier og modeller for å belyse
forretningstilfeller og problemstillinger i praksis, ut fra etiske X
grunnprinsipper.

X

Evner å reflektere og være kritisk tenkende til etablerte sannheter,
og er bevisst på sin profesjons rolle i samfunnet med etisk bevissthet. X X X X
Er spesialisert på å analysere og evaluere forretningstilfeller med
X
relevante verktøy for å løse praktiske problemstillinger.
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•

•

Er spesialisert på å diskutere og formidle omfattende
X
forretningstilfeller og et selvstendig forskningsprosjekt ved å
anvende bedriftsøkonomiske uttrykksformer.
Evner å kommunisere og formidle faglige problemstiller og X X X X X X X
konklusjoner innenfor det bedriftsøkonomiske fagområdet med
andre spesialiserte profesjoner og allmennheten.

X

For at studentene skal kunne tilegne seg læringsutbytte som er satt for programmet, trenger de ingen
spesiell infrastruktur ut over egen datamaskin, nettilgang og tilgang til pensumlitteraturen.
Kommunikasjon med studentene utenom samlingene vil skje gjennom emnerom i Canvas. Med det
antall studenter som er satt som måltall for programmet vil det heller ikke bli utfordringer med å finne
undervisningsrom når studentene har samlinger. Videre vil studentene ha tilgang til bibliotekets
fasiliteter som fagstoff og gruppe/arbeidsrom. En del av undervisningen vil foregå digitalt, og
gjennomgang og opplæring i bruk av digital plattform tilbys studentene ved programstart, og i tilfelle
endringer i disse vil det være oppfølging ved alle semesterstart. Annen infrastruktur, annet utstyr eller
støttefunksjoner er ikke nødvendig.
(5) Undervisnings-, lærings- og vurderingsformer skal være tilpasset læringsutbyttet for studietilbudet.
Det skal legges til rette for at studenten kan ta en aktiv rolle i læringsprosessen.
I det følgende er en oversikt over alle undervisnings-, lærings- og vurderingsformer som skal benyttes
og begrunnelse for hvorfor hver enkelt undervisnings-, lærings- og vurderingsform er valgt, og for
hvordan disse formene gir grunnlag for at studentene oppnår læringsutbyttet. Videre vil det beskrives
hvordan fagmiljøet legger til rette for at studentene kan ta en aktiv rolle i læringsprosessene.
Tabell 6a: Undervisnings- lærings- og vurderingsformer første semester
Emne

Læringsutbytte

Undervisningsog læringsform
LED5011
Kunnskap:
Veksling mellom
Ansvarlig ledelse Kandidaten...
forelesninger,
og globalt
har inngående kunnskap om
gruppearbeid/diskusjo
medborgerskap
sentrale utviklingstrekk i utviklingen ner av ulike case,
innenfor organisasjon og ledelse i praktiske øvelser,
retning av integrasjon og sosial og studentpresentasjoner
økologisk bærekraft
og dialogbaserte
har inngående innsikt i
metoder der
hovedinnholdet
studentene tar aktivt
i FN's 17 bærekraftsmål og Earth
del i undervisningen.
Charter Initiative
har avansert kunnskap om etisk
begrunnelse innenfor utilitarisme,
pliktetikk, dygdsetikk, diskursetikk
og ansvarsetikk
har inngående innsikt i dialogiske
metoder som virkemidler for
kulturell endring
Ferdigheter:
Kandidaten...
kan forholde seg kritisk og reflektert
til ulike etiske perspektiv og
anvende disse til å identifisere,
analysere og gjennomføre praktiske
løsninger på etiske utfordringer
knyttet til samspillet mellom bedrift,
samfunn og natur
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Vurderingsform
Sammensatt
vurdering
Skoleeksamen
(60%) +
Oppgave i
gruppe (40%)

Begrunnelse
Forelesninger om hoveddeler av
pensum med påfølgende
gruppearbeid og aktivering av
studentene er sentralt. gjennom
aktiv deltakelse i dialogiske
prosesser oppdager vi
sammen nye perspektiver som
bidrar til at vi erobrer ny innsikt
og forståelse. Dette påvirker
videre våre individuelle og
kollektive handlinger. Dialog vil
med andre ord være en felles
drivkraft bak så vel dybdelæring
som moralsk dannelse.
Oppgave: leveres ut på første
samling. Gjennom deltakelse på
samling 1 og 2 og med digitale
forelesninger som støtte dannes
et godt utgangspunkt for å
arbeide i dybden med oppgaven.
Det er god tid fra samling to og til
innleveringsfrist, hvilket gir rom
for aktivt studentarbeid og
modning av ideer og refleksjoner i
gruppene. De vil også gjøre seg
erfaringer i gruppedynamiske
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-

Har stor evne til refleksjon over
sammensatte problemstillinger og
verdikonflikter basert på flerfaglige
perspektiver.
kan gjennomføre undersøkelser og
utarbeide etisk reflekterte
løsningsforslag for bærekraftig
utvikling med relevans for
næringsliv og samfunn
kan bruke metoder for
fremtidsforskning i faglig
utviklingsarbeid på en selvstendig
måte
Generell kompetanse:
Kandidaten...
kan kommunisere relevansen av
etiske problemstillinger og
refleksjoner til andre fagpersoner og
til allmennheten
evner å ta bedre beslutninger,
håndtere konflikter og stimulere til
samarbeid
kan delta aktivt i samfunnsdebatten
om hvordan næringsliv, offentlig
forvaltning og enkeltmennesker kan
bidra til endring i retning av
bærekraftig utvikling.
kan bidra i utforming av langsiktige
visjoner for hvordan bærekraftig
utvikling i økonomi, samfunn og
natur kan implementeres i praksis

prosesser, dialog og
meningsbrytning som vil være
viktige erfaringer i
undervisningen vi har
senere omkring dialogiske
metoder for utvikling, medansvar
og kreative fremtidsløsninger.
Skoleeksamen: For å unngå altfor
sterke behavioristiske trekk på
skoleeksamen vil vi forsøke
å unngå en utforming som
vektlegger reproduksjon eller
rette svar, men heller la
studentene bruke tid på en case,
der de kan anvende kunnskapen
som er tilegnet gjennom kurset
og inkludere egne erfaringer og
refleksjoner.

LED5010
Kunnskap:
Veksling mellom
Sammensatt
Smart
Kandidaten...
forelesninger,
vurdering
spesialisering og
gjesteforelesninger,
ledelse
Har avansert kunnskap om smart
gruppe- og casearbeid, Oppgave i
spesialisering og ledelse i lys av
studentpresentasjoner. gruppe (60%)
tverrfaglige perspektiver som
Muntlig
digitalisering, ledelse- og
eksamen - 30
organisasjonsvitenskap
minutter
Har inngående kunnskap om
(40%)
teoretisk grunnlag knyttet til smart
spesialisering og ledelse
kan anvende kunnskap om praktiske
implikasjoner av smart spesialisering
og ledelse i virksomheter i ulike
sammenhenger
kan analysere smart spesialiseringog ledelsesinitiativer innenfor ulike
sektorer
Ferdigheter:
Kandidaten...
-

-

-

kan analysere eksisterende teorier
om smart spesialisering og ledelse
og jobbe uavhengig med praktisk og
teoretisk problemløsning knyttet til
smarte initiativer
kan analysere og kritisk undersøke
begrensninger og implikasjoner
knyttet til forskjellige
informasjonskilder som brukes til
smart spesialisering og ledelse i
ulike organisasjoner
kan utføre akademisk arbeid med
smart spesialisering og ledelse i
henhold til forskningsetiske
standarder på en selvstendig måte
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Forelesninger i plenum vil være
den viktigste
undervisningsformen.
Gjesteforelesninger i tillegg til
case-arbeid, med
følgende diskusjoner og presenta
sjoner. Sentralt at læring skjer
gjennom samspill av egne
klasseaktiviteter, aktivt samspill
og diskusjon med andre i et team,
aktiv studentdeltakelse. Arbeid i
team vil være fokus under
gruppeoppgaven. Det er viktig at
alle medlemmene i gruppen
bidrar til diskusjon. Det
er viktig at studentene tar aktivt
del i undervisningen
gjennom intensive selvstudier i
forkant
av forelesninger, diskusjoner i
plenum og i grupper.
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Generell kompetanse:
Kandidaten...
-

-

kan kommunisere i en skriftlig form
og redegjøre for løsninger knyttet
utfordringer ved utvikling av smarte
initiativ fra et ledelsesperspektiv
evner å vurdere og diskutere
spenningen mellom teori og praksis
kan anvende sine kunnskaper og
ferdigheter for å bearbeide og løse
problemer i grupper

VT308E
Vitenskapsteori Kunnskap:
og metode
Kandidaten...
-

-

-

-

-

Læringsaktivitetene
Sammensatt
består av forelesninger, vurdering
praktiske
Skoleeksamen
laboratorieøvelser,
(60%) +
har inngående kjennskap til den
essay skriving og
Oppgave i
historiske vitenskapelige utviklingen veiledet oppgavearbeid gruppe (40%)
og dens implikasjoner for
hvor studentene
bedriftsøkonomisk og
gjennomfører et
samfunnsvitenskapelig forskning. forskningsprosjekt og
har avansert kunnskap om relevante skriver en endelig
vitenskapelige paradigmer
rapport fra dette.
har omfattende kunnskaper om
vitenskapens grunnleggende
normer og verdier og
forskningsetikk.
har avansert kunnskap om hvordan
kriterier som troverdighet,
gyldighet, pålitelighet og sannhet
forstås i forhold til ulike teorier og
metoder
har inngående kunnskap om
forholdet mellom forskningsdesign
og ulike typer forskningsspørsmål,
og om valg av henholdsvis kvalitativ
eller kvantitativ metode.
har avansert kunnskap om sentrale
prosesser i de mest brukte
forskningsmetodene innen det
bedriftsøkonomiske fagområde.

Ferdigheter:
Kandidaten...
kan kritisk reflektere omkring egen
kunnskapsproduksjon, inkludert
refleksjoner om relevans og
legitimitet.
kan konstruere forskningsdesign og
vurdere fremgangsmåte i sine
prosjekter, ut fra hva som er
hensiktsmessig, og ut fra bevissthet
om de implisitte antagelsene bak
valg av design og strategi.
kan reflektere kritisk etiske
implikasjoner omkring egen og
andres forskning.
kan utføre kvalitativ og kvantitativ
analyse ved å anvende
hensiktsmessige metoder og
teknikker
evner å formidle vitenskapelig
forskning til et akademisk
publikum.

Kurset tilbyr en god kombinasjon
av teoretisk og praktisk trening i
vitenskapsteori og metode.
Vitenskapsfilosofi og
vitenskapshistorie gir en sentral
ramme for refleksjoner omkring
ulike tradisjoners
forskningsmetoder. Utvikling av
studenters kritiske og
reflekterende forhold til egen
forskning samt evne til å vurdere
forskning generelt er sentralt. Det
er viktig å utvikle forståelse for
valg, utfordringer og
muligheter studentene
møter gjennom arbeidet frem
mot ferdigstillelse
av masteroppgaven
I undervisningen gjør vi et poeng
av å tenke over læringsmål og
tematisk innhold i kurset,
samt aktualiseringen
av stoffet . Vi stiller spørsmål om
hvilke sammenhenger dette er
relevant for studentene i
deres prosjekter. En slik
tilnærming vil aktivisere
studentenes forkunnskaper og vi
kan finne frem til hva som ligger
innenfor studentenes rekkevidde,
og bruke det som utgangspunkt
for videre læringsprosesser.
Oppgave:
Den
første modulen evalueres gjenno
m en gruppeoppgave (OP) som
teller 40%. Her er det viktig å
fremme reflekterende læring,
i grupper.
Den andre modulen blir vurdert
gjennom en individuell oppgave
(OP) som teller 60% av
sluttkarakter. Her
skal studentene få øvelse i
å anvende metoder som er
relevante for utformingen av et
forskningsprosjekt i praksis.Her vil
legges vekt
på studentenes refleksjoner over
valg av forskningsmetodikk,
datainnsamlingsstrategier og
dataanalyse i forhold til
forskningsspørsmålet deres.

Generell kompetanse:
Kandidaten...
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-

kan forklare den etiske og politiske
betydningen av vitenskap i det
internasjonale samfunnet
kan kritisk reflektere over
vitenskapsteoretiske valg innen
bedriftsøkonomiske og
samfunnsvitenskapelige fag
kan gjøre reflekterte valg av
kvalitative og kvantitative
forskningsmetoder
evner å ta ansvar for kontinuerlig
faglig utvikling gjennom tilegnelse
av ny kunnskap i tråd med
vitenskapelig utvikling

ENT5008
Kunnskap:
Veksling mellom
Sammensatt
Sosialt og
Kandidaten...
forelesninger,
vurdering
bærekraftig
gruppearbeid/diskusjo
entreprenørskap
Har avansert kunnskap om
ner av ulike case,
Skoleeksamen
entreprenørskap og forståelse for at praktiske øvelser,
(60%) +
det finnes ulike typer
studentpresentasjoner. Oppgave i
entreprenørskap med forskjellig mål
gruppe (40%)
og organisering.
Har inngående kunnskap og
forståelse for hvordan sosial og
bærekraftig entreprenørskap på
regionalt and lokalt nivå kan bidra til
å løse globale utfordringer.
Har avansert kunnskap om
hva entreprenørielle muligheter
for sosial og bærekraftig
entreprenørskap er, og hvordan de
kan utvikles gjennom
ressursmobilisering.
Har kunnskap om hvordan teorier
og begreper som
ressursmobilisering, gründervirksom
het og skaleringseffekter kan brukes
for å analysere problemstillinger
innenfor sosialt og bærekraftig
entreprenørskap
Ferdigheter:
Kandidaten...
-

-

-

-

Kan kreativt identifisere og
utnytte entreprenørielle muligheter
for sosialt og bærekraftig
entreprenørskap.
Evner å kritisk
vurdere entreprenøriell handling for
sosial og bærekraftig utvikling, og
analysere reelle utfordringer og
barrierer for sosial og bærekraftig
entreprenørskap på en selvstendig
måte.
Kan kritisk reflektere over effekten
av sosial eller bærekraftig
entreprenørskap ved å bruke ulike
type verktøy, som De forente
nasjoners (FNs) bærekraftsmål og
en tredelt bunnlinje.
Kan bruke relevant teori og anvende
verktøy for entreprenøriell handling
til selvstendig å utvikle en strategisk
plan for sosial og/eller bærekraftig
entreprenørskap.

Generell kompetanse:
Kandidaten...
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Kurset introduserer
entreprenørskap som et verktøy
for å løse globale utfordringer
beskrevet gjennom FNs mål for
bærekraftig utvikling. Tatt i
betraktning at entreprenørskap er
et veldig praksisorientert emne,
er kurset organisert rundt
forelesninger (for å gi teoretiske
innspill), case (som viser
eksempler fra den praktiske
verden) og aktiviteter (øvelse i å
bruke verktøyet de lærer til reelle
utfordringer).
Oppgave og skoleeksamen:
Gjennom hele kursforløpet skal
studentene arbeide i grupper og
utvikle en strategisk plan for en
sosial og / eller bærekraftig
virksomhet som vil hjelpe dem å
utvikle ny forståelse og å aktivt
bidra til faglige, praktiske og
politiske diskusjoner om sosialt og
bærekraftig entreprenørskap.
Mens den skriftlige oppgaven vil
vurderes etter deres evne til å
lage løsninger i fellesskap og
samarbeid, vil den skriftlige
skoleeksamen bidra til å evaluere
deres individuelle kunnskap og
oppnådd evne til å anvende sin
kunnskap på identifiserte
utfordringer omkring
casearbeidet. Samlet sett mener
vi at dette designet vil hjelpe
studentene med å utvikle en
omfattende forståelse av de
faglige, praktiske og politiske
implikasjonene av sosialt og
bærekraftig entreprenørskap,
hvilket er sentralt i arbeidet med
å finne lokale og regionale
løsninger på globale utfordringer.
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-

Kan analysere og utvikle kreative
løsningsforslag på komplekse and
globale problemer, som
bærekraftige og sosiale
utfordringer.
Kan formidle resultater fra
omfattende og selvstendig arbeid,
og muntlig bruke faguttrykk
innenfor sosialt og bærekraftig
entreprenørskap.
Evner å kommunisere faglige
problemstilling, analyser og
løsningsforslag til aktører i
samfunnet som jobber med å skape
mer bærekraftige samfunn og øke
sosial velferd.
Kan samarbeide og koordinere med
andre i tverrfaglige team for å
gjennomføre avanserte prosjekter.

-

-

-

Tabell 6b: Undervisnings- lærings- og vurderingsformer andre semester
Emne

Læringsutbytte

EN312E
Energiledelse

Kunnskap:
Kandidaten…
-

-

-

-

har avansert kunnskap om
teoretiske perspektiver innen
energiledelse og dens
bærekraftige utvikling
har grundig kunnskap om
regulatoriske og institusjonelle
rammer i norsk energibransje og
norske løsninger i energisektoren
i internasjonale omgivelser
kan anvende sin kunnskap om
nasjonale og lokale ringvirkninger
i energiprosjekter og ha innsikt til
flere interessenter, og deres
interesser i energibransjen
kan analysere ulike aspekter ved
prosjektledelse i energisektoren.

Undervisningsog læringsform
Forelesninger,
casearbeid,
gruppearbeid og
presentasjoner.

Ferdigheter:
Kandidaten…
-

-

-

-

kan analysere og kritisk evaluere
forskjellige forretningsstrategier
og forretningsmodeller i
energisektoren
kan anvende kunnskap om
sentrale økonomiske aspekter og
ledelse ved store prosjekter, både
nasjonale og internasjonale
kan analysere problemer knyttet
til miljømessige, sosiale og
økonomiske sider ved
energiledelse
kan utføre uavhengig forskning på
nasjonale og regionale
ringvirkninger i energiledelse

Generell kompetanse:
Kandidaten…
-

kan analysere forskjellige
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Vurderingsform

Begrunnelse

Sammensatt
vurdering

Begrunnelse for alle 4 emner:

Skoleeksamen
(60%) +
Oppgave (40%)

Det vil generelt være slik at
foreleser skal formidle de
sentrale delene av fagstoffet til
studentene under samlingene
og legge til rette for at
studentene skal kunne nå
læringsutbytte som er satt opp
for hvert enkelt emne. Det vil
legges til rette for at
studentene kan ta en aktiv
rolle i læringsprosessen
gjennom plenumsdiskusjoner
på samlingene, gruppearbeid
(case) og tenke lab (thought
labs) der studentene må
arbeide med en
problemstilling i mindre
grupper.
Fagene innholdsmessig bygger
på hverandre som gir en
utvikling av studentens
kunnskaper, ferdigheter og
generelle kompetansen innen
internasjonal governance og
business med å bruke empirisk
kontekst av energi ledelse i et
bærekraftig perspektiv.
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EN304E
Geopolitikk
og energi

forretningsløsninger for
energiselskaper
kan diskutere og kommunisere
faglige problemstillinger knyttet
til energiledelse
kan anvende sin kunnskap om
sentrale utfordringer innen
energiledelse, både individuelt og
i team
kan demonstrere sin kompetanse
i å presentere grunnleggende
forhold om energivirksomhet og
ledelse, både muntlig og skriftlig

Kunnskap:
Kandidaten…
-

-

-

har avansert kunnskap om
sentrale samtids- og historiske
trender som former politiske valg
i energiproduserende og
konsumentland
har grundig kunnskap om
kjernekonsepter knyttet til den
sosiopolitiske siden av
energimarkedene, for eksempel
energisikkerhet, Dutch disease,
energifattigdom,
ressursforbannelse og
samfunnsansvar
kan analysere implikasjonene av
disse trender og konsepter i
viktige casestudieland og regioner
(dvs. Arktis / Norge, Midtøsten,
Russland og Sentral-Asia).

Forelesninger,
casearbeid,
gruppearbeid og
presentasjoner

Sammensatt
vurdering

Fortsettelse begrunnelse for
alle 4 emner:

Skoleeksamen
(60%) +
Oppgave (40%)

Hver enkelt undervisnings- og
vurderingsform er valgt med
fokus på at studenten skal
oppnå læringsutbyttet i det
spesifikke emnet. For flere
emner (EN312E, ECO5017 og
EN304E) er hjemmeeksamen
som varer en dag godt egnet
for å teste kunnskaper og
forståelser. Obligatorisk arbeid
benyttes i EN313E med fokus
på ferdigheter der forarbeid er
påkrevd for å kunne tilegne
seg de påkrevde ferdighetene
(f.eks. scenario metodologi).
Der muntlige presentasjoner
er valgt, er innholdet er
tilpasset slik at den delen av
læringsutbyttet som ikke like
godt kan testes med
hjemmeeksamen, ivaretas her
(f.eks. å kommunisere og
formidle faglige
problemstillinger).
Vurderingsformene er i
henhold til godkjente
vurderingsordninger ved Nord
universitet. Obligatorisk arbeid
og muntlig presentasjon inngår
som underveisvurdering og
veiledning. Andre vurderinger
er hjemmeeksamen og
oppgaver og samt med de
øvrige vurderingsformer skal i
høy grad gjenspeile
læringsutbytte i hvert enkelt
emne.

Forelesninger,
intensive
prosjektarbeid
med
scenariebygging,
bedriftsbesøk,

Sammensatt
vurdering

Ferdigheter:
Kandidaten…
-

-

kan analysere vitenskapelige
tekster om energipolitikk
kan anvende kunnskap til
nåtidens energisituasjon og sette
det inn i en bredere historisk /
konseptuell / institusjonell
kontekst
kan analysere energispørsmål
som kombinerer både praktisk
kunnskap om viktige trender /
land / regioner og kurskonsepter

Generell kompetanse:
Kandidaten…
-

-

EN313E
Internasjonal
styring i
nordområdene

kan innta en kritisk holdning til
abstrakte begreper introdusert i
kurset
kan demonstrere evne til å
overføre kunnskap fra
energisektoren til å se på andre
viktige økonomiske spørsmål med
en forståelse av tverrgående
samfunnspolitiske faktorer som er
relevante

Kunnskap:
Kandidaten…
-

har avansert kunnskap om
utvikling av nordområdene basert
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(100%) + PS +
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på geopolitiske, økonomiske,
regulatoriske og
interessentorienterte
tilnærminger fra nasjonale og
globale perspektiver
har teoretisk grunnlag for
framsynshåndtering generelt og
scenariobygging spesielt
har grundig kunnskap om
konseptuelle forskjeller mellom
prognoser,
prediksjon,trendprognoser og
scenariobygging
kan bruke komponenter av
metoder for scenariobygging med
eksempler på Shell metodikk:
forutsetninger, usikkerhet og
jokertegn
kan analysere institusjonelle og
forretningsmessige spørsmål
rundt ledelse og bærekraftig
utvikling av nordområdene.

obligatorisk
deltakelse på
High North
Dialogue
Conference.

Ferdigheter:
Kandidaten…
-

-

-

kan analysere det komplekse
samspillet mellom (geo-) politiske,
økonomiske, juridiske, tekniske og
miljømessige drivkrefter når det
gjelder å formulere planer for
fremtiden
kan anvende kunnskap fra
forskjellige fagområder i arbeid
med og presentasjon av
fremtidsplanlegging
kan analysere og diskutere
politiske, økonomiske og juridiske
grunnlag for bærekraftig utvikling
i nordområdene.

Generell kompetanse:
Kandidaten…
-

-

-

-

ECO5017
Sirkulær
økonomi

kan analysere muligheter og
utfordringer for implementering
av fremtidsplanlegging i
organisasjoner
kan demonstrere sin
kommunikasjonsevne ved å gi
overbevisende argumenter om
sitt eget verdensbilde
kan anvende sin kunnskap og vise
kreativitet i å løse potensielle
utfordringer og problemer for en
organisasjon
kan bidra til den innovative
tenkningen om bærekraftig
utvikling i nordområdene

Kunnskap:
Kandidaten…
-

-

Forelesninger,
casearbeid,
gruppearbeid og
presentasjoner

har avansert kunnskap om
sirkulær økonomi ved å utforske
de sosiale, ledelsesmessige og
politiske utfordringene ved
bærekraftig virksomhet
har inngående kunnskap om
teoretisk grunnlag for å forstå
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Sammensatt
vurdering
Skoleeksamen
(60%) +
Oppgave (40%)
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sosiale, økonomiske og naturlige
systemer, prosesser og strukturer
på en integrert måte
kan anvende kunnskap sirkulær
økonomi i bedrifter i ulike
sammenhenger
kan analysere
bærekraftsstrategier og diskutere
ulike instrumenter innen
forskjellige bransjer, for eksempel
energibransjen.

Ferdigheter:
Kandidaten…
-

-

kan analysere det komplekse
samspillet mellom økonomiske,
sosiale, miljømessige og
styringsmessige spørsmål innen
sirkulær økonomi
kan anvende kunnskap for å
operere uavhengig
kan analysere og kritisk vurdere
grunnlaget for bærekraftig
virksomhet i ulike sektorer

Generell kompetanse:
Kandidaten…
-

-

-

kan analysere muligheter og
utfordringer med sirkulær
økonomi og dens betydning for
virksomheten i ulike
sammenhenger
kan demonstrere
kommunikasjonsevne ved å gi
velbegrunnede argumenter
kan vise sin kreativitet ved å
kommunisere muligheter og
utfordringer for bærekraftig
utvikling.

(6) Studietilbudet skal ha relevant kobling til forskning og/eller kunstnerisk utviklingsarbeid og faglig
utviklingsarbeid.
Studentene vil møte forskning og faglig og/eller kunstnerisk utviklingsarbeid gjennom studietilbudet
gjennom at forskningslitteratur blir brukt i utstrakt form som pensum i undervisningen, det vil være
artikler fra tidsskrift og bøker, og fagbøker som er reultat av lang tids froskning. Forelesere vil gjøre
bruk av egen forskning i undervisningen, knyttet opp mot annen relevant forskning på de ulike
fagområdene.
Tre av fagseksjonene ved HHN er involvert i undervisningen, Økonomisk analyse og regnskap,
Innovasjon og entreprenørskap, Marked, organisasjon og ledelse. I tillegg er Senter for økologisk
økonomi og etikk og Nordområdesenteret involvert. Selve programmet i seg selv er et resultat av
samarbeid mellom vitenskapelig ansatte med føtter i ulike bedriftsøkonomiske fagtradisjoner.
Tverrfaglighet og forståelse på tvers av perspektiv er sentralt i programmet, dette gjelder følgelig også
for fagressurser som bidrar i undervisningen. Dette ivaretas videre gjennom kontinuerlig faglig og
pedagogisk utviklingsarbeid.
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(7) Studietilbudet skal ha ordninger for internasjonalisering som er tilpasset studietilbudets nivå, omfang
og egenart.
Et internasjonalt perspektiv ligger som kjernepunkt i programmet og i programmets navn. Globale
utfordringer angir rammen for regionale og lokale løsninger, der samspill mellom næringsliv, offentlig
forvaltning og sivilsamfunnet driver frem og bidrar i prosesser i retning av levende og smarte byer,
sosialt og bærekraftig entreprenørskap og forretningsvirksomhet. Programmet legger vekt på å utvikle
kunnskap og ferdigheter som er nødvendige i ledelse av prosesser mot etiske og bærekraftige løsninger
på globale utfordringer. I dette ligger på den ene siden, utvikling og implementering av teknologiske
og digitale løsninger. På den andre siden vektlegges kulturell endring i form av økt medansvarlighet,
endring av holdninger og forbruksmønstre, nær-demokrati, utvikling av lokal produksjon og fokus på
selvforsyning.
Det ligger også et internasjonalt fokus i programmet gjennom emner som omhandler geopolitikk og
energiledelse, herunder petroleum og fornybar energi. Sirkulær økonomi har også et iboende globalt
element i den form at den stiller opp alternative rammeverk og forståelser opp mot en lineær
økonomisk tenkning med sløsing med ressurser spesielt i den vestlige verden. I en verden med
begrensede ressurser, klimaendringer og rask befolkningsvekst er sirkulære verdikjeder nødvendig for
en bærekraftig utvikling både materielt og sosialt. Programmet legger til rette for studentdeltakelse
på High North Dialogue, en konferanse om arktisk tematikk der studenter, samfunnsutviklere,
næringslivsledere og politikere fra hele verden møtes og utveksler ideer, tanker og erfaringer for å
åpne opp for nye måter å lokalt og regionalt knytte sin virksomhet opp mot bærekraftig samfunns- og
næringsutvikling.
Pensum og undervisning skjer på engelsk og det er utstrakt bruk av internasjonal litteratur.
Fagpersoner som er involvert i emnene deltar i internasjonale forskernettverk som har fokus på de
forskjellige tematikker i studieprogrammet. Se et utvalg av disse varierte nettverkene i tabellarisk
oversikt under. Det vil være aktuelt med digitale gjesteforelesninger fra ulike deler av verden.
Studieprogrammet inkluderer utenlandske studenter på innveksling fra MGIMO og ECNU i 2. semester,
hvilket gir en internasjonal orientering med kulturutveksling også for de av studentene som ikke reiser
på utveksling i 3. og/eller 4 semester (om utveksling i pkt under).
Tabell 7: Internasjonale samarbeid og forskernettverk
Navn på personer i fagmiljøet
Samarbeid og nettverk internasjonalt
Academy of Management
Raj Krishnan Shankar
Roberto Rivas Hermann

Evgenii Aleksandrov

Strategic Management Society
Triple Helix Association
STRN – Sustainability Transitions Research Netwok
WCTRS - Transport Research Society
ERSCP- European Roundtable on Sustainable Consumption and Production
ACPN - Advances in Cleaner Production Network
GIN- Greening of Industry Network
NorLArNet - Norwegian Latin America Research Network
New Thematic Network on “Smart Societies in the High North” (TN SmartNorth), University
of the Arctic (www.uarctic.org)
EGOS: European Group of Organizational Studies (www.egosnet.org)
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Vivi Marie Lademoe Storsletten

Elena Dybtsyna

Petter Nore

Elana T. Wilson Rowe

Ove Jakobsen

Giuseppe Grossi

Roman Vakulchuk

Member of ISOCARP: The International Society of City and Regional Planners
(www.isocarp.org)
European Accounting Association (www.eaa-online.org/)
Thematic Network on Energy in a New Time, University of the Arctic (www.uarctic.org)
Comparative International Government Accounting Research (CIGAR) network of scholars
(http://cigar-network.net)
Member of Academy for Professional Dialogue
Member of European SPES Institute – Spirituality in Economics and Society
Member of educational team, Human Dignity and Humiliation Studies
Cooperation with Holonomics education, Brasil and Capra Course
Research cooperation Beras International
Research cooperation Erasmus+ Ecopreneurship network
Research cooperation EBEN – European Business Ethics Network (Scandinavia)
European Accounting Association (www.eaa-online.org/)
Comparative International Government Accounting Research (CIGAR) network of scholars
(http://cigar-network.net)
European Group on Organizational Studies (https://www.egosnet.org/)
University of the Arctic Thematic Network “Smart Societies in the High North”
Secretary of the Royal Commission (“The Tempo Committee”) that first suggested the
creation of a Norwegian Petroleum Fund
Member of Advisory Board, Earth Institute, Columbia University (2012-2017)
Member Advisory Board; European Energy Academy, University of Groningen (2013- )
Member of UN General Secretary’s technical advisory group “Sustainable Energy for All”
(2011)
Member of World Bank “Extractive Industry Review” to review the Bank’s oil/gas/mining
projects (2001-3)
Advisory board member, National Science Foundation network projects ‘Arctic Urban
Sustainability’ (George Washington University) and ‘Arctic COAST’ (University of Northern
Iowa) (2013-)
Networks in projects:
Project Manager, ‘The Lorax Project: Understanding Ecoystemic
Politics’ (15 million NOK) Funded by the European Research Council (2019-2023)
Project leader, Great powers and Arctic politics. Funded by the Arktis2030 programme, MFA
Norway (2017-2021)
Project leader, Science and Business in Arctic Environmental Governance. Funded by the
Norwegian Research Council (POLARPROG) (2016-2019)
Cooperation with International Network of Ecoregions
Member of Academy for Professional Dialogue
Member of European SPES Institute – Spirituality in Economics and Society
Member of educational team, Human Dignity and Humiliation Studies
Cooperation with Holonomics education, Brasil and Capra Course
Research cooperation Beras International
Research cooperation Erasmus+ Ecopreneurship network
Research cooperation EBEN – European Business Ethics Network (Scandinavia)
Reviewer for følgende tidsskrifter; Business Ethics, Ecological economics, Interantional
journal of social economy, Applied Sciences, Sustainability
Reviewer for bokforlag: Routledge
Member of the Board of the Special Interest Group on “Hybrid Governance”, International
Research Society on Public Management (IRSPM), since 2018.
Board member of Comparative International Governmental Accounting Research (CIGAR)
Network, since 2015.
Co-Chairman of the Special Interest Group on Accounting and Accountability (with I.
Steccolini, Bocconi University), International Research Society on Public Management
(IRSPM), 2012-2015.
Project leader and expert within research projects organized by among others the Asian
Development Bank, the German Development Cooperation (GIZ), Natural Resource
Governance Institute (NRGI), Organisation for Economic Co-operation and Development
(OECD), the Research Council of Norway and the World Bank.
Peer-revieewving in academic journals, i.e. Central Asian Affairs, Sustainability, Economies.
Board Member, OSCE Academy Board of Trustees (BoT), Vienna, Austria (2019)
Board Member, Gabriel Al-Salem Award International Committee, Gabriel Alto
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Frode Mellemvik

date Salem Foundation, Redwood City, the US
Member FNI Council, Norway
Member of the Board, Norwegian-Ukrainian Chamber of Commerce, Norway
Member of the Council, Norwegian-Russian Chamber of Commerce, Norway
Member of the Board, Center for High North Logistics, NorwayMember The Norwegian
Scientific Academy for Polar Research
Member of the Board, European Accounting Association (2010 – 2016)
Member of (Scientific) Board, Comparative International Government Accounting Research
Network (2000 – 2015)
Member of Nordic Academy of Management
Reviewer for Scientific Journals: Accounting, Auditing and Accountability Journal,
Accounting, Organizations and Society, Beta (member of editorial committee), Critical
Perspectives on Accounting, Current Sociology, European Accounting Review, Magma
(academic advisor), Organizational Studies, Scandinavian Journal of Management (19902020)

(8) Studietilbud som fører fram til en grad, skal ha ordninger for internasjonal studentutveksling.
Innholdet i utvekslingen skal være faglig relevant.
Ved utveksling i 3. semester er kravet for valgemnene at de ikke overlapper med emner som
studentene har gjennomført i 1. eller 2. semester, og at de må være relevant for graden de tar.
Rammer for hva som er relevant for graden utgjøres av emnene i 1. og 2. semester og programmets
læringsutbyttebeskrivelser. Dette gir føringer for videre studier, for eksempel om studentene ønsker
å studere mer etikk og ledelse så velger de en slik retning i utvekslingen, ønsker de mer kunnskap i
geopolitikk så velger de ut fra det. Dette bør være åpent når programmet er av en bredere og flerfaglig
karakter. Det vil si at tudentene under utvekslingsoppholdet kan velge emner innenfor typiske business
administration fagfeltet, men de kan også velge emner som er relevant innenfor kommunikasjon, juss,
språkemner, emner med kulturinnhold, osv.
Utover de avtalene som allerede eksisterer (se oversikt i tabell 8) for utveksling skal det også settes
fokus på partnere som kan tilby emner innenfor tema slik som bærekraft og radikal tverrfaglighet. Det
skal utvikles tydelige muligheter for de som vil gå denne retningen. Det er allerede satt i gang prosesser
ved Internasjonalt kontor og internasjonal kontakt ved HHN for å utvikle samarbeidsavtaler med andre
relevante samarbeidspartnere med liknende tema og fokus.
Ordinær utveksling vil være mulig i 3. semester, alternativt 3. og 4. semester ved partnerskapsprogram
(se studiemodell). Partnerskapsprogrammet inkluderer 3. semester ved MGIMO i Moskva, Russland. I
løpet av dette semesteret vil studentene lære om styring og ledelse av energisektoren, fra et russisk
og internasjonalt perspektiv. Studentene vil få dyp innsikt i det russiske forretningsmiljøet og Russlands
rolle i det globale energimarkedet. De vil få avansert forståelse omkring petroleum og andre
energikilder, og vil kunne forstå og kommunisere om energiproblematikk fra et teknisk synspunkt.
Videre vil studentene forså geopolitiske aspekter som muliggjør og begrenser energisektoren, i
internasjonal og arktisk kontekst.
Det har vist seg at om studentene skal få stipend fullt ut fra lånekassen til opphold i utlandet må de ta
30 ECTS ved den utenlandske institusjonen. Derfor velges det å legge kurs på 30 ECTS ved MGIMO i 3.
semester, og feltarbeid og masteroppgave i 4. semester ved ECNU, med levering av MOPP til Nord
universitet. Begrunnelsen for å gjøre felt- og masteroppgavearbeid ved ECNU er at studentene skal
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kunne arbeide med problemstillinger knyttet til Kina, Russland, Norge innen international governance
and business. Ved en slik løsning vil det være mulig for studentene å søke lånekassen om stipend for
deler av dette oppholdet med begrunnelse at det er nødvendig i deres feltarbeidet med MOPP.
Studentene vil velge et tema for MOPP innenfor rammen av dette partnerskapsprogrammet. Alle
studenter vil ha veileder fra hjemmeinstitusjon (Nord) og en veileder fra partnerinstitusjon
(MGIMO/ECNU). Studentene må følge de formelle HHN-retningslinjene for masteroppgaven. Det blir
arrangert to veilednings-/oppgaveseminarer (midtveisevalueringer). I tillegg vil ECNU tilby studentene
fra Nord relevante valgemner (ikke obligatoriske) kurs tilsvarende 8-10 ECTS.
Bindende avtaler om ordinær studentutveksling ligger i 360. Tabellen nedenfor viser en kortfattet
oversikt. Samarbeidsavtale mellom Nord, MGIMO og ECNU ligger som vedlegg.
Tabell 8: Oversikt over avtaler om studentutveksling.
P360 #
Universitet
17/03168
17/03169
15/03152
16/03648
17/03170
15/03892
15/03890-1
17/01279-1
17/02259
18/00720
17/03167
15/03878
15/03951
16/04413
15/03867
15/03866
17/03166
15/03936
15/05753
15/03916-1
15/03872
15/03821
15/04516

Western Sydney University
Deakin University
James Cook University
East China Normal University
Pukyong National University
Seinan Gakuin University
University of Northern British Colombia
Unviersity of Saskatchewan
Humboldt State University
California State University San Marcos
Augsburg University
University of Alicante Polytechnic School
Kedge Business School
EM Normandie
University of Bourgogne
University of Caen Basse-Normandy
University of Fribourg
Nürnberg Institute of Technology
Wageningen University
FHS St. Gallen
Sapienza Universita di Roma
UC Leuven-Limburg
Dublin Business School

Land
Australia
Australia
Australia
Kina
Sør-Korea
Japan
Canada
Canada
USA
USA
USA
Spania
Frankrike
Frankrike
Frankrike
Frankrike
Sveits
Tyskland
Nederland
Sveits
Italia
Belgia
Irland

(9) For studietilbud med praksis skal det foreligge praksisavtale mellom institusjon og praksissted.
Studieprogrammet inkluderer ikke praksis, dermed utgår dette punktet.
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Krav til fagmiljø (studietilsynsforskriften § 2-3)
(1) Fagmiljøet tilknyttet studietilbudet skal ha en størrelse som står i forhold til antall studenter og
studiets egenart, være kompetansemessig stabilt over tid og ha en sammensetning som dekker de fag
og emner som inngår i studietilbudet.
Fagmiljøets kompetanse er rikholdig og spenner over et bredt og tverrfaglig fagområde og denne
kompetansen er tilstrekkelig bred til å dekke studiets fag og emner.
En oversikt over fagmiljøets ansvarsområder og oppgaver i studiet, og fagmiljøets størrelse i årsverk
kommer frem av tabell over fagmiljø som ligger som vedlegg.
Fagmiljøets størrelse er tilpasset antall studenter og den undervisning og veiledning og FoU/KU som
er tilknyttet studietilbudet.
Det vil kontinuerlig arbeides for å sikre et stabilt fagmiljø med den riktige kompetansen for
studietilbudet over tid. Dette vil gjøres ved forskjellige innsatspunkt:
- Emneansvarlige som utvikler et godt eierskap til sitt/sine emner, som ser emnkeltemner i lys
av programmets overodnede målsetninger, vil være motivert til å utvikle det faglige over tid.
- Ved at forskning og undervisning knyttes sterkere sammen og ved å gjøre en god og klok bruk
av de ulike ekspertiseområder de involverte fagansatte besitter vil både fagmiljøets og
studieprogrammets attraktivitet styrkes, og slik bidra til at fagmiljøet ser arbeidet som et felles
forpliktende prosjekt.
- Sørge for at emneansvarlige har styring og hovedandel av aktivt engasjement og undervisning,
veiledning av studentene.
- Sikre gode prosesser på endring i fagmiljøet grunnet naturlig avgang/alder, samt kople til nye
aktuelle kandidater gjennom fagmiljøets nettverk eksternt eller aktuelle Phd.-studenter lokalt.
- Kontinuelige ide-, plan-, gjennomførings- og evalueringsprosesser vil gi innspill til
programutvikling.
(2) Fagmiljøet tilknyttet studietilbudet skal ha relevant utdanningsfaglig kompetanse.
Fagmiljøets UH-pedagogiske, didaktiske og digitale kompetanse kommer frem av vedlagte CV’er samt
tabell vedlagt som viser oversikt over fagmiljø, videre har Nord universitet kurs i
universitetspedagogikk (Uniped) for de som ikke har formell pedagogisk kompetanse, dette sikrer og
utvikler fagmiljøets utdanningsfaglige kompetanse over tid.
Fagmiljøets digitale kompetanse er god, og det vil være utstrakt bruk av ulike digitale kommunikasjonsog undervisningsformeri studieprogrammet. Denne kompetansen skal sikres og vedlikeholdes
gjennom utviklingsarbeid knyttet til digitale læringsressurser i emnene og i programmet. Eksempelvis
er Zoom allerede implementert i stor skala ved Nord som alternativ undervisningsplattform og
brukerveiledninger og anvisninger er utviklet for dette. KOLT (Kompetansesenter for Læring og
Teknologi) har også gode tilbud for opptak av forelesninger, dialoger etc.
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(3) Studietilbudet skal ha en tydelig faglig ledelse med et definert ansvar for kvalitetssikring og -utvikling
av studiet.
Studietprogrammet ligger under Handelshøgskolen med øverste ledelse av dekan og prodekan for
utdanning ved HHN, og faglige ledelse på programnivå gjennom studieprogramansvarlig (SPA). SPA har
ansvar for å utarbeide og oppdatere studieplan, og sikre kvalitet og studieprogramdesign iht.
Studietilsynsforskriften §§ 2-2 og 2-3. SPA har også ansvar for å gjennomføre evalueringer som
beskrevet i kvalitetssystemet, og innhente informasjon fra relevante kilder. Er det ut fra denne
informasjonen behov for kvalitetshevende tiltak skal SPA iverksette dette. SPA har sammen med
faggruppeleder og dekan, ansvar for at studieprogrammet har høy internasjonal kvalitet, og at det er
et mobilitetsvindu i studieprogrammet.
SPA har ansvar for å etablere arenaer for å diskutere programmets utvikling, slik at fagmiljøet opplever
eierskap til programmet. Det er også sentralt å legge til rette for tverrfaglighet og samspill med praksis
og arbeidsliv, i samsvar med studieprogrammets egenart og læringsutbytte. Det skal legges til rette for
at hele fagmiljøet som er involvert i programemt bruker de mulighetene digitaliseringen gir til å heve
kvaliteten i utdanningen.
SPA skal årlig utarbeide studieprogramrapport som innspill til fakultetets kvalitetsrapport, og har
sammen med studierådgivere/studieveiledere og andre i administrasjonen, et ansvar for samhandling
og arbeidsflyt i kvalitetsarbeidet tilknyttet studieprogrammet. SPA samarbeider med
studiestedskoordinator/studieleder for å avklare ansvarsdeling i kvalitetsarbeidet, der disse rollene er
involvert. SPA skal være en pådriver i det systematiske kvalitetsarbeidet og bidra til å videreutvikle
kvalitetskulturen på studieprogrammet.
(4) Minst 50 prosent av årsverkene tilknyttet studietilbudet skal utgjøres av ansatte i hovedstilling ved
institusjonen. Av disse skal det være ansatte med førstestillingskompetanse i de sentrale delene av
studietilbudet. I tillegg gjelder følgende krav til fagmiljøets kompetansenivå:
a) Viser til tabell med oversikt over fagmiljø (vedlegg) som viser at dette pkt er innfridd.
b) For studietilbud på mastergradsnivå skal 50 prosent av fagmiljøet tilknyttet studiet bestå av
ansatte med førstestillingskompetanse, hvorav minst 10 prosent med professor- eller
dosentkompetanse. Viser til tabell med oversikt over fagmiljø som viser at dette punktet er innfridd.
(5) Fagmiljøet tilknyttet studietilbudet skal drive forskning og/eller kunstnerisk utviklingsarbeid og faglig
utviklingsarbeid og skal kunne vise til dokumenterte resultater med en kvalitet og et omfang som er
tilfredsstillende for studietilbudets innhold og nivå.
Det skjer utstrakt og omfattende forskning og/eller kunstnerisk utviklingsarbeid, og faglig
utviklingsarbeid i fagmiljøet. Vedlagte Cv’er viser hvilket utviklingsarbeid fagmiljøet utfører og har
utført de siste fem år. Kvaliteten og omfanget av fagmiljøets forskning og/eller kunstnerisk
utviklingsarbeid, og faglig utviklingsarbeid er tilfredsstillende for studietilbudets innhold og nivå, det
publiseres i vel ansette og høyt rangerte tidsskrifter, i bøker og i populærvitenskapelige medier. Dette
kommer frem av de vedlagte Cv’er fra fagmiljøet.
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(6) Fagmiljøet tilknyttet studietilbud som fører fram til en grad, skal delta aktivt i nasjonale og
internasjonale samarbeid og nettverk som er relevante for studietilbudet.
Fagmiljøet deltar aktivt i nasjonale og internasjonale samarbeid og nettverk, og dette kommer frem av
vedlagte CV’er. De ulike og varierte samarbeidene og nettverkene er meget relevante for
videreutvikling av studiet.
(7) For studietilbud med obligatorisk praksis skal fagmiljøet tilknyttet studietilbudet ha relevant og
oppdatert kunnskap fra praksisfeltet. Institusjonen må sikre at praksisveilederne har relevant
kompetanse og erfaring fra praksisfeltet.
Ikke aktuelt for dette programmet.

Akkreditering av mastergradsstudier (studietilsynsforskriften § 3-2)
(1) Mastergradsstudiet skal være definert og avgrenset og ha tilstrekkelig faglig bredde
Studietilbudet omfatter bedriftsøkonomiske fag i vid forstand, som inkluderer økonomi og
administrasjonsfag, organisasjons- og ledelsefag, innovasjon og entreprenørskap, og filosofi og
vitenskapsteori og metode. Og studiet er tilstrekkelig bredt og forankret i et bredt nok fagmiljø
(2) Mastergradsstudiet skal ha et bredt og stabilt fagmiljø som består av tilstrekkelig antall ansatte med
høy faglig kompetanse innenfor utdanning, forskning eller kunstnerisk utviklingsarbeid og faglig
utviklingsarbeid innenfor studietilbudet. Fagmiljøet skal dekke fag og emner som studietilbudet består
av. De ansatte i fagmiljøet skal ha relevant kompetanse.
Fagmiljøet har høy faglig kompetanse, tilfredstillende andel av første- og toppkompetanse.
Fagmiljøet bidrar med relevant kompetanse for studietilbudet. Se vedlagte oversikt over fagmiljø og
CV’er.
(3) Fagmiljøet skal kunne vise til dokumenterte resultater på høyt nivå og resultater fra samarbeid med
andre fagmiljøer nasjonalt og internasjonalt. Institusjonens vurderinger skal dokumenteres slik at
NOKUT kan bruke dem i arbeidet sitt.
Fagmiljøet har forskningsresultater på høyt nivå. For mer spesifikk informasjon gir de vedlagte CV’er
oversikt over FoU/KU-resultater i samarbeid med andre fagmiljøer nasjonalt og internasjonalt.
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Vedlegg
Internasjonale bindende avtaler
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CV for hele fagmiljøet
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Oversikt over studieprogrammets fagmiljø (under utarbeiding)
1
Ansatte som bidrar faglig

2
Stillingsbetegnelse
1)

3
Ansettelsesforhold
(F/M) 2)

4
5
6
7
Faglige årsverk i studiet 3)

Fast

U &
V
30

Annet

Førsteam.

Totalt
3)
50

FoU

Vivi M L Storsletten

5

15

Evgenii Aleksandrov

Postdoktor

Midl.

25

15

5

5

Giuseppe Grossi

Professor

Fast

15

10

5

Roberto Rivas Hermann

Førsteam.

Fast

30

15

10

5

8
Årsverk i andre studieprogram
(oppgi også navn på studieprogram) 4)

9
Formell
pedagogisk
kompetanse

10
Undervisnings/
veiledningsområde i
studieprogrammet
(fagområde
eller
emne, organiser slik at
kompetanse
på
sentrale deler er
tydelig)

5% BSc v/HHN og FBA (felleskurs FIL1001
Examen
Philosophicum):
Eiendomsmegling, Regnskap, Økonomi
og
ledelse,
Digitalisering
og
forretningsutvikling, Havbruksdrift og
ledelse, Dyrepleie
20% BSc v/FBA og FLUKK (felleskurs
EX124E Ex Phil Novo): Biologi, Engelsk,
Lulesamisk språk
5% Phd kurs
20% reseach and development (others)
5% Mcs in Public Sector Economy / HHN
ECO5002; 5% PhD Course Contemporary
strands of Institutional Theory in
accounting and management /HHN
65% Research and Development (other)
20% ECO5003 Mcs in Public Sector
Economy / HHN; 20% PhD Course
Contemporary strands of Institutional
Theory in accounting and management
/HHN; 10% other joint PhD courses and
guest lecturing on , Regnskap, Økonomi
og ledelse / HHN
35% research and development (others)
10 % BSc v/HHN (Emneansvarlig
Anvendt økonomi og ledelse ECO2006 )

Uniped våren
2020

Programansvarlig
Emneansvar LED5011,
ORG5009, ORG5010,
Forelesninger VT308E

10% MSc Business (Emne ansvarlig
LED5007, Ledelse i praksis)
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11
Ekstern praksis-erfaring 5)

Antall
år

Årstall

3

2007-2009
Forsker
Nitlapan
Institute for Lokal
Utvikling, Managua,
Nicaragua,
forskningsprosjekt

Emneansvar LED5010,
veiledning ORG5010

Forelesninger
LED5010, veiledning
ORG5010

UNIPED (Nord
Universitet
2016-2017)
Ph.D.veiledni
ng kurs (Nord
Universiet/

Emneansvar VT308E,
veiledning ORG5010
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10% veiledning MSc Business og MBA
30 % F o U Centre for High North
Logistics , INTERREG prosjetk WASP)
10%
Prosjekt
ansvarlig
DIKU
InternAbroad I Sør Afrika og Brasil

Stavanger/
UiA, 2018)
Supervisinig
students in
PBL (Aalborg
Universitet,
2011)

«Competing
for
water
Uniderstanding
conflict
and
Cooperation in Local
Water Governance,
Dansk Institut for
Internationale
Studier)
2016 (Panama By.
Panama)forretningskonsulen
t Kamca Forestal)

Ove Jakobsen

Professor

Fast

20

15

5

Petter Nore

Professor

Midl.

50

35

10

5

Elana Tovah Wilson Rowe

Professor II

Midl.

20

15

5

0

Frode Mellemvik

Professor

Fast

20

10

5

5

Roman Vakulchuk

Forsker
(førstestilli
ngkompeta
nse)

Time

15

10

5

0

30% BSc v/HHN og FBA (felleskurs
FIL1001
Examen
Philosophicum):
Eiendomsmegling, Regnskap, Økonomi
og
ledelse,
Digitalisering
og
forretningsutvikling. Havbruksdrift og
ledelse, Dyrepleie
5% BSc v/FBA og FLUKK (felleskurs
EX124E Ex Phil Novo): Biologi, Engelsk,
Lulesamisk språk
25% PhDkurs v/Nord
20% Research and development (others)
40% senior rådgiver, NORAD

10% PhD v/HHN (DR437E):
PhD
programmet
70% forsker I, NUPI
70% direktør v/Nordområdetsenter
10% MSc/PhD veiledning v/HHN
10% MSc v/UiO: MSc veiledning in
Political Science
75% semiorforsker, NUPI

34

Grunnfag og
mellomfag i
pedagogikk
(NTNU)

Forelesninger
i
LED5011,
ENT5008,
VT308E,
veiledning
ORG5010

Phd
veiledning
kurs v/Nord

Emneansvar EN312E,
veiledning ORG5009

Emneansvar EN304E

Ped Sem Oslo
Ped Sem NHH

Forelesninger EN313E,
veiledning ORG5009
Forelesninger EN313E,
EN304E,
veiledning
ORG5009

10
(Utenri
ksdepa
rtemen
t,
NORAD
)

2007-2011;
2020

2013-
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Elena Dybtsyna

Førsteam.

Fast

50

30

10

10

Raj Krishnan Shankar

Postdoktor

Midl.

20

20

0

0

10% MSc v/HHN (ECO5020, BE304E ):
MSc in Business
20% PhD v/HHN (DR437E):
PhD
programmet
20% research and development (other)
40% in Course Management and
Teaching at HHN – Course responsible
and teaching in one Master of Science
course
(LED5003-Innovation
Management) and one PhD course
(MET9009-Qualitative
Research
Methods).
10% in Supervision at HHN – Supervising
Master Thesis students.

Ph.d.veilederutvikli
ngskurs
(2016)

Emneansvar EN313E,
ECO5017,
EN309E,
veiledning ORG5009

Emneansvar ENT5008,
veiledning ORG5010

12

2000 – 2003 and
2005 – 2014
(International
experience
in
consulting, teaching
and
executive
education across 8
countries); including
social enterprises.

30% in Research in HHN – Working on
papers based on the FORNY dataset of
science-based startups in Norway.
Exploring economic and societal impacts
of high-tech firms.
Sum

1) Aktuelle stillingsbetegnelser er beskrevet i FOR 2006-02-09 nr. 129: Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger, kap.1.
2) Angi om personene har hovedstilling ved institusjonen eller ikke, og om ansettelsesforholdet er fast, midlertidig eller som timelærer (f.eks. H/Fast, H/Midl,
IkkeH/Time). Hvis timelærer har førstestillingskompetanse må dette angis i kommentarfeltet.
3) Med “totalt” menes her det totale årsverket (stillingsstørrelsen) som personen bidrar med i det omsøkte studiet. Dette skal så fordeles på hhv. U&V
(Undervisning og veiledning), FoU/KU (Forsknings- og utviklingsarbeid) og Annet (tekniske og administrative oppgaver av faglig karakter direkte knyttet til
studiet). Innholdet i “Annet” kan om ønskelig spesifiseres i kommentarfeltet.
4) Oppgi antall årsverk i andre studier, presiser om det er ved egen eller ved en annen institusjon.
5) Her føres inn hhv. antall år med relevant praksiserfaring.
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Konklusjon etter selvevaluering - videre reakkrediteringsprosess for
Master i global ledelse
Bakgrunn:
•
•
•
•

Kandidatprogrammet Master i global ledelse inngår i rektors vedtatte plan for
reakkreditering i 2020.
Selvevaluering er gjennomført som innledende trinn i reakkrediteringsprosessen.
Selvevalueringen ble oversendt Studieavdelingen 27.03.2020.
Det ble avholdt møte 02.04.2020 hvor følgende deltok; June Borge Doornich (prodekan
utdanning HHN), Vivi Marie Lademoe Storsletten (studieprogramansvarlig, SPA, HHN), Truls
Didriksen (studieveileder for programmet, HHN), Katrine Mathisen (fak.adm. HHN / medlem
av akkrediteringsteamet), Anne-Lovise Reiche (seniorrådgiver/hovedsaksbehandler
Studieavdelingen), Bente Karin Duun (rådgiver/saksbehandler Studieavdelingen) samt Levi
Gårseth-Nesbakk (prorektor utdanning).

Oversendt selvevaluering inneholdt følgende;
•
•

•
•

Alle bestemmelser i Studietilsynsforskriften ble vurdert som tilfredsstillende oppfylt med
unntak av tre bestemmelser, som ble foreslått for videre reakkreditering;
§ 2.2 (5) Undervisnings-, lærings- og vurderingsformer skal være tilpasset læringsutbyttet for
studietilbudet. Det skal legges til rette for at studenten kan ta en aktiv rolle i
læringsprosessen.
§ 2.2 (7) Studietilbudet skal ha ordninger for internasjonalisering som er tilpasset
studietilbudets nivå, omfang og egenart.
§ 2.2 (8) Studietilbud som fører fram til en grad, skal ha ordninger for internasjonal
studentutveksling. Innholdet i utvekslingen skal være faglig relevant.

Kommentarer:
•

•

•

•

Fra Studieavdelingens side ble det påpekt at kort tid mellom oversendelse av selvevaluering
og dette dialogmøtet, har gjort at oversendelsen ikke er gjennomgått så detaljert som
ønskelig. Det har heller ikke vært tid til kontakt med fakultet om spørsmål underveis i
gjennomgangen. Dette har også sammenheng med ekstraordinære oppgaver i forbindelse
med korona-situasjonen.
Selvevalueringen kunne gjerne hatt litt mer informasjon om bakgrunnen for endringen av
studieprogrammet fra tidligere Master i energiledelse/ Master of Science in Energy
Management (siste kull høst 2018) til nytt/endret program Master i global ledelse / Master
of Science in Global Management.
Ny studiemodell og tilrettelegging av 2 alternativer for utveksling henholdsvis 3. semester
eller 3. og 4. semester (som også innebærer masteroppgave) oppfattes positivt. I tillegg
oppfattes valgemnene på 3. semester, som meget relevante for de studentene som ikke
velger utveksling.
Fakultetets foreslåtte områder (forskriftsbestemmelser) for videre reakkrediteringsarbeid
framstår som riktige valg. Det er dokumentert godt i selvevalueringen på de utvalgte
områdene, likevel er det rom for forbedring. For § 2.2.(5) forventes det endringer på
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•

vurderingsformer, med totalt færre skoleeksamener og kanskje også færre tilfeller av
sammensatt vurdering.
Etter gjennomgang av selvevalueringen og presentasjon av denne i møtet, velger prorektor å
legge til noen flere områder. Først og fremst ikke fordi disse framstår som særlig utfordrende
for akkurat dette masterprogrammet, men fordi dette er generelle utfordringer for Nord
universitet. I denne vurderingen er det også vektlagt at dette er et masterprogram, og for
disse gjelder egne krav i Studiekvalitetsforskriften i tillegg til kravene i Studietilsynsforskriften.

Prorektors konklusjon om videre reakkrediteringsprosess for Master i global ledelse:
Følgende punkter i Studietilsynsforskriften og Studiekvalitetsforskriften besvares med fullstendig
reakkrediteringssøknad (nevnt her i kronologisk rekkefølge):
•

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

•

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

•

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

•

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

•

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

•

§ 3.2 (1) Mastergradsstudiet skal være definert og avgrenset og ha tilstrekkelig faglig bredde.

•

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

•

§ 2.3 (4) Minst 50 prosent av årsverkene knyttet til studietilbudet skal utgjøres av ansatte i
hovedstilling ved institusjonen. Av disse skal det være ansatte med minst førstestillingskompetanse i de sentrale delene av studietilbudet. I tillegg gjelder følgende krav til
fagmiljøets kompetansenivå:
b) For studietilbud på mastergradsnivå skal 50 prosent av fagmiljøet tilknyttet studiet
bestå av ansatte med førstestillingskompetanse, hvorav minst 10 prosent med
professor- eller dosent kompetanse.

I denne konklusjonen inngår de områdene (forskriftsbestemmelsene) som fakultet selv ønsket. I
tillegg er kommer fire andre områder (forskriftsbestemmelser). Kort begrunnelse framkommer
nedenfor.
Ad § 2.1 (2): Informasjon om studietilbudet er en generell utfordring for Nord universitet, og får lav
score på Studiebarometeret.
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Ad § 2.2 (1): Læringsutbytte (lub) er særdeles viktig, og det skal være god sammenheng mellom
studieprogrammets navn, definerte sentrale deler og læringsutbyttet for studieprogrammet. Det er
fra myndighetenes side stadig vekk påpekt viktigheten av at studentene oppnår læringsutbyttet. Lub
som omhandler innovasjonsprosesser (jamfør Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk) og lub som
omhandler internasjonalisering (jamfør KD´s tildelingsbrev for 2018) savnes.
Ad § 3.2 (1): Definering og avgrensing av studieprogrammets fagområde (global ledelse) er ikke
tydeliggjort, blant annet savnes avgrensing mot fakultets øvrige mastergrader (både 120 stp og 90
stp).
Ad § 3.2 (2): Et bredt og stabilt fagmiljø med tilstrekkelig faglig kompetanse er en ufravikelig
forutsetning for å lykkes med å levere utdanning av god kvalitet og må derfor alltid ettergåes.
Ad § 2.3 (4): Denne bestemmelsen oppfattes gjerne som «tellekant»-krav og er tett koblet til
forannevnte bestemmelse.
Frist for oversendelse til Studieavdelingen:
Er som tidligere opplyst 11. mai 2020. Det forventes at reakkrediteringssøknaden er behandlet i
fakultetets lokale Utdanningsutvalget før dekanen oversender til Studieavdelingen. Ved oversendelse
innen fristen, er planen at saken blir lagt fram for sentralt Utdanningsutvalg på møtet 10. juni 2020.

Saksbehandlerne i Studieavdelingen er tilgjengelig for dialog underveis i det videre arbeidet, dersom
ønskelig.

Levi Gårseth-Nesbakk
Prorektor utdanning
Bodø 02.04.2020
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SAKSUTREDNING
Bakgrunn:
Nord universitet har egne retningslinjer for reakkreditering av eksisterende studieprogram (vedtatt av rektor
første gang 29.12.2016 og justert siste gang 06.02.2019). I retningslinjene inngår selvevaluering utført av
fakultetet som innledningen på reakkrediteringsprosessen.
Reakkreditering av et studieprogram innebærer at fakultetet dokumenterer at det aktuelle programmet
oppfyller Studietilsynsforskriften. Søknaden skrives etter en mal utformet av NOKUT. Ifølge de nyeste
retningslinjene for reakkreditering av studieprogram ved Nord, skal fakultetet først gjøre en selvevaluering
av programmet, for så å velge ut minimum tre punkter fra forskriften som foreslås til fullstendig
reakkreditering.
MSc i global ledelse prioriteres for reakkreditering i 2020. Programmet hadde sist gang opptak i 2018, da
under navnet MSc in Energy Management: International Governance and Business. Sammenlignet med
studieplanen det året, er tre av emnene i første semester byttet ut, andre semester beholdes som før, tredje
semester utvides studentenes muligheter for utveksling, og fjerde semester beholdes til arbeid med
masteroppgaven (i grove trekk). I tillegg er opptakskravene endret. Med bakgrunn i disse endringene, bør
programmet reakkrediteres snarlig, og foreslås da allerede i 2020. Fakultetet startet arbeidet med
selvevalueringen av programmet januar 2020. Det ble opprettet en arbeidsgruppe, og arbeidet med
selvevalueringen ble ledet av studieprogramansvarlig Vivi M. L. Storsletten og en av fakultetets
saksbehandlere i slike saker, rådgiver Kathrine Mathisen.
Ifølge de nye retningslinjene for reakkreditering av studieprogram ved Nord, skal fakultetet først gjøre en
selvevaluering av programmet, for så å velge ut minimum tre punkter fra forskriften som foreslås til
fullstendig reakkreditering. Selvevalueringen ble godkjent av Dekan og så oversendt prorektor utdanning og
studiedirektør. I et påfølgende møte med prorektor (2. april 2020) ble det bestemt at følgende punkter skal
redegjøres for i en reakkrediteringssøknad av Master i global ledelse (120 sp):
§ 2.1 (2) Informasjon om studietilbudet skal være korrekt, vise studiets innhold, oppbygging og progresjon
samt muligheter for studentutveksling.
§ 2.2 (1) Læringsutbyttet for studietilbudet skal beskrives i samsvar med Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk
for livslang læring, og studietilbudet skal ha et dekkende navn.
§ 2.2 (5) Undervisnings-, lærings- og vurderingsformer skal være tilpasset læringsutbyttet for studietilbudet.
Det skal legges til rette for at studenten kan ta en aktiv rolle i læringsprosessen.
§ 2.2 (7) Studietilbudet skal ha ordninger for internasjonalisering som er tilpasset studietilbudets nivå,
omfang og egenart.
§ 2.2 (8) Studietilbud som fører fram til en grad, skal ha ordninger for internasjonal studentutveksling.
Innholdet i utvekslingen skal være faglig relevant.
§ 3.2 (1) Mastergradsstudiet skal være definert og avgrenset og ha tilstrekkelig faglig bredde.
§ 3.2 (2) Mastergradsstudiet skal ha et bredt og stabilt fagmiljø som består av tilstrekkelig antall ansatte
med høy faglig kompetanse innenfor utdanning, forskning eller kunstnerisk utviklingsarbeid og faglig
utviklingsarbeid innenfor studietilbudet. Fagmiljøet skal dekke fag og emner som studietilbudet består av. De
ansatte i fagmiljøet skal ha relevant kompetanse.
§ 2.3 (4) Minst 50 prosent av årsverkene knyttet til studietilbudet skal utgjøres av ansatte i hovedstilling ved
institusjonen. Av disse skal det være ansatte med minst førstestillings-kompetanse i de sentrale delene av
studietilbudet. I tillegg gjelder følgende krav til fagmiljøets kompetansenivå: b) For studietilbud på
mastergradsnivå skal 50 prosent av fagmiljøet tilknyttet studiet bestå av ansatte med
førstestillingskompetanse, hvorav minst 10 prosent med professor- eller dosent kompetanse.

En bearbeidet reakkrediteringssøknad, hvor prorektors punkter var tatt med, ble behandlet i lokalt
utdanningsutvalg ved Handelshøgskolen 4.5.2020 (sak 24/20).
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Definisjoner og valg som er gjort
Siden det først ble utført en selvevaluering av programmet opp mot Studietilsynsforskriften, er kun
prorektors punkter fra forskrift beskrevet i detaljer i selve reakkrediteringssøknaden. I tillegg er det bare
henvist til internasjonale avtaler i egen oversikt da sentral saksbehandler kan finne avtaler i arkivsystemet
Public 360 hvis ønskelig.
Resultatet fra reakkrediteringsprosessen
Arbeidet med denne søknaden har ført til mer kunnskap om og bevissthet rundt kravene som ligger i
Studietilsynsforskriften hos studieprogramansvarlig. Som vedlegget viser er alle de utvalgte punktene
grundig gjort rede for i søknaden, og fakultetet mener at det sammen med selvevalueringen er godt
dokumentert at Studietilsynsforskriften er oppfylt.

Innstilling:
Søknad om reakkreditering av Master i global ledelse oversendes utdannings- og studieavdelingen
for behandling til sentralt utdanningsutvalg.

Vedlegg: Søknad om reakkeditering av Master i global ledelse - våren 2020, MSc Global ledelse Selvevaluering våren 2020, Memorandum of Understanding 2017 Russia-Norway-China, Oversikt
utvekslingsavtaler Master i global ledelse, CV fagmiljø Msc global ledelse
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Generelt om studiet
Tabell 1. Generelt om studiet:
Type studium (kryss av)
Bachelorgradsstudium
Høyskolekandidatstudium
Kortere studium på lavere grad (nivå 6 i NKR) som ikke
fører til en grad
Videreutdanning
X
Mastergradsstudium
Hvorvidt studiet skal tilbys som (kryss av)
campus-/stedbasert studium
X
samlingsbasert studium
desentralisert
o
studium ved annet studiested, oppgi
studiested:
nettstudium
o
nettstudium
o
med samlinger
Hvorvidt studiet skal tilbys som (kryss av)
X
heltidsstudium
deltidsstudium
o

Overordnet om studietilbudet
Studieprogrammet Master of Science i global ledelse ved Handelshøgskolen, Nord universitet (HHN)
har fokus på ledelse, bærekraft og utvikling av regionale og lokale løsninger på globale problemer og
utfordringer, og endrings- og utviklingsarbeid innenfor bærekraftig blå og grønn verdiskaping. Studiet
er forankret i Nord universitets profil med fokus på bærekraft og konstruktivt samspill mellom
økonomiske, sosiale, institusjonelle og miljømessige perspektiv i samfunns- og næringsliv.
Flerkulturelle perspektiv kan bidra til å videreutvikle forståelse for «glokale» perspektiver, og det er
store muligheter for å tilegne seg erfaringer fra det internasjonale kulturmangfold gjennom
studieprogrammet. Det kan skje enten gjennom ordinær studentutveksling til et av Nords mange
partneruniversiteter, gjennom deltakelse i partnerskapsprogram i Moskva og Shanghai, eller ved
gjennomføring av portefølje av valgemner og ta aktivt del i samarbeid med både norske og
internasjonale studenter både innad i programmet, og sammen med Master of Science in Business ved
Handelshøgskolen. Studenter fra partnerskapsuniversitetene i Moskva og Shanghai deltar i
studieprogrammets andre semester, og dette bidrar ytterligere til internasjonalt fokus for hele
studentgruppen i programmet.
3
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Studiets flerfaglige ramme og dagsaktuelle emner møter samfunns- og næringslivsbehovet i både egen
region, og på nasjonalt og internasjonalt nivå. Med en samlingsbasert struktur er studiet et velegnet
tilbud til studenter som har fullført bachelorstudier ved alle HHNs studiesteder. Studieprogrammet
bidrar til viktig kompetanse for utviklingsprosesser i retning av bærekraftig nærings- og samfunnsliv
lokalt og regionalt i lys av globale utfordringer.

Historisk bakgrunn
HHN har tilbudt Master of Science i energiledelse siden 2005. Fakultetet har nytt stor anerkjennelse
for programmet siden oppstarten, særskilt i energisektoren. Kandidatene har fått interessante og
relevante jobber etter endt utdanning og mange har utviklet god karriere i petroleumssektoren.
Samtidig har fakultetet erfart svingninger i søknadstall, i samsvar med svingninger i
petroleumssektoren. De siste årene har det derfor vært en nedgang i antall søkere til studiet.
Programmet har vært tilbudt i samarbeid med MGIMO i Moskva med avtale om at studenter fra
MGIMO studerer ved Nord i studieprogrammets andre semester, og at studenter ved Nord studerer
ved MGIMO i tredje semester. For å kunne opprettholde dette strategisk viktige samarbeidet, besluttet
fakultetet høsten 2019 å innlemme energiledelse som en hovedprofil på Master of Science in Business.
Begge studieprogrammene har hatt tilsvarende innhold i emnene i første semester, i så måte har det
ikke medført store endringer med å innlemme energiledelse som en profil på Master of Science in
Business. Det har likevel vært utfordringer ved denne løsningen gjennom opptak av studenter fra
MGIMO i andre semester på Master of Science in Business, da opptakskravene ikke har vært
koordinerte mellom partnerinstitusjonene. Dette har fakultetet lagt vekt på å få på plass, derfor ble
det startet et utviklingsarbeid for å se på mulige innovasjoner i eksisterende Master of Science i
energiledelse. Det ble i utgangspunktet opprettet en arbeidsgruppe som arbeidet uten konkret
mandat, og det resulterte i et forslag som ikke var i tråd med eksisterende studieportefølje ved
Handelshøgskolen. Samtidig var det uheldig at den faglige leveransen til programmet var knyttet til
kun en av faggruppene ved fakultetet. Det ble derfor videre lagt vekt på å integrere forskningsmiljøer
fra flere faggrupper for å sikre en bredere flerfaglig ramme for studieprogrammet med dagsaktuelle
emner som møter samfunns- og næringslivsbehovet i både egen region, og på nasjonalt og
internasjonalt nivå. Det var sentralt å forankre studieprogrammet i Nord universitets overordnede
strategi som blant annet poengterer nødvendigheten med å «kontinuerlig bidra til å løse globale og
regionale utfordringer gjennom sterke fagmiljøer med en tverrfaglig tilnærming til forskning og
undervisning» (s. 15), og fokus på å «utdanne kandidater som har en sterk faglig trygghet, er
nysgjerrige og innovative og har evne til kritisk tenkning og etiske vurderinger» (s. 18). Utvikling av
kompetanse for å kunne bidra til bærekraftig samfunnsutvikling og nye konstruktive løsninger for
arbeidslivet er viktigere enn noen gang.
Fagmiljøene samarbeidet for å utvikle mulige nye emner og programmet i sin helhet. Tre av emnene
på første semester ble endret som følge av dette arbeidet, mens andre semester ble bestående av de
eksisterende emnene fra energiledelse profilen. I stedet for at første semester blir gjennomført i
fellesskap med Master of Science in Business står nå programmet i ny drakt gjennom de tre nye
emnene på første semester, emner som er spesielle for akkurat dette programmet, derfor ble navnet
på programmet også endret til Master of Science i global ledelse/in Global Management i samsvar med
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dette nye og bredere fokuset. I programmets andre år utvides nå studentenes muligheter for
utveksling utover den tidligere partnerskapsutvekslingen til MGIMO i Moskva, til å inkludere både
MGIMO og East China Normal University (ECNU), i Shanghai. I tillegg har studentene muligheter til å
reise ut på ordinær utveksling, alternativt å gjennomføre en portefølje av valgemner ved HHN. Fjerde
semester er forbeholdt arbeid med masteroppgaven.
Opptakskravene er endret, fra å være innrettet økonomi-administrative fag er opptakskravene nå
utvidet til også å innlemme andre samfunnsvitenskapelige fagområder.
Med bakgrunn i disse endringene, startet fakultetet arbeidet med selvevalueringen av programmet i
januar 2020. Det ble opprettet en arbeidsgruppe, og arbeidet med selvevalueringen ble ledet av
studieprogramansvarlig Vivi Marie Lademoe Storsletten og en av fakultetets saksbehandlere i slike
saker, rådgiver Kathrine Mathisen. Etter selvevalueringsmøtet 02.04.2020 og prorektors konklusjon
datert 03.04.2020 har den videre reakkrediteringsprosessen for Master of Science i global ledelse
bestått i å ferdigstille følgende punkter i Studietilsynsforskriften og Studiekvalitetsforskriften:
• § 2.1 (2) Informasjon om studietilbudet skal være korrekt, vise studiets innhold, oppbygging og
progresjon samt muligheter for studentutveksling.
• § 2.2 (1) Læringsutbyttet for studietilbudet skal beskrives i samsvar med Nasjonalt
kvalifikasjonsrammeverk for livslang læring, og studietilbudet skal ha et dekkende navn.
• § 2.2 (5) Undervisnings-, lærings- og vurderingsformer skal være tilpasset læringsutbyttet for
studietilbudet. Det skal legges til rette for at studenten kan ta en aktiv rolle i læringsprosessen.
• § 2.2 (7) Studietilbudet skal ha ordninger for internasjonalisering som er tilpasset studietilbudets
nivå, omfang og egenart.
• § 2.2 (8) Studietilbud som fører fram til en grad, skal ha ordninger for internasjonal studentutveksling.
Innholdet i utvekslingen skal være faglig relevant.
• § 3.2 (1) Mastergradsstudiet skal være definert og avgrenset og ha tilstrekkelig faglig bredde.
• § 3.2 (2) Mastergradsstudiet skal ha et bredt og stabilt fagmiljø som består av tilstrekkelig antall
ansatte med høy faglig kompetanse innenfor utdanning, forskning eller kunstnerisk utviklingsarbeid og
faglig utviklingsarbeid innenfor studietilbudet. Fagmiljøet skal dekke fag og emner som studietilbudet
består av. De ansatte i fagmiljøet skal ha relevant kompetanse.
• § 2.3 (4) Minst 50 prosent av årsverkene knyttet til studietilbudet skal utgjøres av ansatte i
hovedstilling ved institusjonen. Av disse skal det være ansatte med minst førstestillings-kompetanse i
de sentrale delene av studietilbudet. I tillegg gjelder følgende krav til fagmiljøets kompetansenivå:
b) For studietilbud på mastergradsnivå skal 50 prosent av fagmiljøet tilknyttet studiet bestå av ansatte
med førstestillingskompetanse, hvorav minst 10 prosent med professor- eller dosent kompetanse.
Områdene som fakultetet selv ønsket å gå inn med fullstendig reakkrediteringsprosess, §2.2 (5), §2.2
(7) og §2.2 (8) inngår i disse punktene. Den utvidede listen av områder for reakkreditering var også
svart ut i selvevalueringen som ble levert og gjennomgått den 02.04.20, og ble valgt ut av prorektor
for fullstendig reakkrediteringsprosess med begrunnelse av at dette er generelle utfordringer som
Nord universitet arbeider med og viktige områder innenfor utdanningskvalitet, og ikke fordi disse
framstår som særlig utfordrende for dette masterprogrammet spesielt. Det ble også vektlagt at dette
er et masterprogram, som har egne krav i Studiekvalitets-forskriften i tillegg til kravene i
Studietilsynsforskriften, derfor inkluderes også dette området.
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Forutsetninger for akkreditering (Studietilsynsforskriften § 2-1)
§ 2-1 (2) Informasjon om studietilbudet skal være korrekt, vise studiets innhold, oppbygging og
progresjon samt muligheter for studentutveksling.
Tabell 2. Studiemodell:
Studiemodell for Master of Science i Global ledelse
1. semester
LED5011
LED5010
Ansvarlig ledelse Smart
og globalt
spesialisering og
medborgerskap
ledelse (7,5 sp)
(7,5 sp)
2. semester
EN312E
EN304E
Energiledelse (7,5 Geopolitikk og
sp)
energi (7,5 sp)

3. semester
4. semester

ENT5008
VT308E
Sosialt og
Vitenskapsteori
bærekraftig
og metode (7,5
entreprenørskap
sp)
(7,5 sp)
EN313E
ECO5017
Internasjonal
Sirkulær økonomi
styring og ledelse (7,5 sp)
i nordområdene
(7,5 sp)
Utvekslingssemester* / valgemner** – totalt 30 studiepoeng
ORG5009/ORG5010 Masteroppgave 30 studiepoeng*

* Studenter som velger utveksling til MGIMO/ECNU gjennomfører 30 sp ved MGIMO i 3. semester og
skriver masteroppgaven (ORG5009) 4. semester ved ECNU. Studenter som velger ordinær utveksling
kan velge om de vil skrive masteroppgave (ORG5010) ved Nord eller ved annen partnerinstitusjon i
utlandet. Studenter som velger valgemner 3. semester i Bodø skriver masteroppgaven (ORG5010) ved
HHN.
** Valgemner som tilbys er samlingsbaserte og vil foregå på engelsk:
ECO5019: Logistikk og transport (7.5 SP)
ECO5020: Forretningsmodeller for sirkulær økonomi (7.5 SP)
ECO5023: Opplevelsesbasert innovasjon og verdisamskaping (7.5 SP)
ENT5003: Teamarbeid i praksis (7.5 SP)
ENT5005: Innovasjon i offentlig sektor (7.5 SP)
LED5007: Ledelse i praksis (7.5 SP)
OR327E: Ledelse og forretningsprosesser (7.5 SP)
Studieplan med emnebeskrivelser, tilhørende informasjon om de forskjellige semesterene, og ulike
alternativer for studentutveksling og valgemner er tilgjengelig i oppdatert form på Nord sine nettsider.
Denne informasjonen er i tråd med godkjente planer, emnene er forankret i fagmiljøene og EpN, og
behandlet i UU-HHN sak 67/2019 (dekanvedtak 92/19), sak 22/2020 (dekanvedtak 16/20 og 24/20),
sak 29/2020 (dekanvedtak 17/20), samt dekanvedtak 35/20 som behandles i UU-HHN møte 4-20.

6

2 Reakkreditering 2020 - Master i global ledelse (tidligere Master i energiledelse / Master of Science in Energy Management; International governance and business) : Vedlegg 5 - Søknad om reakkreditering - Master i global ledelse (versjon 04.06.2020)

Innhold, oppbygging og progresjon
Studieprogrammet tar utgangspunkt i at vi lever i en sammenvevd verden som krever global innsats
fra både lokalt, regionalt, nasjonalt og internasjonalt nivå. Studentene utvikler nødvendige ferdigheter
til å lede bedrifter, organisasjoner og offentlig forvaltning i arbeid for å finne frem til smarte og
ansvarlige løsninger på globale utfordringer. Programmet gir kunnskap om utvikling som driver frem
levende og smarte byer, og sosialt- og bærekraftig entreprenørskap, bærekraftig forvaltning av
energiressurser og hvordan internasjonal politikk påvirkes av geografiske og energirelaterte forhold.
Studiet fokuserer på utvikling av de mest attraktive ferdighetene for et samfunns- og arbeidsliv i
endring – kompleks problemløsning, kritisk tenkning og kreativitet. Studieprogrammet er organisert
som samlingsbasert fulltidsstudium, der læring gjennom team og casearbeid, refleksjon omkring
kontrasterende perspektiver, og tverrfaglig tilnærming i undervisningen er vesentlig. Undervisning og
læringsaktiviteter foregår på engelsk i et internasjonalt læringsmiljø. Programmet har ulike muligheter
for ordinær utveksling eller studentene kan eventuelt lage en portefølje av valgemner på tredje
semester. De kan også velge utveksling gjennom partnerskapsprogram går over både tredje og fjerde
semester. Masteroppgaven skrives enten ved utdanningsinstitusjon der studentene er på utveksling,
eller ved Nord universitet. Veiledning vil i alle tilfelle være organisert og tilrettelagt fra
Handelshøgskolen.
Det første semesteret danner en basis av kunnskap og refleksjon omkring ledelse, ansvar, etikk og
globale perspektiv, smarte initiativer innen teknologi og ledelse, og sosiale og bærekraftige
perspektiver på entreprenørskap. Videre tar semesteret for seg vitenskapsfilosofiske diskusjoner og
vitenskapelig metode. Studentene utvikler kunnskap om smart spesialisering og ledelse, der smartbegrepet rettes mot økt bruk av teknologi og digitalisering i aktiviteter for å forbedre produkter og
tjenester, hvilke muligheter det gir, hvilke konstruktive praktiske måter dette kan implementeres
innenfor en ramme av sosial, økonomisk og økologisk bærekraft. Samtidig rettes søkelyset mot
nødvendigheten av reflektert kunnskap om ansvarlig ledelse og globalt medborgerskap, og hvordan
ledere, ansatte og samfunnslivet for øvrig aktivt kan ta del i utvikling og vekst gjennom økt fokus på
nær-demokratiske dialogiske tilnærminger. Videre utvikles kunnskap om entreprenørielle muligheter
for sosialt og bærekraftig entreprenørskap, hvordan en kan identifisere og skape de på bedrifts-,
samfunns-, og institusjonelt nivå. Anvendelse av verktøy for å utvikle kreative løsningsforslag for
bærekraftig og sosial utvikling er sentralt. Det vitenskapsmetodiske fundamentet utvikles gjennom
først en forankring i vitenskapsfilosofiske, vitenskapshistoriske og forskningsetiske perspektiv, og
videre med fokus på den praktiske innretningen med metodiske tilnærminger for masteroppgaven.
Andre semester bygger videre på fundamentet som er lagt i første semester, her er fokus på kunnskap
og refleksjoner omkring sirkulær økonomi, internasjonal styring, geopolitikk og energiledelse.
Studentene vil få dyp innsikt i hvordan sirkulære verdikjeder bidrar til bærekraftig ressursutnyttelse.
De vil også i dette semesteret delta på den største studentdeltakende konferansen om arktisk
tematikk, High North Dialogue. På denne konferansen deltar over 300 studenter, næringslivsledere og
politikere fra hele verden. Studentene vil også fordype seg i ledelse av petroleum og fornybar energi,
få forståelse for hvordan miljømessige, sosiale og økonomiske aspekter påvirker energisektoren i både
norsk og internasjonalt perspektiv, og hvordan forskjellige faktorer former nasjonal og internasjonal
energipolitikk og geopolitiske forhold. Se ytterligere beskrivelse av emnene første og andre semester,
knyttet til internasjonalisering i §2.2 (7)
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I tilfeller der utveksling av ulike årsaker ikke er gjennomførbart for studentene, er det mulig å velge
fire av et utvalg valgemner ved HHN uten utveksling (se studiemodell under §2.1 (2)). Valgemnet
Logistikk og transport gir studentene muligheter til å utvikle kunnskap omkring lagerstyring,
planlegging av produksjon og distribusjon, prognostisering, etterspørselen av transporttjenester,
direkte og eksterne kostnader ved transport, lønnsomhetsanalyser av investeringer i
transportinfrastruktur og takstfastsetting. For eksempel vil de av studentene som ønsker å gå dypere
inn i entreprenørskapsfeltet dra nytte av slike beregninger for å sikre konstruktiv og ressursforsvarlig
drift av sosiale og bærekraftige entreprenørskapsprosjekter. Valgemnet Forretningsmodeller for
sirkulær økonomi knyttes spesielt opp mot emnet Sirkulær økonomi på andre semester. Emnet tar for
seg optimalisering av bruken av begrensede ressurser og fokus på minimering av utslipp som noen av
bidragene i en overgang mot en mer bærekraftig fremtid, og hvordan enkeltpersoner, bedrifter og
organisasjoner og lokalsamfunn kan bidra til dette. Valgemnet Opplevelsesbasert innovasjon og
verdisamskaping bringer videre perspektiv som for eksempel verdier og prioriteringer innenfor ledelse
fra både emnet Ansvarlig ledelse og globalt medborgerskap, og Smart spesialisering og ledelse, og
Sosialt og bærekraftig entreprenørskap. For de som vil gå mer inn på hva lokal turisme i globale
bærekraftsperspektiv innebærer vil opplevelsesbasert innovasjon og verdiskaping ut fra
ledelsesperspektiv, forbruk, og bærekraftig utvikling være relevant. Temaene er viktige i bransjer som
har opplevelser som primærprodukt, men er også i økende grad relevant for andre næringer.
Valgemnet Teamarbeid i praksis er et emne som kan videreutvikle forståelsen av de ulike
perspektivene i studieprogrammet som helhet gjennom øvelse i praktiske samarbeidsformer. Det
fokuserer på trening i hvordan man kan jobbe kreativt og konstruktivt i team, og i hvordan man kan
gjennomføre et prosjekt og sikre et godt sluttresultat. Valgemnet Innovasjon i offentlig sektor vil være
en videreføring av noen av tema som inngår i emnene Internasjonal styring og ledelse, Energiledelse,
Smart spesialisering og ledelse og Sosialt og bærekraftig entreprenørskap. Her får studentene utvikle
innsikt i ulike innovasjonsprosesser i offentlig sektor som gjennomføres for å møte ulike type
utfordringer i samfunnet. Studentene får også innføring i hvilke faktorer som fremmer og hemmer
innovasjonsprosesser i offentlig sektor, og hvilke strategier som kan brukes for å lykkes med
innovasjon i offentlig sektor.
Innholdet i valgemnet Ledelse i praksis er en fruktbar videreføring av alle emner som tar for seg
organisasjons- og ledelsesfag i vid forstand. Her får studentene praktisk erfaring og øvelser i
problembasert håndtering i ulike praktiske situasjoner i samarbeid med HHNs partnerbedrifter.
Hensikten er å gi studentene muligheter til å anvende den teoretiske innsikten og metodologisk
kunnskap som er erhvervet i løpet av første og andre semester i den praktiske verden. Studentene
studerer et problemkompleks i samarbeid med partnerbedriftene, med tema som er innenfor
programmets hovedområder. For valgemnet Ledelse og forretningsprosesser vil det være mer
innretting mot prosessmodeller som kan gi støtte til forbedring av virksomheter. Modellene kan brukes
til analyse av situasjoner i nåtid og framtidig, og til endring av forretningsmodeller, tjenester,
prosesser, ressurser og teknologi. Digital forretningsforståelse, hvordan IKT kan brukes til å realisere
flyt og samhandling både internt og eksternt, og hvordan man kan øke forståelse av sammenhengen
mellom tjenester, prosesser og teknologi bærer videre viktige elementer fra det teknologiske fokuset
i Smart spesialisering og ledelse på første semester, men også fra de andre hovedområdene i
programmet mer generelt. Ved at valgemnene på ulike måter følger opp viktige deler av
studieprogrammets hovedområder på første og andre semester er de også på ulike måter med på å
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sikre at læringsutbytte innfris på programnivå. Det er imidlertig opp til studentene hvilken portefølje
de vil skape ut fra tilbudet, og det vil være variasjoner over tverrgående tema ut fra det studentene
finner relevant ut fra egne interesser, utdanningsbakgrunn og mål for fremtiden. Det er samtidig viktig
å nevne at det vil være kontinuerlige utviklingsprosesser med bearbeiding og utvikling av relevante
valgemner knyttet til hovedområdene i programmet, både ut fra tilbakemeldinger fra studenter,
fagmiljøets kompetanseområder og samfunnsendringer lokalt og globalt.
Det er viktig å merke seg at internasjonale perspektiver ivaretas ved at studenter som ikke reiser ut på
utveksling gjennomfører valgemneporteføljen sammen med studentgruppen ved Master of Science in
Business. Denne studentgruppen består av både norske og internasjonale studenter, og det er gode
muligheter for å utvikle forståelse for ulike kulturelle perspektiv i læringsprosesser som skjer både
gjennom plenumsdiskusjoner og i gruppearbeider. Innvekslingen av studenter fra
partneruniversitetene MGIMO og ECNU på studieprogrammets andre semester bidrar også til at nye
internasjonale perspektiver bringes inn. I tillegg er sammensetning og innhold på emnene i
programmets første år knyttet til globale og internasjonale perspektiv. I fjerde semester fordyper altså
alle studentene seg i et selvstendig forskningsprosjekt, som er innenfor den faglige kompetansen ved
Handelshøgskolen.
Når det gjelder progresjonskrav, må studentene ha gjennomført minimum 45 studiepoeng for å
begynne på tredje semester. Valget av progresjonskrav begrunnes med at studentene ikke skal ha mer
enn to gjenstående emner ved en eventuell utreise til utvekslingssted. Det må altså legges til rette for
at studenter kan bli syk eller stryke på eksamener ila første studieår. Det ville være uheldig å stanse
hele progresjonen deres på bakgrunn av et eller to emner. Vi mener derfor at de minimum må ha
bestått 45 sp fra 1. studieår slik at de har så mye som mulig faglig kunnskap med seg når de reiser på
utveksling 3 semester.
Videre er forkunnskapskravet for å starte på masteroppgaven i fjerde semester (ORG5009/ORG5010)
at hele 1. året (60 sp) er bestått, da dette tilsvarer hovedprofilen i graden jfr. Master of Science in
Business. Vi vil imidlertid se an progresjonskravene med tiden, og eventuelt justere dette når vi har
gjort erfaringer fra programgjennomføring og foretatt grundige evalueringer basert på både
fagmiljøets erfaringer og tilbakemeldinger fra studentene.
Muligheter for studentutveksling
Gjennom de to første semestrene er studentene forberedt til videre kunnskapsutvikling og forståelse
for kompleksiteten i globale og regionale utviklingsaspekter gjennom utveksling til
partnerinstitusjon(er) eller valgemner ved Nord universitet. Studentene har gyldne muligheter for
utveksling via to ulike løp, enten ved ordinær utveksling i tredje semester eller gjennom det innovative
og fremtidsrettede partnerskapsprogrammet International Governance and Business, som går over
tredje og fjerde semester. Ved ordinær utveksling til ett av våre mange partneruniversiteter kan
studentene selv velge hvilke land og universitet de ønsker å reise til, utvekslingen må være innenfor
Handelshøgskolens rammer for studier i utlandet.
For partnerskapsprogrammet gjelder utveksling til MGIMO i Moskva og ECNU i Shanghai. Studenter
fra MGIMO og ECNU deltar på studiet i Bodø på andre semester. Tredje semester reiser alle studentene
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på partnerskapsprogrammet til MGIMO i Moskva. Her får de særskilt kunnskap om energisektoren i et
internasjonalt perspektiv. Emnene som inngår ved MGIMO i Moskva er følgende:
Energy Products Commodity Exchange Trade - 4 ECTS
Corporate Finance - 4 ECTS
Brand Management and Public Relations of the Energy Companies - 3 ECTS
Competitive Strategies of International Energy Companies - 3 ECTS
Development of the Arctic Energy Resources: Challenges and Perspectives – 3 ECTS
International Business Environment for the Energy Sector - 3 ECTS
European Union and Russia: Energy Policy and Security – 2 ECTS
Energy Sector Business Development Strategies – 3 ECTS
Russian Language – 5 ECTS
Fjerde semester er studentene ved ECNU i Shanghai der de gjennomfører et selvstendig
forskningsarbeid, har fokus på feltarbeid og masteroppgaven. Ytterligere informasjon om mulighetene
for internasjonal studentutveksling finnes i §2.2 (8).
Denne graden, uavhengig av hvilket løp som velges tredje og fjerde semester, kvalifiserer studenter til
å fylle et bredt spekter av stillinger innenfor organisasjons- og næringsliv og offentlig forvaltning.
Studentene vil danne seg særegen kompetanse og erfaring etter endt utdannelse, hvilket vil føre til at
de vil ha svært gode muligheter på arbeidsmarkedet både globalt, nasjonalt og regionalt. Nyutdannede
kandidater kan eksempelvis være aktuelle for stillinger som leder eller rådgivende konsulenter innen
CSR (Corporate Social Responsibility), næringslivsetikk og samfunnsansvar, og strategisk planlegging
og markedsanalyse. De kan også være aktuelle for stillinger som rådgiver eller internasjonal kontakt
innen energisektoren, som leder innen tilsyn- og kontrollarbeid, eller som rådgiver og leder innenfor
sosial og bærekraftig utvikling – hos nærings- og samfunnsutviklingsaktører på ulike nivåer.
Handelshøgskolen vil i løpet av studieprogramperioden få besøk av flere norske og utenlandske
selskaper som ønsker å rekruttere potensielle ansatte blant studentene. Etter avsluttet masterstudium
er det også mulig å arbeide videre mot en doktorgrad ved Handelshøgskolen eller andre institusjoner
i Norge eller i utlandet.
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Krav til studietilbudet (Studietilsynsforskriften § 2-2)
§ 2-2 (1) Læringsutbyttet for studietilbudet skal beskrives i samsvar med Nasjonalt
kvalifikasjonsrammeverk for livslang læring, og studietilbudet skal ha et dekkende navn.
Læringsutbyttet for studietilbudet er i tråd med Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk for livslang læring
(NKR) og beskriver hva kandidaten kan etter fullført utdanning. I arbeidet med
læringsutbyttebeskrivelsen på programnivå har det blitt lagt vekt på progresjon, en stigende grad av
kompleksitet, både horisontalt og vertikalt jfr. NKR. Vertikal progresjon er den progresjonen som
eksempelvis er mellom nivåinndeling mellom Nivå 6 Bachelor og Nivå 7 Master. Det samlede
læringsutbyttet for studieprogrammet er plassert inn på nivå 7 Master (2. Syklus) i NKR. Horisontal
progresjon er eksempelvis der noe som beskrives som kunnskap eller ferdighet innenfor ett nivå (her;
nivå 7), er internalisert og integrert slik at det kan beskrives som generell kompetanse.
Tabell 3. Samsvar mellom læringsutbyttebeskrivelser i NKR og studieprogrammets
læringsutbyttebeskrivelse og begrunnelse for LUB på studieprogrammet:
NKR:
Nasjonalt
kvalifikasjonsrammeverk

NKR
NIVÅ 7 (MASTER)

KUNNSKAP

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

LUB studieprogram

Begrunnelse valg av
LUB studieprogram

•

Innehar avansert bredde- og
dypdekunnskap om sentrale
vitenskapelige teorier, konsepter, og
modeller innenfor global ledelse og
avansert forståelse av hvordan
globale utfordringer kan løses
regionalt.

•

Har inngående kunnskap om etiske
prinsipper og mål for bærekraftig
utvikling av næringsvirksomhet,
samfunnet og naturen og inngående
forståelse av hvordan ledere kan
bidra til å nå disse fremtidsvisjoner.

•

Har avansert kunnskap om teknologi
og digitale initiativer i virksomheter
og ansvarlig ledelse for utvikling og
vekst av virksomheter og samfunnet.

•

Har avansert kunnskap om
entreprenørskapets betydning for
bærekraftige forretningsmodeller og
samfunnsutvikling.

•

Har avansert kunnskap om
energisektoren og geopolitiske
utfordringer med en dyp innsikt i
fornybare energikilder og
sirkulærøkonomi.

•

Holder avansert kunnskap om
bedriftsøkonomiske

Ivaretar kjernen i
programmet som vil
si i å se
sammenhenger
mellom på den ene
siden naturgitte
betingelser, kulturell
utvikling og
økonomiske
muligheter. På den
annen side å forstå
sammenheng mellom
lokale, regionale og
globale utfordringer
og
utviklingsmuligheter i
etisk og bærekraftig
perspektiv.
I lys av dette gir
programmet
fordypende innsikt i
enkeltområder som
digitalisering, etikk,
ledelse,
vitenskapsteori og
metode,
entreprenørskap,
sirkulærøkonomi,
internasjonale geoog energipolitiske
aspekter.
Studentene er
bevisst vitenskapens

Beskrivelse

har inngående
kunnskap om
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fagområdets
vitenskapelige eller
kunstfaglige teori og
metoder

•

Innehar spesialisert kunnskap om
fremgangsmåte, teknikker, og
akseptabel progresjon for å
gjennomføre og formidle et
selvstendig empirisk
forskningsprosjekt.

•

Har inngående kunnskap om blå og
grønn vekst i kontekst av FNs
bærekraftsmål og problematisere
disse visjonære målene i en global
og regional sammenheng.

•

Har innsikt i relevant og tidsriktig
internasjonal forskningslitteratur og
kan anvende denne på nye fenomen
og problemstillinger innenfor det
bedriftsøkonomiske fagområdet.

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

•

Har kunnskap om relevante
analytiske verktøy og teknikker for å
løse bedriftsøkonomiske
problemstillinger med etiske verdier.

kan analysere og
forholde seg kritisk
til ulike
informasjons- kilder
og anvende disse til
å strukturere og
formulere faglige
resonnementer

•

Kan analysere forretningstilfeller ut
fra en interdisiplinær fortolkning, og
arbeide frem løsningsforslag på
komplekse problemer gjennom
kritisk refleksjon og analyse av
etablerte sannheter, informasjon og
informasjonskilder.
Er spesialisert på å analysere,
strukturere og formulere faglige
resonnementer og argumenter.

kan anvende
kunnskap på nye
områder innenfor
fagområdet

FERDIGHETER

forskningstradisjoner og metodikk,
og inngående kunnskap om
forskningsetiske normer.

•

12

historiske utvikling,
bedriftsøkonomisk
forskning sees i lys
av dette. Prosessen
fra kritisk refleksjon
over vitenskapelig
utvikling og frem til
det å konkret utføre
et forskningsprosjekt
i masteroppgaven er
sentralt.
Fokuserer på
praktisk
anvendbarhet av de
kunnskapene man
tilegner seg i studiet,
og med fokus på
bærekraft som
handler om tiltak
som virker både
livgivende og
utviklende. Dette
kaster lys over
variasjoner av
bærekraft med blå
og grønn orientering,
samt litteraturtilfang
i forbindelse med
forskningsutvikling.
Det vil si gjøre bruk
av ny og reflektert
innsikt i praktiske
kontekster.
Flerfaglig innsikt og
kunnskap om ulike
fagtradisjoner,
herunder
ulike
forståelser
av
problemstillinger og
tilnærminger
for
problemløsning
er
sentralt.
Etisk
refleksjon og verdier
er
da viktig i
beslutningsprosesser
i bedriftsøkonomisk
vid forstand.
Poengterer det å se
løsninger i lys av
flere faglige
perspektiv, for
eksempel etikk,
ressursbruk, prosessog resultatorienterte
tilnærminger,
kombinasjon av
nedenfra-opp og
ovenfra-ned
initiativer.
Kritisk refleksjon vil
si å ha en
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kan analysere
eksisterende teorier,
metoder og
fortolkninger
innenfor fagområdet
og arbeide
selvstendig med
praktisk og teoretisk
problemløsning

kan bruke relevante
metoder for
forskning og faglig
og/eller kunstnerisk
utviklings- arbeid på
en selvstendig måte

•

Evner å analysere og helhetlig
vurdere bedriftsøkonomiske
problemstillinger ut fra relevant teori
og empiri, og vurdere egnet
forskningsmetode.

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

•

Kan gjennomføre, fremstille og
formidle et selvstendig avgrenset
forskningsprosjekt under veiledning i
tråd med forskningsetiske normer.
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grunnleggende
spørrende innstilling,
som åpner opp for
mangfold av
perspektiv før
prosesser med å
analysere og
strukturering av
løsningsforslag settes
i gang.
Denne NKR-LUB er
integrert i programLUB som omhandler
det
å
se
forretningstilfeller ut
fra en interdisiplinær
fortolkning,
og
arbeide
frem
løsningsforslag
på
komplekse problemer
gjennom
kritisk
refleksjon og analyse
av
etablerte
sannheter,
informasjon
og
informasjonskilder,
samt
program-LUB
som
omhandler
gjennomføring,
fremstilling
og
formidling
av
et
selvstendig avgrenset
forskningsprosjekt
Setter fokus på at
kunnskap og
refleksjoner kan
utøves med kvalitet i
løpet av en
tidsbegrenset
periode som for
eksempel
masteroppgaven.
Knyttet an mot neste
punkt.
Fokuserer på den
mer konkrete siden
av å praktisk
gjennomføre et
stykke
forskningsarbeid i
masteroppgaven,
som gjennomføres
og fremstilles i tråd
med god
forskningsetikk, både
i lys av vitenskapens
etos i «stort», og hva
som angår den
enkelte forskers
ståsted og virke i
«smått».
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GENERELL
KOMPETANSE

kan analysere
relevante fag-,
yrkes- og
forskningsetiske
problemstillinger

•

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

•

Evner å anvende vitenskapelige
teorier og modeller for å belyse
forretningstilfeller og
problemstillinger i praksis, ut fra
etiske grunnprinsipper.

kan formidle
omfattende
selvstendig arbeid og
behersker
fagområdets
uttrykksformer

•

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

•

Evner å fremstille et selvstendig
analytisk vitenskapelig arbeid i tråd
med bedriftsøkonomisk tradisjon for
akademisk formidling både skriftlig
og muntlig.
Kan diskutere og formidle
omfattende forretningstilfeller og et
selvstendig forskningsprosjekt ved å
anvende bedriftsøkonomiske
uttrykksformer.
Evner å kommunisere og formidle
faglige problemstiller og
konklusjoner innenfor det
bedriftsøkonomiske fagområdet med
andre spesialiserte profesjoner og
allmennheten.
Kan gjøre bruk av relevant og
tidsriktig internasjonal
forskningslitteratur i både praktiske
og teoretiske sammenhenger.

•

•

•

Evner å reflektere og være kritisk
tenkende til etablerte sannheter, og
er bevisst på sin rolle i samfunnet
med etisk bevissthet.
Er spesialisert på å analysere og
evaluere forretningstilfeller med
relevante verktøy for å løse praktiske
problemstillinger.
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Poengterer
forbindelse mellom
teoretisk lærdom og
praktiske uttrykk.
Hvordan
forretningspraksis
utvikler seg
avhenger av
enkeltpersoners
forståelse av
virkeligheten og
deres aktive rolle og
ansvar, i tillegg til
systemgitte
betingelser som både
kan virke fremmende
og hemmende på
bedrifts- og
organisasjonspraksis.
I praksis er bedrifter
og organisasjoner og
mennesker tilknyttet
disse integrert i
hverandre på mer
eller mindre
betydelige måter, i
tillegg står
mennesker i relasjon
til naturen som
livgivende
betingelse, samt
økonomi som middel
for å nå det gode liv i
det gode samfunn.
Kreativitet, kritisk
refleksjon, iderikdom
og moralsk dannelse
er sentralt.
Fokuserer på å
formidle kunnskapen
ut fra eget faglige
perspektiv.

Med flerfaglig ballast
og reflektert
tilnærming til
vitenskapelig
utvikling er samtalen
på tvers av
fagområder enklere
tilgjengelig. Studiet
er tilrettelagt for økt
internasjonalisering,
og internasjonal
forskning er sentralt.
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kan bidra til
nytenking og i
innovasjonsprosesser

•

•

Innehar avanserte kvaliteter for
kreativ tekning, og evner å
gjenkjenne og initiere endring og
innovasjoner for vekst og utvikling.
Kan anvende kunnskap om relevante
lokale, nasjonale og internasjonale
problemstillinger, og sammenheng
mellom disse, på nye områder.

Medansvar,
kreativitet, evne til å
ta initiativ og
konstruktiv
deltakelse for
bærekraftig sosial,
økologisk og
økonomisk utvikling
er viktig. Studiet
fokuserer på
utvikling av
forståelse av samspill
og kompleksitet
mellom lokale,
regionale, nasjonale
og internasjonale
sider av ulike
problemstillinger.

Studiets navn på norsk er Master of Science (MSc) i global ledelse, på engelsk Master of Science in
Global management. En typisk Msc inneholder vitenskapelige emner etterfulgt av et selvstendig
forskningsprosjekt. Det er en presedens for bruk av MSc innen samfunnsvitenskapelige områder,
økonomi, og helsevitenskapelige områder. Master of Science er ikke en regulert tittel, hverken i Norge
eller internasjonalt. Ettersom MSc ikke er en regulert tittel, er det er stort sett opp til institusjonene
hvordan man velger å bruke den. Det finnes ikke interne retningslinjer på utforming av gradsnavn på
engelsk ved Nord, og basert på det overnevnte følger det at HHN kan bruke Master of Science i global
ledelse. Navnet er dekkende for studieprogrammets innhold og nivå. Gjennom studieprogrammet er
det sentralt å utvikle innsikt og forståelse for regionale løsninger på globale problemer og utfordringer,
en av målsetningene å utdanne og utvikle ledere som forstår denne dynamikken, og som evner å lede
an i endrings- og utviklingsarbeid innenfor bærekraftig blå og grønn verdiskaping, og utvikling av
bærekraftige lokalsamfunn forankret i velferd, livskvalitet og demokratisk deltakelse.
§ 2-2 (5) Undervisnings-, lærings- og vurderingsformer skal være tilpasset læringsutbyttet for
studietilbudet. Det skal legges til rette for at studenten kan ta en aktiv rolle i læringsprosessen.
I det følgende er en oversikt over alle undervisnings-, lærings- og vurderingsformer som skal benyttes
og begrunnelse for hvorfor hver enkelt undervisnings-, lærings- og vurderingsform er valgt, og for
hvordan disse formene gir grunnlag for at studentene oppnår læringsutbyttet. Videre beskrives
hvordan fagmiljøet legger til rette for at studentene kan ta en aktiv rolle i læringsprosessene. Det er
viktig å merke seg at denne oversikten er endret jamfør prorektors konklusjon etter
selvevalueringsmøtet, der ønske om færre sammensatte vurderinger og skoleeksamener ble fremsatt.
Videre taler studiets organisering med samlingsbasert undervisning for å ha vurderingsformer som kan
gjennomføres fra ulike steder gjennom digitale flater, fremfor at studentene må komme tilreisende
ens ærend for å gjennomføre en skoleeksamen. Samtidig er studiets innhold og egenart av en slik
karakter at det er viktig at vurderingsformene kan spille på lag med studentenes erfaringer,
refleksjoner og modning i forståelse av sammenhenger, og anvendelse av begreper og teoretiske
perspektiv. Derfor er vurderingsformen i de emnene som i utgangspunktet var oppført med
skoleeksamen endret slik at de inkluderer andre hensiktsmessige vurderingsformer. For å sikre
oppfølging og mulighet for vurdering underveis i emnene, og at studentene tar aktivt del i emnene er
15
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arbeidskrav og muntlige presentasjoner inkludert. Vår tids uforutsigbare globale situasjon tilsier også
at digitale løsninger vil være sentralt i fremtidens eksamensgjennomføring, og med det som bakteppe
er vurderingsformene meget godt egnet.
I begrunnelsen for undervisnings-, lærings-, og vurderingsform og beskrivelsene av hvordan
studentene aktivt tar del i læringsprosessene blir det i tabell 4a for første semester begrunnet ut fra
hvert enkelt emne. I andre semester og tabell 4b er begrunnelsen gitt for de fire emnene samlet, med
bakgrunn i den overordnede sammenhengen mellom emnene i den tidligere energiledelse-profilen.
Det må imidlertid påpekes at studieprogrammet, inkludert fasilitering av aktive læringsprosesser og
vurderingsformer, vil være i utvikling og gjenstand for endringer både innholdsmessig og med tanke
på struktur, da dette må sees i forhold til globale og lokale endringer og i tråd med
evalueringsprosesser i programmets løp.
Tabell 4a. Undervisnings- lærings- og vurderingsformer første semester:
Emne

Læringsutbytte

Undervisningsog læringsform
LED5011
Kunnskap:
Veksling mellom
Ansvarlig ledelse Kandidaten...
forelesninger,
og globalt
gruppearbeid/diskusjo
medborgerskap
har inngående kunnskap om
ner av ulike case,
sentrale utviklingstrekk i utviklingen praktiske øvelser,
innenfor organisasjon og ledelse i studentpresentasjoner
retning av integrasjon og sosial og og dialogbaserte
økologisk bærekraft
metoder der
har inngående innsikt i
studentene tar aktivt
hovedinnholdet
del i undervisningen.
i FN's 17 bærekraftsmål og Earth
Charter Initiative
har avansert kunnskap om etisk
begrunnelse innenfor utilitarisme,
pliktetikk, dygdsetikk, diskursetikk
og ansvarsetikk
har inngående innsikt i dialogiske
metoder som virkemidler for
kulturell endring
Ferdigheter:
Kandidaten...
-

-

-

-

kan forholde seg kritisk og reflektert
til ulike etiske perspektiv og
anvende disse til å identifisere,
analysere og gjennomføre praktiske
løsninger på etiske utfordringer
knyttet til samspillet mellom bedrift,
samfunn og natur
Har stor evne til refleksjon over
sammensatte problemstillinger og
verdikonflikter basert på flerfaglige
perspektiver.
kan gjennomføre undersøkelser og
utarbeide etisk reflekterte
løsningsforslag for bærekraftig
utvikling med relevans for
næringsliv og samfunn
kan bruke metoder for
fremtidsforskning i faglig
utviklingsarbeid på en selvstendig
måte

Vurderingsform
Oppgave,
individuell
(100%, A-F))

Begrunnelse

Forelesninger om hoveddeler av
pensum med påfølgende
gruppearbeid og aktivering av
studentene er sentralt. Gjennom
Muntlig,
aktiv deltakelse i dialogiske
gruppe
prosesser oppdager vi
(Bestått/ikke sammen nye perspektiver som
bestått)
bidrar til at vi erobrer ny innsikt
og forståelse. Dette påvirker
videre våre individuelle og
kollektive handlinger. Dialog vil
med andre ord være en felles
drivkraft bak så vel dybdelæring
som moralsk dannelse.
Muntlig, gruppe: studentene får
en oppgave på første samling og
danner grupper.
Gjennom deltakelse på samling 1
og 2, i tillegg til digitale
forelesninger som støtte dannes
et godt utgangspunkt for å
arbeide i dybden med stoffet. Det
er god tid fra samling to og til
tiden for muntlig presentasjon i
gruppene, hvilket gir rom for
aktivt studentarbeid og modning
av ideer og refleksjoner i
gruppene. De vil også gjøre seg
erfaringer i gruppedynamiske
prosesser, dialog og
meningsbrytning som vil være
viktige erfaringer i
undervisningen vi har
senere omkring dialogiske
metoder for utvikling, medansvar
og kreative fremtidsløsninger.
Oppgave: her får studentene
arbeide med stoffet individuelt.
Kunnskap som dannes i
gruppearbeidet i forkant kommer
til nytte i denne oppgaven. Her
får studentene også fordype seg i
et utvalg artikler, og knytter det
det an til et prakisk case, der de

Generell kompetanse:
Kandidaten...
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-

-

-

-

kan anvende kunnskapen som er
tilegnet gjennom kurset
og inkludere egne erfaringer og
refleksjoner.

kan kommunisere relevansen av
etiske problemstillinger og
refleksjoner til andre fagpersoner og
til allmennheten
evner å ta bedre beslutninger,
håndtere konflikter og stimulere til
samarbeid
kan delta aktivt i samfunnsdebatten
om hvordan næringsliv, offentlig
forvaltning og enkeltmennesker kan
bidra til endring i retning av
bærekraftig utvikling.
kan bidra i utforming av langsiktige
visjoner for hvordan bærekraftig
utvikling i økonomi, samfunn og
natur kan implementeres i praksis

LED5010
Kunnskap:
Veksling mellom
HjemmeSmart
Kandidaten...
forelesninger,
eksamen,
spesialisering og
gjesteforelesninger,
individuell,
ledelse
Har avansert kunnskap om smart
gruppe- og casearbeid, varighet 6
spesialisering og ledelse i lys av
studentpresentasjoner. timer (100%,
tverrfaglige perspektiver som
A-F)
digitalisering, ledelse- og
organisasjonsvitenskap
Oppgave,
Har inngående kunnskap om
gruppe
teoretisk grunnlag knyttet til smart
(bestått/ikke
spesialisering og ledelse
bestått)
kan anvende kunnskap om praktiske
implikasjoner av smart spesialisering
og ledelse i virksomheter i ulike
sammenhenger
kan analysere smart spesialiseringog ledelsesinitiativer innenfor ulike
sektorer
Ferdigheter:
Kandidaten...
-

-

-

kan analysere eksisterende teorier
om smart spesialisering og ledelse
og jobbe uavhengig med praktisk og
teoretisk problemløsning knyttet til
smarte initiativer
kan analysere og kritisk undersøke
begrensninger og implikasjoner
knyttet til forskjellige
informasjonskilder som brukes til
smart spesialisering og ledelse i
ulike organisasjoner
kan utføre akademisk arbeid med
smart spesialisering og ledelse i
henhold til forskningsetiske
standarder på en selvstendig måte

-

Oppgave i gruppe: Her vil faglig
stoff knyttes til problemstillinger
som vil innebære
påfølgende diskusjoner i
gruppene. Arbeid i team vil være
fokus under gruppeoppgaven. Det
legges vekt på viktigheten i at alle
medlemmene i gruppen bidrar til
diskusjon og kunnskapsutvikling.
Hjemmeeksamen: Her vil
studentene på individuell basis
gjøre nytte av, og vise frem, den
kunnskapen og innsikten som er
erhvervet gjennom studiene og
gruppearbeidene.

Generell kompetanse:
Kandidaten...
-

Forelesninger i plenum med
involvering gjennom mindre
oppgaver og refleksjonsspørsmål
vil være den viktigste
undervisningsformen. Det vil være
gjesteforelesninger med fokus på
praksisområder. Det er sentralt at
læring skjer i samspillet mellom
plenumsaktiviteter, aktivt samspill
og diskusjon med andre i et team.
Det legges opp til at studentene
tar aktivt del i undervisningen
gjennom intensive selvstudier i
forkant av forelesninger, slik at de
kan delta aktivt i diskusjoner i
både plenum og i grupper.

kan kommunisere i en skriftlig form
og redegjøre for løsninger knyttet
utfordringer ved utvikling av smarte
initiativ fra et ledelsesperspektiv
evner å vurdere og diskutere
spenningen mellom teori og praksis
kan anvende sine kunnskaper og
ferdigheter for å bearbeide og løse
problemer i grupper
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VT308E
Kunnskap:
Læringsaktivitetene
Sammensatt
Vitenskapsteori Kandidaten...
består av forelesninger, vurdering
og metode
praktiske
har inngående kjennskap til den
laboratorieøvelser,
Oppgave,
historiske vitenskapelige utviklingen essay skriving og
individuell
og dens implikasjoner for
veiledet oppgavearbeid (60%, A-F)
bedriftsøkonomisk og
hvor studentene
samfunnsvitenskapelig forskning. gjennomfører et
Oppgave,
har avansert kunnskap om relevante forskningsprosjekt og gruppe (40%,
vitenskapelige paradigmer
skriver en endelig
A-F)
har omfattende kunnskaper om
rapport fra dette.
vitenskapens grunnleggende
normer og verdier og
forskningsetikk.
har avansert kunnskap om hvordan
kriterier som troverdighet,
gyldighet, pålitelighet og sannhet
forstås i forhold til ulike teorier og
metoder
har inngående kunnskap om
forholdet mellom forskningsdesign
og ulike typer forskningsspørsmål,
og om valg av henholdsvis kvalitativ
eller kvantitativ metode.
har avansert kunnskap om sentrale
prosesser i de mest brukte
forskningsmetodene innen det
bedriftsøkonomiske fagområde.
Ferdigheter:
Kandidaten...
-

-

-

-

-

kan kritisk reflektere omkring egen
kunnskapsproduksjon, inkludert
refleksjoner om relevans og
legitimitet.
kan konstruere forskningsdesign og
vurdere fremgangsmåte i sine
prosjekter, ut fra hva som er
hensiktsmessig, og ut fra bevissthet
om de implisitte antagelsene bak
valg av design og strategi.
kan reflektere kritisk etiske
implikasjoner omkring egen og
andres forskning.
kan utføre kvalitativ og kvantitativ
analyse ved å anvende
hensiktsmessige metoder og
teknikker
evner å formidle vitenskapelig
forskning til et akademisk
publikum.

-

-

-

I undervisningen gjør vi et poeng
av å tenke over læringsmål og
tematisk innhold i kurset,
samt aktualiseringen
av stoffet . Vi stiller spørsmål om
hvilke sammenhenger dette er
relevant for studentene i
deres prosjekter. En slik
tilnærming vil aktivisere
studentenes forkunnskaper og vi
kan finne frem til hva som ligger
innenfor studentenes rekkevidde,
og bruke det som utgangspunkt
for videre læringsprosesser.
Oppgave i grupper: Her er det
viktig å fremme reflekterende
læring, i grupper. Det legges vekt
på både evne til å gjengi teorier,
forklare begreper og modeller. I
tillegg vektlegges anvendelse av
fagstoffet rettet mot egen
forskningspraksis, og til hjelp for å
vurdere forskning generelt.
individuell oppgave: Her
skal studentene få øvelse i
å anvende metoder som er
relevante for utformingen av et
forskningsprosjekt i praksis.
Her vil legges vekt
på studentenes refleksjoner over
valg av forskningsmetodikk,
datainnsamlingsstrategier og
dataanalyse i forhold til
forskningsspørsmålet deres.

Generell kompetanse:
Kandidaten...
-

Kurset tilbyr en god kombinasjon
av teoretisk og praktisk trening i
vitenskapsteori og metode.
Vitenskapsfilosofi og
vitenskapshistorie gir en sentral
ramme for refleksjoner omkring
ulike tradisjoners
forskningsmetoder. Utvikling av
studenters kritiske og
reflekterende forhold til egen
forskning samt evne til å vurdere
forskning generelt er sentralt. Det
er viktig å utvikle forståelse for
valg, utfordringer og
muligheter studentene
møter gjennom arbeidet frem
mot ferdigstillelse
av masteroppgaven

kan forklare den etiske og politiske
betydningen av vitenskap i det
internasjonale samfunnet
kan kritisk reflektere over
vitenskapsteoretiske valg innen
bedriftsøkonomiske og
samfunnsvitenskapelige fag
kan gjøre reflekterte valg av
kvalitative og kvantitative
forskningsmetoder
evner å ta ansvar for kontinuerlig
faglig utvikling gjennom tilegnelse
av ny kunnskap i tråd med
vitenskapelig utvikling
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ENT5008
Kunnskap:
Veksling mellom
HjemmeSosialt og
Kandidaten...
forelesninger,
eksamen,
bærekraftig
gruppearbeid/diskusjo individuell,
entreprenørskap
Har avansert kunnskap om
ner av ulike case,
varighet 1 uke
entreprenørskap og forståelse for at praktiske øvelser,
(100 %, A-F)
det finnes ulike typer
studentpresentasjoner.
entreprenørskap med forskjellig mål
Arbeidskrav,
og organisering.
individuell
Har inngående kunnskap og
(godkjent/ikke
forståelse for hvordan sosial og
godkjent)
bærekraftig entreprenørskap på
regionalt and lokalt nivå kan bidra til
å løse globale utfordringer.
Har avansert kunnskap om
hva entreprenørielle muligheter
for sosial og bærekraftig
entreprenørskap er, og hvordan de
kan utvikles gjennom
ressursmobilisering.
Har kunnskap om hvordan teorier
og begreper som
ressursmobilisering, gründervirksom
het og skaleringseffekter kan brukes
for å analysere problemstillinger
innenfor sosialt og bærekraftig
entreprenørskap
Ferdigheter:
Kandidaten...
-

-

-

-

Kan kreativt identifisere og
utnytte entreprenørielle muligheter
for sosialt og bærekraftig
entreprenørskap.
Evner å kritisk
vurdere entreprenøriell handling for
sosial og bærekraftig utvikling, og
analysere reelle utfordringer og
barrierer for sosial og bærekraftig
entreprenørskap på en selvstendig
måte.
Kan kritisk reflektere over effekten
av sosial eller bærekraftig
entreprenørskap ved å bruke ulike
type verktøy, som De forente
nasjoners (FNs) bærekraftsmål og
en tredelt bunnlinje.
Kan bruke relevant teori og anvende
verktøy for entreprenøriell handling
til selvstendig å utvikle en strategisk
plan for sosial og/eller bærekraftig
entreprenørskap.

-

-

Gjennom hele kursforløpet skal
studentene arbeide i grupper og
utvikle en strategisk plan for en
sosial og / eller bærekraftig
virksomhet som vil hjelpe dem å
utvikle ny forståelse og å aktivt
bidra til faglige, praktiske og
politiske diskusjoner om sosialt og
bærekraftig entreprenørskap.
Arbeidskrav: Erfaringer fra
gruppearbeidet i kurset er
gjenstand for utforming av
individuelle refleksjonsnotat der
studentene viser sine erfaringer
og tanker rundt disse.
Hjemmeeksamen bidrar til å
evaluere deres individuelle
kunnskap og evne til å anvende
sin kunnskap på identifiserte
utfordringer omkring det arbeidet
de har gjort i løpet av semesteret.
Samlet sett vil dette designet
hjelpe studentene med å utvikle
en omfattende forståelse av de
faglige, praktiske og politiske
implikasjonene av sosialt og
bærekraftig entreprenørskap,
hvilket er sentralt i arbeidet med
å finne lokale og regionale
løsninger på globale utfordringer.

Generell kompetanse:
Kandidaten...
-

Kurset introduserer
entreprenørskap som et verktøy
for å løse globale utfordringer
beskrevet gjennom FNs mål for
bærekraftig utvikling. Tatt i
betraktning at entreprenørskap er
et praksisorientert emne, er
kurset organisert rundt
forelesninger (for å gi teoretiske
innspill), case (som viser
eksempler fra den praktiske
verden) og aktiviteter (øvelse i å
bruke verktøyet de lærer til reelle
utfordringer).

Kan analysere og utvikle kreative
løsningsforslag på komplekse and
globale problemer, som
bærekraftige og sosiale
utfordringer.
Kan formidle resultater fra
omfattende og selvstendig arbeid,
og muntlig bruke faguttrykk
innenfor sosialt og bærekraftig
entreprenørskap.
Evner å kommunisere faglige
problemstilling, analyser og
løsningsforslag til aktører i
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samfunnet som jobber med å skape
mer bærekraftige samfunn og øke
sosial velferd.
Kan samarbeide og koordinere med
andre i tverrfaglige team for å
gjennomføre avanserte prosjekter.

-

Tabell 4b. Undervisnings- lærings- og vurderingsformer andre semester:
Emne

Læringsutbytte

EN312E
Energiledelse

Kunnskap:
Kandidaten…
-

-

-

-

har avansert kunnskap om
teoretiske perspektiver innen
energiledelse og dens
bærekraftige utvikling
har grundig kunnskap om
regulatoriske og institusjonelle
rammer i norsk energibransje og
norske løsninger i energisektoren
i internasjonale omgivelser
kan anvende sin kunnskap om
nasjonale og lokale
ringvirkninger i energiprosjekter
og ha innsikt til flere
interessenter, og deres
interesser i energibransjen
kan analysere ulike aspekter ved
prosjektledelse i energisektoren.

Undervisningsog læringsform
Forelesninger,
casearbeid,
gruppearbeid og
presentasjoner.

-

-

-

-

-

-

Sammensatt
vurdering

Begrunnelse for alle 4 emner:

Hjemmeeksamen,

Muntlig, gruppe
(bestått/ikke
bestått)
Oppgave, gruppe
(40%, A-F)

kan analysere og kritisk evaluere
forskjellige forretningsstrategier
og forretningsmodeller i
energisektoren
kan anvende kunnskap om
sentrale økonomiske aspekter og
ledelse ved store prosjekter,
både nasjonale og internasjonale
kan analysere problemer knyttet
til miljømessige, sosiale og
økonomiske sider ved
energiledelse
kan utføre uavhengig forskning
på nasjonale og regionale
ringvirkninger i energiledelse

Generell kompetanse:
Kandidaten…
-

Begrunnelse

individuell,
varighet 4 timer
(60 %, A-F)

Ferdigheter:
Kandidaten…
-

Vurderingsform

kan analysere forskjellige
forretningsløsninger for
energiselskaper
kan diskutere og kommunisere
faglige problemstillinger knyttet
til energiledelse
kan anvende sin kunnskap om
sentrale utfordringer innen
energiledelse, både individuelt
og i team
kan demonstrere sin kompetanse
i å presentere grunnleggende
forhold om energivirksomhet og
ledelse, både muntlig og skriftlig
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Det vil generelt være slik at
foreleser skal formidle de
sentrale delene av fagstoffet
til studentene under
samlingene og legge til rette
for at studentene skal kunne
nå læringsutbytte som er satt
opp for hvert enkelt emne.
Det vil legges til rette for at
studentene kan ta en aktiv
rolle i læringsprosessen
gjennom plenumsdiskusjoner
på samlingene, gruppearbeid
(case) og tenke lab (thought
labs) der studentene må
arbeide med en
problemstilling i mindre
grupper.
Innholdsmessig bygger
fagene på hverandre, dette
gir en utvikling av studentens
kunnskaper, ferdigheter og
generelle kompetansen innen
internasjonal governance og
business. Energi ledelse i et
bærekraftig perspektiv utgjør
den praktiske konteksten

2 Reakkreditering 2020 - Master i global ledelse (tidligere Master i energiledelse / Master of Science in Energy Management; International governance and business) : Vedlegg 5 - Søknad om reakkreditering - Master i global ledelse (versjon 04.06.2020)

EN304E
Geopolitikk
og energi

Kunnskap:
Kandidaten…
-

-

-

har avansert kunnskap om
sentrale samtids- og historiske
trender som former politiske valg
i energiproduserende og
konsumentland
har grundig kunnskap om
kjernekonsepter knyttet til den
sosiopolitiske siden av
energimarkedene, for eksempel
energisikkerhet, Dutch disease,
energifattigdom,
ressursforbannelse og
samfunnsansvar
kan analysere implikasjonene av
disse trender og konsepter i
viktige casestudieland og
regioner (dvs. Arktis / Norge,
Midtøsten, Russland og SentralAsia).

Forelesninger,
casearbeid,
gruppearbeid og
presentasjoner

Sammensatt
vurdering

Fortsettelse begrunnelse for
alle 4 emner:

Hjemmeeksamen,
individuell,
varighet 4 timer
(60 %, A-F)

Hver enkelt undervisnings- og
vurderingsform er valgt med
fokus på at studenten skal
oppnå læringsutbyttet i det
spesifikke emnet. For flere
emner (EN312E, ECO5017 og
EN304E) er oppgave og
hjemmeeksamen godt egnet
for å teste kunnskaper og
forståelser.

Oppgave,
individuell (40%,
A-F)

Obligatorisk arbeid benyttes i
EN313E med fokus på
ferdigheter der forarbeid er
påkrevd for å kunne tilegne
seg de påkrevde ferdighetene
(f.eks. scenario metodologi).
Der muntlige presentasjoner
er valgt, er innholdet er
tilpasset slik at den delen av
læringsutbyttet som ikke like
godt kan testes med
hjemmeeksamen, ivaretas
her (f.eks. å kommunisere og
formidle faglige
problemstillinger).

Ferdigheter:
Kandidaten…
-

-

kan analysere vitenskapelige
tekster om energipolitikk
kan anvende kunnskap til
nåtidens energisituasjon og sette
det inn i en bredere historisk /
konseptuell / institusjonell
kontekst
kan analysere energispørsmål
som kombinerer både praktisk
kunnskap om viktige trender /
land / regioner og kurskonsepter

Vurderingsformene er i
henhold til godkjente
vurderingsordninger ved
Nord universitet. Obligatorisk
arbeid og muntlig
presentasjon inngår som
underveisvurdering og
veiledning. Andre vurderinger
er hjemmeeksamen og
oppgaver og samt med de
øvrige vurderingsformer skal i
høy grad gjenspeile
læringsutbytte i hvert enkelt
emne.

Generell kompetanse:
Kandidaten…
-

-

EN313E
Internasjonal
styring i
nordområdene

kan innta en kritisk holdning til
abstrakte begreper introdusert i
kurset
kan demonstrere evne til å
overføre kunnskap fra
energisektoren til å se på andre
viktige økonomiske spørsmål
med en forståelse av
tverrgående samfunnspolitiske
faktorer som er relevante

Kunnskap:
Kandidaten…
-

-

-

har avansert kunnskap om
utvikling av nordområdene
basert på geopolitiske,
økonomiske, regulatoriske og
interessentorienterte
tilnærminger fra nasjonale og
globale perspektiver
har teoretisk grunnlag for
framsynshåndtering generelt og
scenariobygging spesielt
har grundig kunnskap om
konseptuelle forskjeller mellom
prognoser,
prediksjon,trendprognoser og
scenariobygging

Forelesninger,
intensive
prosjektarbeid
med
scenariebygging,
bedriftsbesøk,
obligatorisk
deltakelse på
High North
Dialogue
Conference.

Oppgave,
individuell (100%,
A-F)
Arbeidskrav 1,
individuell
(bestått/ikke
bestått)
Arbeidskrav 2,
gruppe
(bestått/ikke
bestått)
Muntlig, gruppe
(bestått/ikke
bestått)
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-

-

kan bruke komponenter av
metoder for scenariobygging
med eksempler på Shell
metodikk: forutsetninger,
usikkerhet og jokertegn
kan analysere institusjonelle og
forretningsmessige spørsmål
rundt ledelse og bærekraftig
utvikling av nordområdene.

Ferdigheter:
Kandidaten…
-

-

-

kan analysere det komplekse
samspillet mellom (geo-)
politiske, økonomiske, juridiske,
tekniske og miljømessige
drivkrefter når det gjelder å
formulere planer for fremtiden
kan anvende kunnskap fra
forskjellige fagområder i arbeid
med og presentasjon av
fremtidsplanlegging
kan analysere og diskutere
politiske, økonomiske og
juridiske grunnlag for
bærekraftig utvikling i
nordområdene.

Generell kompetanse:
Kandidaten…
-

-

-

-

ECO5017
Sirkulær
økonomi

kan analysere muligheter og
utfordringer for implementering
av fremtidsplanlegging i
organisasjoner
kan demonstrere sin
kommunikasjonsevne ved å gi
overbevisende argumenter om
sitt eget verdensbilde
kan anvende sin kunnskap og
vise kreativitet i å løse
potensielle utfordringer og
problemer for en organisasjon
kan bidra til den innovative
tenkningen om bærekraftig
utvikling i nordområdene

Kunnskap:
Kandidaten…
-

-

-

-

har avansert kunnskap om
sirkulær økonomi ved å utforske
de sosiale, ledelsesmessige og
politiske utfordringene ved
bærekraftig virksomhet
har inngående kunnskap om
teoretisk grunnlag for å forstå
sosiale, økonomiske og naturlige
systemer, prosesser og
strukturer på en integrert måte
kan anvende kunnskap sirkulær
økonomi i bedrifter i ulike
sammenhenger
kan analysere
bærekraftsstrategier og
diskutere ulike instrumenter
innen forskjellige bransjer, for
eksempel energibransjen.

Forelesninger,
casearbeid,
gruppearbeid og
presentasjoner

Hjemmeeksamen,
individuell,
varighet 6 timer
(100 % A-F)
Muntlig, gruppe
(bestått/ikke
bestått)

Ferdigheter:
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Kandidaten…
-

-

kan analysere det komplekse
samspillet mellom økonomiske,
sosiale, miljømessige og
styringsmessige spørsmål innen
sirkulær økonomi
kan anvende kunnskap for å
operere uavhengig
kan analysere og kritisk vurdere
grunnlaget for bærekraftig
virksomhet i ulike sektorer

Generell kompetanse:
Kandidaten…
-

-

-

kan analysere muligheter og
utfordringer med sirkulær
økonomi og dens betydning for
virksomheten i ulike
sammenhenger
kan demonstrere
kommunikasjonsevne ved å gi
velbegrunnede argumenter
kan vise sin kreativitet ved å
kommunisere muligheter og
utfordringer for bærekraftig
utvikling.

§ 2-2 (7) Studietilbudet skal ha ordninger for internasjonalisering som er tilpasset studietilbudets nivå,
omfang og egenart.
Et internasjonalt perspektiv ligger som kjernepunkt i programmet og i programmets navn. Globale
utfordringer angir rammen for regionale og lokale løsninger, der samspill mellom næringsliv, offentlig
forvaltning og sivilsamfunnet driver frem og bidrar i prosesser i retning av levende og smarte byer,
sosialt og bærekraftig entreprenørskap og forretningsvirksomhet. Programmet legger vekt på å utvikle
kunnskap og ferdigheter som er nødvendige i ledelse av prosesser mot etiske og bærekraftige løsninger
på globale utfordringer. I dette ligger på den ene siden, utvikling og implementering av teknologiske
og digitale løsninger. På den andre siden vektlegges kulturell endring i form av økt medansvarlighet,
endring av holdninger og forbruksmønstre, nær-demokrati, utvikling av lokal produksjon og balanse
mellom å fokusere på det lokale og på globale samarbeid.
I emnet Smart spesialisering og ledelse vektlegges smarte initiativer i organisasjoner, teknologisk
utvikling og digitalisering av organisatoriske aktiviteter for forbedring av tjenester og produkter. Emnet
vil omfatte casestudier fra forskjellige land, og inkludere gjesteforelesninger knyttet til disse, med
stedsspesifikke illustrasjoner av smart spesialisering og styring i praksis i internasjonale
sammenhenger. I emnet Ansvarlig ledelse og globalt medborgerskap er det globale perspektivet
integrert gjennom fokus på, og problematisering av, hovedinnholdet i FN's 17 bærekraftsmål og Earth
Charter Initiative. Videre legges det vekt på sentrale utviklingstrekk i utviklingen innenfor organisasjon
og ledelse i retning av integrasjon og sosial og økologisk bærekraft, i en global sammenheng. I
undervisningen vil det knyttes an til praktiske eksempler både nasjonalt og internasjonalt der etiske
utfordringer knyttet til samspillet mellom bedrift, samfunn og naturgitte betingelser blir belyst.
Forhold mellom individ, praksis og systemgitte betingelser innen økonomi og politikk bærer også med
23

2 Reakkreditering 2020 - Master i global ledelse (tidligere Master i energiledelse / Master of Science in Energy Management; International governance and business) : Vedlegg 5 - Søknad om reakkreditering - Master i global ledelse (versjon 04.06.2020)

seg internasjonale aspekter. Sosialt og bærekraftig entreprenørskap tar for seg hvordan man kan bidra
til å løse globale utfordringer som for eksempel klimaendringer, miljøødeleggelser, fattigdom ut fra et
regionalt og lokalt nivå. Forståelse av ulike tiltaks virkning innenfor sosialt og bærekraftig
entreprenørskap kan kritisk vurderes i lys av FNs bærekraftsmål og en tredelt bunnlinje. Ulike kulturelle
betingelser som for eksempel gjennom østlig og vestlig filosofisk forankring vil også bli belyst gjennom
praktiske eksempler på sosialt og bærekraftig entreprenørskap. Emnet Vitenskapsteori og
forskningsmetode utforsker vitenskapelig historisk utvikling, vitenskapsfilosofi og metodiske
tilnærminger, og hvordan diskusjonene omkring disse områdene har utviklet seg i hovedsakelig en
vestlig kontekst, men også med innspill fra en østlig filosofitradisjon for å skape et bredere
refleksjonsrom.
Det er internasjonalt fokus i programmet gjennom emner som omhandler geopolitikk, internasjonale
relasjoner og energiledelse og sirkulær økonomi. I emnet Energiledelse fokuseres det på
kunnskapsutvikling om fossile og fornybare energiløsninger. De nasjonale politiske og
forretningsmessige løsningene som tas opp settes inn i et internasjonalt perspektiv, for eksempel
dekarbonisering av det globale energisystemet og geo-økonomiske forhold i Arktis. Emnet Geopolitikk
og energi søker å utvikle forståelse for hvordan politiske, sikkerhetsrelaterte, regulatoriske og
strukturelle / fysiske faktorer former nasjonale og internasjonale relasjoner og energipolitikk. Emnet
kaster lys over ulike internasjonale energiutfordringer og undersøker blant annet strategier for
energisikkerhet på nasjonalt og internasjonalt nivå, introduserer ulike synspunkt og forslag til løsninger
på utfordringer innen energifattigdom, og på forholdet mellom privat sektor, stat og samfunn i
petroleumsrike land.
Emnet Sirkulær økonomi har også et iboende globalt element i den form at den stiller opp alternative
rammeverk og forståelser opp mot en lineær økonomisk tenkning med sløsing med ressurser spesielt
i den vestlige verden. I en verden med begrensede ressurser, klimaendringer og rask befolkningsvekst
er sirkulære verdikjeder nødvendig for en bærekraftig utvikling både materielt og sosialt. I emnet
Internasjonal styring og ledelse er noe av det tematiske innholdet klimaendringer, forretningsutvikling
og internasjonalt samarbeid i nordområdene. Utnyttelse av naturressurser og økende menneskelig
aktivitet, og utvikling av nye handelsveier kan ha store konsekvenser for både miljøet og samfunnet,
og fordrer miljø- og samfunnsansvarlig tilnærming til utvikling av nærings- og samfunnsliv. I lys av dette
vil det reises debatter og spørsmål omkring bruk av mineral- og hydrokarbonressurser i Arktis,
muligheter for nye maritime ruter, grenseoverskridende samarbeid, fiskeriindustri, utvikling av arktisk
turisme og ivaretakelse av urfolksperspektiv på tvers av landegrenser. Studentene deltar på High North
Dialogue, en konferanse om arktisk tematikk der studenter, samfunnsutviklere, næringslivsledere og
politikere fra hele verden møtes og utveksler ideer, tanker og erfaringer for å åpne opp for nye måter
å lokalt og regionalt knytte sin virksomhet opp mot bærekraftig samfunns- og næringsutvikling.
Undervisning skjer på engelsk og det er utstrakt bruk av internasjonal litteratur. For eksempel vil
diskusjoner innen sirkulær økonomi som foregår internasjonalt knyttes inn i dette emnet. Et annet
eksempel er diskusjoner omkring etiske begrunnelser for FNs bærekraftsmål og Earth Charter
Initiative, utgjør deler av pensum i Ansvarlig ledelse og globalt medborgerskap. Et tredje eksempel for
bruk av internasjonal litteratur er vitenskapsfilosofiske diskusjoner omkring utvikling av kritisk
reflekterte løsningsforslag basert på balansen mellom symptomdempende tiltak og grunnleggende
endringer innenfor økonomi og politikk i teori og praksis.
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Fagmiljøet som er involvert i emnene representerer bedriftsøkonomiske områder i vid forstand (se
§3.2 (2)), de publiserer artikler og fagbøker knyttet til temaområdene i studieprogrammet i
internasjonale og anerkjente tidsskrift og forlag. De deltar i ulike internasjonale forskernettverk og
samarbeid, og mange av disse internasjonale kontaktflatene er orientert mot de tematikkene og
emnene som studieprogrammet består av. Det vil være aktuelt å dra nytte av disse nettverkene i
organisering av digitale gjesteforelesninger fra ulike deler av verden. Se et utvalg av disse varierte
nettverkene i tabellen under.
Studieprogrammet inkluderer utenlandske studenter på innveksling fra MGIMO og ECNU i andre
semester, hvilket gir en internasjonal orientering med kulturutveksling også for de av studentene som
ikke reiser på utveksling i tredje og/eller fjerde semester (om utveksling se §2.2 (8)). Konkret vil det for
eksempel si at det legges vekt på at studiearbeid, bedriftsbesøk og casearbeid foregår i grupper og
klynger som består av et konstruktivt blandingsforhold av internasjonale og norske studenter. Det
siktes også mot en god organisering av sosiale aktiviteter i samarbeid med studentorganisasjonene,
der man kan møtes på tvers av kulturell bakgrunn, faglige hovedinteresser og geografisk opphav.
Tabell 5. Internasjonale samarbeid og forskernettverk:
Navn på personer i fagmiljøet
Samarbeid og nettverk internasjonalt
Academy of Management
Raj Krishnan Shankar

Roberto Rivas Hermann

Evgenii Aleksandrov

Vivi Marie Lademoe Storsletten

Elena Dybtsyna

Strategic Management Society
National Expert, Strategy and Entrepreneurship, Indian Technical and Economic Cooperation
Program, Ministry of External Affairs, Government of India, 2017.
Member, United States Association for Small Business and Entrepreneurship (USASBE), 20152016
Reviewer for Scientific Journals: Journal of Business Venturing, Entrepreneurship Theory and
Practice.
Triple Helix Association
STRN – Sustainability Transitions Research Netwok
WCTRS - Transport Research Society
ERSCP- European Roundtable on Sustainable Consumption and Production
ACPN - Advances in Cleaner Production Network
GIN- Greening of Industry Network
NorLArNet - Norwegian Latin America Research Network
New Thematic Network on “Smart Societies in the High North” (TN SmartNorth), University
of the Arctic (www.uarctic.org)
EGOS: European Group of Organizational Studies (www.egosnet.org)
Member of ISOCARP: The International Society of City and Regional Planners
(www.isocarp.org)
European Accounting Association (www.eaa-online.org/)
Thematic Network on Energy in a New Time, University of the Arctic (www.uarctic.org)
Comparative International Government Accounting Research (CIGAR) network of scholars
(http://cigar-network.net)
Member of Academy for Professional Dialogue
Member of European SPES Institute – Spirituality in Economics and Society
Member of educational team, Human Dignity and Humiliation Studies
Cooperation with Holonomics education, Brasil and Capra Course
Research cooperation Beras International
Research cooperation Erasmus+ Ecopreneurship network
Research cooperation EBEN – European Business Ethics Network (Scandinavia)
European Accounting Association (www.eaa-online.org/)
Comparative International Government Accounting Research (CIGAR) network of scholars
(http://cigar-network.net)
European Group on Organizational Studies (https://www.egosnet.org/)
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Petter Nore

Elana T. Wilson Rowe

Ove Jakobsen

Giuseppe Grossi

Roman Vakulchuk

Frode Mellemvik

University of the Arctic Thematic Network “Smart Societies in the High North”
Secretary of the Royal Commission (“The Tempo Committee”) that first suggested the
creation of a Norwegian Petroleum Fund
Member of Advisory Board, Earth Institute, Columbia University (2012-2017)
Member Advisory Board; European Energy Academy, University of Groningen (2013- )
Member of UN General Secretary’s technical advisory group “Sustainable Energy for All”
(2011)
Member of World Bank “Extractive Industry Review” to review the Bank’s oil/gas/mining
projects (2001-3)
Advisory board member, National Science Foundation network projects ‘Arctic Urban
Sustainability’ (George Washington University) and ‘Arctic COAST’ (University of Northern
Iowa) (2013-)
Networks in projects:
Project Manager, ‘The Lorax Project: Understanding Ecoystemic
Politics’ (15 million NOK) Funded by the European Research Council (2019-2023)
Project leader, Great powers and Arctic politics. Funded by the Arktis2030 programme, MFA
Norway (2017-2021)
Project leader, Science and Business in Arctic Environmental Governance. Funded by the
Norwegian Research Council (POLARPROG) (2016-2019)
Cooperation with International Network of Ecoregions
Member of Academy for Professional Dialogue
Member of European SPES Institute – Spirituality in Economics and Society
Member of educational team, Human Dignity and Humiliation Studies
Cooperation with Holonomics education, Brasil and Capra Course
Research cooperation Beras International
Research cooperation Erasmus+ Ecopreneurship network
Research cooperation EBEN – European Business Ethics Network (Scandinavia)
Reviewer for følgende tidsskrifter; Business Ethics, Ecological economics, Interantional
journal of social economy, Applied Sciences, Sustainability
Reviewer for bokforlag: Routledge
Member of the Board of the Special Interest Group on “Hybrid Governance”, International
Research Society on Public Management (IRSPM), since 2018.
Board member of Comparative International Governmental Accounting Research (CIGAR)
Network, since 2015.
Co-Chairman of the Special Interest Group on Accounting and Accountability (with I.
Steccolini, Bocconi University), International Research Society on Public Management
(IRSPM), 2012-2015.
Project leader and expert within research projects organized by among others the Asian
Development Bank, the German Development Cooperation (GIZ), Natural Resource
Governance Institute (NRGI), Organisation for Economic Co-operation and Development
(OECD), the Research Council of Norway and the World Bank.
Peer-revieewving in academic journals, i.e. Central Asian Affairs, Sustainability, Economies.
Board Member, OSCE Academy Board of Trustees (BoT), Vienna, Austria (2019)
Board Member, Gabriel Al-Salem Award International Committee, Gabriel Alto
date Salem Foundation, Redwood City, the US
Member FNI Council, Norway
Member of the Board, Norwegian-Ukrainian Chamber of Commerce, Norway
Member of the Council, Norwegian-Russian Chamber of Commerce, Norway
Member of the Board, Center for High North Logistics, NorwayMember The Norwegian
Scientific Academy for Polar Research
Member of the Board, European Accounting Association (2010 – 2016)
Member of (Scientific) Board, Comparative International Government Accounting Research
Network (2000 – 2015)
Member of Nordic Academy of Management
Reviewer for Scientific Journals: Accounting, Auditing and Accountability Journal,
Accounting, Organizations and Society, Beta (member of editorial committee), Critical
Perspectives on Accounting, Current Sociology, European Accounting Review, Magma
(academic advisor), Organizational Studies, Scandinavian Journal of Management (19902020)
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§ 2-2 (8) Studietilbud som fører fram til en grad, skal ha ordninger for internasjonal studentutveksling.
Innholdet i utvekslingen skal være faglig relevant.
Studieprogrammet har to ulike løp for internasjonal utveksling, der begge ordninger vil gi fruktbare
bidrag til det å kunne forstå globale utfordringer og verdens endringer, og for å kunne arbeide på tvers
av kulturelle og institusjonelle forskjeller. I det følgende er ordningene for internasjonal
studentutveksling beskrevet og faglig begrunnet. Se også ytterligere detaljer omkring
studentutveksling i §2.1 (2).
Ordinær utveksling
Ved ordinær utveksling i tredje semester er kravet for valgemnene at de ikke overlapper med emner
som studentene har gjennomført i første eller andre semester, og at de må være relevant for graden
de tar. Rammer for hva som er relevant for graden utgjøres av emnene i det første året av programmet
og av læringsutbyttebeskrivelsene på programnivå, dette gir en unik mulighet for studentene til å
fordype seg i tematikker som studenten selv finner interessant og meningsfylt. Valg kan gjøres på en
slik måte at for eksempel om studentene ønsker å studere mer etikk og ledelse så velger de en slik
hovedretning i utvekslingen, ønsker de mer kunnskap i geopolitikk så velger de utvekslingsvei ut fra
det. Dette bør være åpent når programmet er av en bredere og flerfaglig karakter. Studentene kan i
tillegg til hovedretningen for utvekslingen også velge supplerende emner som er relevant innenfor
kommunikasjon, juss, språkemner, emner med kulturinnhold, og liknende. Masteroppgaven må i
hovedsak knyttes til studieprogrammets hovedområder på første og andre semester, og den
hovedretningen for utvekslingen som bygger opp under disse hovedområder.
Utover de avtalene som allerede eksisterer for utveksling (se oversikt i tabell 6) vil det imidlertid
arbeides kontinuerlig med utvikling av utvekslingstilbud for studentene i samsvar med programmets
hovedområder. For eksempel skal det settes et større fokus på partnere som kan tilby emner innenfor
tema slik som sterk bærekraft og radikal tverrfaglighet der den etymologiske betydning ordet radikal
vil si å gå til roten av de problemer og utfordringer verdenssamfunnet står overfor, noe som samsvarer
med kreativ problemløsning, utfordring av etablerte sannheter og evne til å stille nye spørsmål, hvilket
er sentralt i programmets læringsutbyttebeskrivelser og Nords strategi. Det er satt i gang prosesser for
å utvikle flere muligheter for de som vil utforske denne retningen, og Internasjonalt kontor og
internasjonal koordinator ved fakultetet vil på sikt utvikle samarbeidsavtaler med de relevante
samarbeidspartnere omkring dette.
Partnerskapsprogram International Governance and Business
Alternativt til ordinær utveksling i tredje semester, er partnerskapsprogrammet International
Governance and Business (se studiemodell). Partnerskapsprogrammet inkluderer tredje semester ved
MGIMO i Moskva, Russland. I løpet av dette semesteret vil studentene lære om styring og ledelse av
energisektoren, fra et russisk og internasjonalt perspektiv. Studentene vil få dyp innsikt i det russiske
forretningsmiljøet og Russlands rolle i det globale energimarkedet. De vil få avansert forståelse
omkring petroleum og andre energikilder, og vil kunne forstå og kommunisere om energiproblematikk
fra et teknisk synspunkt. Videre vil studentene forså geopolitiske aspekter som muliggjør og begrenser
energisektoren, i internasjonal og arktisk kontekst.
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Studentene gjennomfører kurs på 30 ECTS ved MGIMO i tredje semester, og feltarbeid og
masteroppgave i fjerde semester ved ECNU, med levering av masteroppgaven til HHN/Nord
universitet. Begrunnelsen for å gjøre felt- og masteroppgavearbeid ved ECNU er at studentene skal
kunne arbeide med problemstillinger innen partnerskapsprogrammet International governance and
business. Studentene vil velge et tema for masteroppgaven innenfor rammen av dette
partnerskapsprogrammet. Alle studenter vil ha veileder fra hjemmeinstitusjon (Nord) og en veileder
fra partnerinstitusjon (MGIMO/ECNU). Studentene må følge de formelle HHN-retningslinjene for
masteroppgaven. Det blir arrangert to veilednings-/oppgaveseminarer. I tillegg vil ECNU tilby
studentene fra Nord relevante valgemner (ikke obligatoriske) kurs tilsvarende 8-10 ECTS.
Avtaler
Bindende avtaler om ordinær studentutveksling ligger i arkivsystemet Public 360. Tabellen nedenfor
viser en kortfattet oversikt. Samarbeidsavtale mellom Nord, MGIMO og ECNU ligger som vedlegg.
Tabell 6. Oversikt over avtaler om studentutveksling:
P360 #
Universitet
17/03168
17/03169
15/03152
16/03648
17/03170
15/03892
15/03890-1
17/01279-1
17/02259
18/00720
17/03167
15/03878
15/03951
16/04413
15/03867
15/03866
17/03166
15/03936
15/05753
15/03916-1
15/03872
15/03821
15/04516

Western Sydney University
Deakin University
James Cook University
East China Normal University
Pukyong National University
Seinan Gakuin University
University of Northern British Colombia
Unviersity of Saskatchewan
Humboldt State University
California State University San Marcos
Augsburg University
University of Alicante Polytechnic School
Kedge Business School
EM Normandie
University of Bourgogne
University of Caen Basse-Normandy
University of Fribourg
Nürnberg Institute of Technology
Wageningen University
FHS St. Gallen
Sapienza Universita di Roma
UC Leuven-Limburg
Dublin Business School
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Land
Australia
Australia
Australia
Kina
Sør-Korea
Japan
Canada
Canada
USA
USA
USA
Spania
Frankrike
Frankrike
Frankrike
Frankrike
Sveits
Tyskland
Nederland
Sveits
Italia
Belgia
Irland
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Akkreditering av mastergradsstudier (Studiekvalitetsforskriften § 3-2)
§ 3-2 (1) Mastergradsstudiet skal være definert og avgrenset og ha tilstrekkelig faglig bredde
Studietilbudets fagområde omhandler det å sette globale og lokale perspektiver, miljø, teknologi,
samfunns- og bedriftsøkonomiske aspekter i sammenheng med hverandre. Konkret betyr det å trekke
veksler på fagområder innenfor økonomi og administrasjonsfag, organisasjons- og ledelsefag,
innovasjon og entreprenørskap, energiledelse, geopolitikk, og filosofi og vitenskapsteori og
metodefag. Studiet har fokus rettet mot utvikling av en generell samfunnsforståelse, der man kan se
sammenhenger mellom de tematiske hovedområdene som for eksempel etisk ansvarlighet, ledelse,
«smartness», bærekraft, energi og geopolitikk i internasjonale perspektiv og sirkulærøkonomiske
teorier og modeller. På samme måte som man innenfor medisinfaget kan spesialisere seg innen
allmennmedisin følger dette programmet de samme prinsipper, studiets spesialisering er utvikling av
en utvidet referanseramme gjennom flerfaglig forståelse og opplevelse av sammenheng, på tvers av
både fagområder og kulturer. Det betyr ikke at man ikke her vil fordype seg i enkeltområder, her legges
det vekt på dynamiske øvelser der en generell sammenhengsforståelse vil være en god bakgrunn for
fordypning i enkeltemner, samtidig vil ny ervervet kunnskap om enkeltområder bidra til at den
overordnede forståelsesrammen utvikles videre.
Gjennom historien ser vi beskrivelser og bilder av samfunn som er svært forskjellig fra det samfunnet
vi kjenner i dag. Det er derfor ikke bare mulig men også sannsynlig at fremtidens samfunn også vil være
forskjellig fra dagens moderne samfunn. For å håndtere globale utfordringer og fokusere mot utvikling
av livskraftige samfunn preget av høy livskvalitet, kulturelt mangfold og bærekraftig næringsliv
innenfor naturgitte rammebetingelser kreves det at man kan åpne opp for nye spørsmål, våge å stille
spørsmål ved etablerte sannheter og kritisk reflektere omkring ulike virkelighetsoppfatninger,
kunnskapssyn, etikk og ulike måter å organisere samfunns- og næringsliv. Studiet åpner opp for brede
refleksjonsgrunnlag gjennom kontrasterende perspektiver. Flerfaglighet som dialogiske prosesser
mellom fagområder åpner opp mot det ukjente, utvider i stedet for å begrense, inkluderer heller enn
å splitte opp og legger grunnlag for synergieffekter. Målet med dialogisk kommunikasjon er å dele
erfaringer og ideer, ikke å kontrollere, manipulere eller overtale andre. Forutsetningen for vellykket
dialogisk kommunikasjon er at deltakerne er åpne og er villige til å lytte aktivt til ulike perspektiver for
å komme frem til en felles forståelse som overskrider den enkeltes innsikt. Dialog er dermed viktig i
relasjon til kontinuerlige prosesser der alle, både fagansatte og studenter bidrar og er medansvarlige
for utviklingen.
Master of Science i Global ledelse har ulike avgrensningslinjer mot øvrige studieprogram på masternivå
ved HHN. Når det gjelder fagområdet i dette studieprogrammet holdes fokus mot etiske og
bærekraftige løsninger i både et næringslivs-, miljø- og samfunnsperspektiv, og i mindre grad mot rene
økonomiske beregninger, lønnsomhetskalkyler, markedsføring og strategisk posisjonering.
Studieprogrammet skiller seg fra henholdsvis MBA i strategi og ledelse, Master i Regnskap og Revisjon
(MRR) og Master of Science in Business som med sine fagområder og hovedprofiler har forankring i et
mer tradisjonelt bedriftsøkonomisk perspektiv. Deler av fagområdet i MBA-studiet tangerer riktignok
mot det faglige fokuset i Master of Science i Global ledelse, men i sistnevnte har det globale
perspektivet større fokus, spesielt rettet mot etisk og bærekraftig virksomhet, energi- og geo-politiske
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aspekter, teknologiske støttestrukturer for smarte systemer, og sosiale og bærekraftige
entreprenørskapsprosjekter. MRR har fokus på regnskap og revisjon, og juridiske og praktiske
vurderinger innenfor profesjonens rammebetingelser. Master of Science in Business resulterer i en
siviløkonom-grad, og har fire ulike spesialiseringsprofiler som veklegger henholdsvis finansiering og
investering, innovasjon og entreprenørskap, internasjonal handel og markedsføring, samt
økonomistyring. Selv om Master of Science i global ledelse vil bære med seg elementer av disse
fagområdene er det karakteristisk for dette programmet at det er satt inn i en helhetlig
verdiskapingskontekst med vekt på integrasjon av ulike verdisystemer representert gjennom natur,
kultur og økonomi. Når det gjelder skilelinjer mellom fagområdet i Master i beredskap og kriseledelse
og Master of Science i global ledelse er det mest fremtredende at førstnevnte i større grad er reaktivt
orientert mot kriser og uventede hendelser, og bedrifter og organisajoners profesjonelle håndtering
av disse, mens sistnevnte utvikler kunnskap for proaktive lansiktige løsninger for bærekraftig utvikling
slik at eventuelle økologiske, kulturelle og økonomiske kriser gis mindre grobunn. Ut fra dette kan man
si at hovedskillet mellom disse to studieprogrammene er av en mer komplementær enn motstridende
art. De beskrevne skillelinjene viser hvordan Master of Science i global ledelse bidrar på en
komplementerende måte inn i en mer mangfoldig mastergradsportefølje ved HHN.
Teknisk/administrativt sett skiller studieprogrammet seg fra andre masterprogram ved HHN på ulike
måter. Der både MBA programmene og dette studieprogrammet begge er samlingsbasert, er det et
skille mellom erfaringsbasert og vitenskapelig mastergrad. Studentene på MBA programmet må ha
erfaring fra arbeidsliv, mens studentene kan starte på Master of Science i global ledelse rett etter
fullendt bachelor. Studiet skiller seg også fra Master of Science i Regnskap og Revisjon og Master of
Science in Business ved at denne graden har et bredere opptaksgrunnlag samtidig som at den ikke
resulterer i tittelen siviløkonom. Der Master of Science in Business er innrettet mot spesialisering i
bestemte profiler har dette studiet en innretning mot generell samfunnsforståelse basert på
flerfaglighet. Progresjonskrav for programmet er annerledes enn ved de andre masterprogrammene
(se §2.1 (2)). Master of Science i global ledelse skiller seg også ut ved en sterkere orientering mot
studentutveksling (se spesielt 2.2 (8)).
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§ 3-2 (2) Mastergradsstudiet skal ha et bredt og stabilt fagmiljø som består av tilstrekkelig antall ansatte
med høy faglig kompetanse innenfor utdanning, forskning eller kunstnerisk utviklingsarbeid og faglig
utviklingsarbeid innenfor studietilbudet. Fagmiljøet skal dekke fag og emner som studietilbudet består
av. De ansatte i fagmiljøet skal ha relevant kompetanse.
Fagmiljø, antall, faglig bredde og kontinuitet
Studiet er forankret i et bredt og velkvalifisert fagmiljø med høy faglig kompetanse. Av
hovedpersonene i fagmiljøet (se vedlegg med oversikt over fagmiljø) er det 5 professorer, 3
førsteamanuensiser, 2 Postdoc og en forsker involvert. Tre av fagseksjonene og tre sentre ved HHN er
involvert i undervisningen. Det er faggruppene Økonomisk analyse og regnskap, Innovasjon og
entreprenørskap, Marked, organisasjon og ledelse, og sentrene Senter for økologisk økonomi og etikk,
Centre for High North Logistics og Nordområdesenteret. Selve programmet i seg selv er et resultat av
samarbeid mellom vitenskapelig ansatte med føtter i ulike bedriftsøkonomiske fagtradisjoner.
Tverrfaglighet og forståelse på tvers av perspektiv er sentralt i programmet, dette gjelder følgelig også
for fagressurser som bidrar i undervisningen. Dette ivaretas videre gjennom kontinuerlig fokus på faglig
og pedagogisk utviklingsarbeid.
Fagmiljøet anses å være stabilt, i studietilbudets sentrale deler er hovedandelen av emneansvarlige
fast ansatte med flere års virke ved HHN i aktuelle fagområder. I emner der de faglig ansvarlige har
midlertidige stillinger er det lagt til rette for kontinuitet gjennom utvikling av fagmiljøene i faggruppene
de emneansvarlige er tilknyttet. For studieåret 2020/2021 er det ingen kjente nye karriereveier som
utelater dette studieprogrammet for de faglig ansvarlige. Skulle det derimot bli endringer vil det med
bistand fra de ulike faggruppelederne settes inn faglige ressurser. Det vil være en kontinuerlig dialog
med ledelsen ved HHN omkring eventuelle endringer og behov som vil finne sted i fagstaben over tid.
Ved naturlig avgang på sikt grunnet alder vil det rettes langsiktige planer for kompetanseoverføring og
nye stillinger. For eksempel har professor Petter Nore som har rundet 70 sagt ja til å være tilknyttet
HHN i II-er stilling også i studieåret 2020-2021 og skal fortsatt ha emneansvar for EN312E. I løpet av
høsten 2020 vil det også vurderes å utlyse en hel professorstilling i dette området. Disse vurderingene
vil inkludere hvordan kompetansen hos de yngre forskerne ved HHN kan anvendes, og hvordan
samarbeidet med NUPI og FNI som Nordområdesenteret og HHN har institusjonell samarbeidsavtale
med kan videreutvikles.
Fagmiljø, relevant bakgrunn og kompetanse
I det følgende er en kort beskrivelse av emneansvarlige som i utstrakt grad bidrar med relevant
kompetanse for studietilbudets sentrale deler, og i korte trekk deres relevante bakgrunn og
kompetanseområder.
Emneansvarlig for ENT5008 Sosial og bærekraftig entreprenørskap, Raj K. Shankar er tilknyttet
faggruppen Innovasjon og entreprenørskap. Han har doktorgrad i entreprenørskap. Han har også
omfattende erfaring som strategikonsulent, med rådgivning av gründere innenfor sosiale og
bærekraftige entreprenørskapsprosjekter over hele Asia. Han har undervist i flere kurs i strategisk
ledelse og sosialt entreprenørskap til både studenter og faglig ansatte i India, Indonesia og Peru. Han
har for tiden fokus på flere forskningsartikler om hybriditet, organisatoriske mål og samfunnsmessige
effekter av entreprenørskap. Et av disse papirene basert på hybriditet er nylig valgt ut for å bli inkludert
i Best Paper Proceedings på det 80. årsmøtet til Academy of Management i august 2020 i Vancouver,
Canada.
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Ansvarlig for emnet LED5010 Smart spesialisering og ledelse, Evgenii Aleksandrov har tilknytning ved
faggruppen Økonomisk analyse og regnskap og Nordområdesenteret. Han har doktorgrad som i bred
forstand fokuserer på ledelse og teknologiens rolle i dagens samfunn. Han har arbeidet med
tverrfaglige perspektiver, ledelsesprosesser ved implementering av smarte initiativer i organisasjoner,
og kritiske aspekter knyttet til teknologi og ledelse. I PostDoc arbeidet forsker han på Smart Cityinitiativer gjennom prosjektene SMARTNORTH og EduSmart. Han har flere artikler i prosess knyttet til
Smart spesialisering og ledelse.
I emnet VT308E Vitenskapsteori og forekningsmetode er Roberto R. Hermann emneansvarlig. Han er
tilknyttet Faggruppe for innovasjon og entreprenørskap / Centre for High North Logistics. Han har
fokusert på perspektiver for planlegging og utvikling i sin doktorgrad, og dette er bakgrunnen for en
bred kunnskap om kvalitative og kvantitative metodiske tilnærminger. Han har videreutdanning innen
veiledning og pedagogikk. Han har praktisk erfaring som bedriftsrådgiver i Panama og har vært
prosjektleder for en rekke prosjekt innen internasjonalisering og utdanningskvalitet (Erasmus+,
Erasmus Global Mobility og DIKU)
Emneansvarlig for LED5011 Ansvarlig ledelse og globalt medborgerskap, Vivi M. L. Storsletten er
tilknyttet faggruppen Marked, organisasjon og ledelse, og forskningsgruppen Økologisk økonomi og
etikk. Hun har økologisk økonomi og etikk som spesialisering i sin doktorgrad der hun studerte kvalitet
ut fra vitenskapsfilosofisk perspektiv og ledelsesperspektiv, og hvordan kvalitet kan tolkes i lys av
sammenhengen mellom organisasjonskultur og enkeltmenneskets meningsskaping. I økologisk
økonomi er livskvalitet og det gode liv i det gode samfunn det overordnede mål. Det innebærer at man
ser økonomi, natur og kultur i helhetlig sammenheng. Hun har arbeidet mye med forskning og
undervisning innen organisasjon og ledelse, flerfaglighet, dialogiske metoder, sirkulær- og
kretsløpsøkonomi, vitenskapsfilosofi og etikk. Hun var sentral i arbeidet som ledet frem til
Universitetet i Nordlands nominasjon til NOKUTS Utdanningskvalitetprisen for høyere utdanning i
2014, for utviklingen av Examen philosophicum Novo for internasjonale studenter.
I emnet EN312E Energiledelse er Petter Nore ansvarlig. Han er tilknyttet faggruppen Økonomisk
analyse og regnskap og Nordområdesenteret, han har doktorgrad som tar for seg den norske stats
forhold til internasjonale oljeselskaper. Han har lang og solid erfaring innenfor fagområdet gjennom
sitt arbeid i blant annet som seniorrådgiver i Norad, sjefanalytiker innen energi ved
Utenriksdepartementet, som visepresident i Hydro og President i Hydro Russland. Han har publisert
en rekke artikler innenfor området og har hatt mange viktige verv, noen eksempler er som sekretær
for Royal Commission, som først foreslo opprettelsen av et norsk petroleumsfond, som medlem av
rådgivende organer i Earth Institute, i European Energy Academy, i FNs generalsekretærs tekniske
rådgivningsgruppe innen bærekraft og energi, og i Verdensbankens arbeider innenfor olje-, gass- og
gruveprosjekter.
Emneansvarlig i EN304E Geopolitikk og energi Elana Wilson Rowe har doktorgrad i geografi med fokus
på ressursstyring og økonomiske utviklingsmodeller. Hun har i dag sitt hovedvirke som seniorforsker
ved NUPI med ekspertsområder som internasjonale relasjoner i Arktis, global styring, klimapolitikk,
hav. Professor II stillingen er tilknyttet faggruppen Økonomisk analyse og regnskap og
Nordområdesenteret. Hun har arbeidet med og vært prosjektleder for en rekke forskningsprosjekter
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(bl.a. European Research Center, ERC) som omhandler blant annet makt og globale perspektiv,
økosystemisk politikk, utvikling av arktisk politikk, og miljøstyring i arktisk næringslivskontekst.
I emnene ECO5017 Sirkulær økonomi og EN313E Internasjonal styring og ledelse i nordområdene er
Elena Dybtsyna ansvarlig, hun er tilknyttet faggruppen Økonomisk analyse og regnskap og
Nordområdesenteret. Hun har doktorgrad med styring som spesialisering i sin doktorgrad. Dette
perspektivet brukes for å se hvordan samfunnsaktører tilpasser seg i samfunnsforandringer. Hun har
utviklet og undervist i ph.d. kurs om styring i nordområdene og kurs på masternivå i bærekraftig
styring. Hun har arbeidet med forskning innen bærekraftig utvikling, styring og ledelse i offentlig og
privat sektor, med spesielt fokus på nordområdene. Hun har lang erfaring med organisering og
undervisning av internasjonale studenter, spesielt fra Russland, Ukraina og Kina.
Studietilbudet har en tilfredstillende andel av første- og toppkompetanse. Se §2.3 (4) og vedlagte
oversikt over fagmiljø og CV’er.
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Krav til fagmiljø (Studietilsynsforskriften § 2-3)
§ 2-3 (4) Minst 50 prosent av årsverkene tilknyttet studietilbudet skal utgjøres av ansatte i hovedstilling
ved institusjonen. Av disse skal det være ansatte med førstestillingskompetanse i de sentrale delene av
studietilbudet. I tillegg gjelder følgende krav til fagmiljøets kompetansenivå:
b) For studietilbud på mastergradsnivå skal 50 prosent av fagmiljøet tilknyttet studiet bestå av ansatte
med førstestillingskompetanse, hvorav minst 10 prosent med professor- eller dosentkompetanse.
Tabell 7. Oversikt over årsverk, førstekompetanse og hovedstilling:
Årsverk sentrale deler
3,15
Årsverk førstekompetanse sentrale deler
3,15
Prosent førstekompetanse sentrale deler
100
Prosent professorkompetanse sentrale deler
40
Antall årsverk hovedstilling Nord sentrale deler 2,3
Prosent årsverk hovedstilling Nord sentrale
73
deler
De sentrale delene av studietilbudet er emnene på første og andre semester. Alle de faglige involverte
i disse emnene har førstekompetanse. Det er til sammen 11 personer som vil ha majoriteten av
undervisningen i programmet, og det totale antallet årsverk som er tilknyttet programmet er 3,15.
Fakultetet har en fordelingsnøkkel med antall ansatte/undervisningstimer for et masterprogram der
antall årsverk bør ligge rundt 5,6. I lys av dette kan det ved første øyekast virke knapt med 3,15 for
Master of Science i global ledelse slik tabellen viser. Det er da viktig å påpeke at dette gjelder for
programmets sentrale deler, altså første og andre semester, samt veiledningsressurser ved
masteroppgavearbeid. For de som reiser på utveksling er det undervisningen det første året i
programmet de tar del i ved Nord. Det lave tallet på årsverk kan dermed forklares med at programmet
legger til rette for høy grad av utveksling og at studentgruppen ikke deltar ved HHNs undervisning i
minimum 6 mnd/maksimum 1 år av programmets toårige varighet. En annen faktor som ligger til grunn
for ressurseffektiviteten er at valgemnene i tredje semester inngår i årsverk og fordelingsnøkkel som
er knyttet til Master of Science in Business.
Antall ansatte i hovedstilling er 8 personer, som igjen utgjør 2,3 årsverk. Disse 2,3 årsverkene i
hovedstilling utgjør 73% av årsverkene tilknyttet studietilbudet. De sentrale delene av studietilbudet
som tilsvarer emnene på 1. og 2. semester undervises uten unntak av ansatte med
førstestillingskompetanse. Av det totale antallet årsverk på 3,15 er 100% besatt av ansatte med
førstestillingskompetanse. Av det totale antallet årsverk på 3,15 er 1,25 årsverk besatt av ansatte med
professorkompetanse, noe som utgjør 40% professorkompetanse på studietilbudet. Viser til tabell
med oversikt over fagmiljø (vedlegg) for flere detaljer.
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Vedlegg
Internasjonale bindende avtaler
CV for hele fagmiljøet
Samarbeidsavtale MGIMO/ECNU
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Oversikt over studieprogrammets fagmiljø
1
Ansatte som bidrar faglig

2
Stillingsbetegnelse
1)

3
Ansettelsesforhold
(F/M) 2)

4
5
6
7
Faglige årsverk i studiet 3)

Fast

U &
V
30

Annet

Førsteam.

Totalt
3)
50

FoU

Vivi M L Storsletten (1976)

5

15

Evgenii Aleksandrov (1989)

Postdoktor

Midl.

25

15

5

5

Giuseppe Grossi (1971)

Professor

Fast

15

10

5

Roberto Rivas Hermann
(1982)

Førsteam.

Fast

30

15

10

5

8
Årsverk i andre studieprogram
(oppgi også navn på studieprogram) 4)

9
Formell
pedagogisk
kompetanse

10
Undervisnings/
veiledningsområde i
studieprogrammet
(fagområde
eller
emne, organiser slik at
kompetanse
på
sentrale deler er
tydelig)

5% BSc v/HHN og FBA (felleskurs FIL1001
Examen
Philosophicum):
Eiendomsmegling, Regnskap, Økonomi
og
ledelse,
Digitalisering
og
forretningsutvikling, Havbruksdrift og
ledelse, Dyrepleie
20% BSc v/FBA og FLUKK (felleskurs
EX124E Ex Phil Novo): Biologi, Engelsk,
Lulesamisk språk
5% Phd kurs
20% reseach and development (others)
5% Mcs in Public Sector Economy / HHN
ECO5002; 5% PhD Course Contemporary
strands of Institutional Theory in
accounting and management /HHN
65% Research and Development (other)
20% ECO5003 Mcs in Public Sector
Economy / HHN; 20% PhD Course
Contemporary strands of Institutional
Theory in accounting and management
/HHN; 10% other joint PhD courses and
guest lecturing on , Regnskap, Økonomi
og ledelse / HHN
35% research and development (others)
10 % BSc v/HHN (Emneansvarlig
Anvendt økonomi og ledelse ECO2006 )

Uniped våren
2020

Programansvarlig
Emneansvar LED5011,
ORG5009, ORG5010,
Forelesninger VT308E

10% MSc Business (Emneansvarlig
LED5007, Ledelse i praksis)
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11
Ekstern praksis-erfaring 5)

Antall
år

Årstall

3

2007-2009
Forsker
Nitlapan
Institute for Lokal
Utvikling, Managua,
Nicaragua,
forskningsprosjekt

Emneansvar LED5010,
veiledning ORG5010

Forelesninger
LED5010, veiledning
ORG5010

UNIPED (Nord
Universitet
2016-2017)
Ph.D.veiledni
ng kurs (Nord
Universiet/

Emneansvar VT308E,
veiledning ORG5010
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10% veiledning MSc Business og MBA
30 % F o U Centre for High North
Logistics , INTERREG prosjetk WASP)
10%
Prosjekt
ansvarlig
DIKU
InternAbroad I Sør Afrika og Brasil

Stavanger/
UiA, 2018)
Supervisinig
students in
PBL (Aalborg
Universitet,
2011)

«Competing
for
water
Uniderstanding
conflict
and
Cooperation in Local
Water Governance,
Dansk Institut for
Internationale
Studier)
2016 (Panama By.
Panama)forretningskonsulen
t Kamca Forestal)

Ove Jakobsen (1952)

Professor

Fast

20

15

5

Petter Nore (1947)

Professor

Midl.

50

35

10

5

Elana Tovah Wilson Rowe
(1980)

Professor II

Midl.

20

15

5

0

Frode Mellemvik (1954)

Professor

Fast

20

10

5

5

Roman Vakulchuk (1984)

Forsker
(førstestilli
ngkompeta
nse)

Time

15

10

5

0

30% BSc v/HHN og FBA (felleskurs
FIL1001
Examen
Philosophicum):
Eiendomsmegling, Regnskap, Økonomi
og
ledelse,
Digitalisering
og
forretningsutvikling. Havbruksdrift og
ledelse, Dyrepleie
5% BSc v/FBA og FLUKK (felleskurs
EX124E Ex Phil Novo): Biologi, Engelsk,
Lulesamisk språk
25% PhDkurs v/Nord
20% Research and development (others)
40% senior rådgiver, NORAD

10% PhD v/HHN (DR437E):
PhD
programmet
70% forsker I, NUPI
70% direktør v/Nordområdetsenter
10% MSc/PhD veiledning v/HHN
10% MSc v/UiO: MSc veiledning in
Political Science
75% semiorforsker, NUPI
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Grunnfag og
mellomfag i
pedagogikk
(NTNU)

Forelesninger
i
LED5011,
ENT5008,
VT308E,
veiledning
ORG5010

Phd
veiledning
kurs v/Nord

Emneansvar EN312E,
veiledning ORG5009

Emneansvar EN304E

Ped Sem Oslo
Ped Sem NHH

Forelesninger EN313E,
veiledning ORG5009
Forelesninger EN313E,
EN304E,
veiledning
ORG5009

10
(Utenri
ksdepa
rtemen
t,
NORAD
)

2007-2011;
2020

2013-
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Elena Dybtsyna (1975)

Førsteam.

Fast

50

30

10

10

Raj Krishnan
(1978)

Postdoktor

Midl.

20

20

0

0

Shankar

10% MSc v/HHN (ECO5020, BE304E ):
MSc in Business
20% PhD v/HHN (DR437E):
PhD
programmet
20% research and development (other)
40% in Course Management and
Teaching at HHN – Course responsible
and teaching in one Master of Science
course
(LED5003-Innovation
Management) and one PhD course
(MET9009-Qualitative
Research
Methods).
10% in Supervision at HHN – Supervising
Master Thesis students.

Ph.d.veilederutvikli
ngskurs
(2016)

Emneansvar EN313E,
ECO5017,
EN309E,
veiledning ORG5009

Emneansvar ENT5008,
veiledning ORG5010

12

2000 – 2003 and
2005 – 2014
(International
experience
in
consulting, teaching
and
executive
education across 8
countries); including
social enterprises.

30% in Research in HHN – Working on
papers based on the FORNY dataset of
science-based startups in Norway.
Exploring economic and societal impacts
of high-tech firms.
Sum

1) Aktuelle stillingsbetegnelser er beskrevet i FOR 2006-02-09 nr. 129: Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger, kap.1.
2) Angi om personene har hovedstilling ved institusjonen eller ikke, og om ansettelsesforholdet er fast, midlertidig eller som timelærer (f.eks. H/Fast, H/Midl,
IkkeH/Time). Hvis timelærer har førstestillingskompetanse må dette angis i kommentarfeltet.
3) Med “totalt” menes her det totale årsverket (stillingsstørrelsen) som personen bidrar med i det omsøkte studiet. Dette skal så fordeles på hhv. U&V
(Undervisning og veiledning), FoU/KU (Forsknings- og utviklingsarbeid) og Annet (tekniske og administrative oppgaver av faglig karakter direkte knyttet til
studiet). Innholdet i “Annet” kan om ønskelig spesifiseres i kommentarfeltet.
4) Oppgi antall årsverk i andre studier, presiser om det er ved egen eller ved en annen institusjon.
5) Her føres inn hhv. antall år med relevant praksiserfaring
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P360 #

17/03168
17/03169
15/03152
16/03648
17/03170
15/03892
15/03890-1
17/01279-1
17/02259
18/00720
17/03167
15/03878
15/03951
16/04413
15/03867
15/03866
17/03166
15/03936
15/05753
15/03916-1
15/03872
15/03821
15/04516

Universitet

Western Sydney University
Deakin University
James Cook University
East China Normal University
Pukyong National University
Seinan Gakuin University
University of Northern British Colombia
Unviersity of Saskatchewan
Humboldt State University
California State University San Marcos
Augsburg University
University of Alicante Polytechnic School
Kedge Business School
EM Normandie
University of Bourgogne
University of Caen Basse-Normandy
University of Fribourg
Nürnberg Institute of Technology
Wageningen University
FHS St. Gallen
Sapienza Universita di Roma
UC Leuven-Limburg
Dublin Business School

Land

Australia
Australia
Australia
Kina
Sør-Korea
Japan
Canada
Canada
USA
USA
USA
Spania
Frankrike
Frankrike
Frankrike
Frankrike
Sveits
Tyskland
Nederland
Sveits
Italia
Belgia
Irland
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Arkivsak-dok.
Saksansvarlig
Saksbehandler

Saksgang

19/03658-31
Levi Gårseth-Nesbakk
Elin Anne Sommerli,
Margrethe Mørkved Solli
Møtedato
24.06.2020

BRUK AV MALER TIL RAPPORTERING AV UTDANNINGSKVALITET
Forslag til vedtak:
Rapporteringsmaler i kvalitetssystemet skal benyttes slik de nå foreligger, med de tillegg som
eventuelt gjøres på fakultetsnivå.

33/20 Bruk av maler til rapportering av utdanningskvalitet - 19/03658-31 Bruk av maler til rapportering av utdanningskvalitet : Bruk av maler til rapportering av utdanningskvalitet

Bakgrunn
Maler for rapportering fra emner, studieprogram og fakultet er behandlet og godkjent, og
var orienteringssak i UU, møte 10. juni. Til rapportene og spesielt emnerapportene var det
usikkerhet hvorvidt dette var å regne som forslag eller om malen var obligatorisk å bruke.
Utvalget ba om å få dette opp som sak i neste møte.
Drøfting
I rapporten fra sakkyndig komite ble det anbefalt å styrke den skriftlige dokumentasjon av
resultater i kvalitetsarbeidet, samt dokumentasjon av tiltak og oppfølging av tiltak på lavest
operative nivå jfr. §4-1. Under tilsynet kom det fram at Nord manglet dokumentasjon på hva
som ble gjort etter tegn til kvalitetsbrist.
Bruk av maler for rapportering av utdanningskvalitet skal bidra til å understøtte det
systematiske kvalitetsarbeidet i utdanningsvirksomheten. I dette ligger at institusjonen skal
aktivt avdekke punkter til forbedring, eventuelt sette inn nødvendige tiltak og evaluere
disse. Videre vil rapporteringen inngå som en viktig dokumentasjon i kvalitertsarbeidet.
Erfaringer viser at det kan være en utfordring for SPA’ene å få inn rapporter fra emnenivået.
Ved mangelfull rapportering fra emnenivået, blir det vanskeligere for SPA å følge opp
kvalitetsarbeidet i utdanningen. Maler letter arbeidet med å få fram informasjon, slik at SPA
kan iverksette nødvendige tiltak.
Studiebarometeret har avdekket utfordringer med studentmedvirkning. Malene utfordrer
emne- og studieprogramansvarlige til å rapportere om evalueringsmøter med studentene,
og hva som kom fram i disse møtene. Slik styrkes studentenes medvirkning i
kvalitetsarbeidet.
Det er imidlertid forståelse for at fakultetene kan synes at malene er for knappe, og at de
ønsker ytterligere tilbakemelding fra emner og studieprogram. Fra studieadministrasjonens
side, er de godkjente malene å betrakte som et minste felles multiplum. Om fakultetene
ønsker ytterligere tilbakemelding, er det selvfølgelig anledning til det ved å utvide malene
med flere spørsmål.
Oppsummering
Malene skal være et minste felles multiplum som gjør det lett å rapportere videre oppover i
systemet, og også for å kunne sammenligne studieprogram og emner. Fakultetene står fritt
til å føye til opplysninger og spørsmål som gir etterspurt informasjon på det enkelte fakultet.
Samlet vil dette bidra til bedre dokumentasjon på eventuelle kvalitetsbrister og hvilke tiltak
som settes i gang for å følge opp disse. Samtidig skal det også dokumenteres effekter av
tiltak.
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Arkivsak-dok.
Saksansvarlig
Saksbehandler

20/01764-1
Levi Gårseth-Nesbakk
Jan-Atle Toska

Saksgang
Utdanningsutvalget 24.06.2020

Møtedato
24.06.2020

UTVIDELSE AV LÆRINGSMILJØUTVALGET (LMU) MED REPRESENTANTER FRA
FAKULTETENE - FRA HØSTEN 2020
Forslag til vedtak:
Utdanningsutvalget anbefaler overfor rektor at Læringsmiljøutvalget (LMU) utvides med
fakultetsrepresentanter på utvalgets møter 1 til 2 ganger pr år fra og med høsten 2020.

representanter fra fakultetene - fra høsten 2020 - 20/01764-1 Utvidelse av Læringsmiljøutvalget (LMU) med representanter fra fakultetene - fra høsten 2020 : Utvidelse av Læringsmiljøutvalget (LMU) med representanter fra fakultetene - fra høsten 2020

Saksframstilling
Bakgrunn
Saken presenteres i møtet av prorektor utdanning. Følgende stikkord for saken gis nedenfor;

1) Erkjennelse fra NOKUT tilsynet at det er en mangelfull kobling her
2) Generell svakhet at det ikke er en direkte kobling mellom fak og LMU.
3) LMU har et bredt ansvarsområde, herunder: digitale, pedagogiske, psykososiale,
organisatoriske, tilrettelagt, fysisk:
•

Dette betyr at LMU for lengst har forlatt en agenda som er dominert av temaer
som, såpedispensere, mangel på dopapir etc

4) Den praktiske løsningen på dette er å utvide 1-2 LMU møter i året hvor fakultetsrepresentanter inkluderes for å kunne spille inn saker til LMU og ta med seg tema fra
LMU tilbake på fakultetsnivå.
•

LMU møterekken skal planlegges ut fra dette

5) Fakultetet bes oppnevne enten to slike LMU medlemmer evt 1 fast og 1 vara.
Representantene bør helst vært studieprogramansvarlig alternativt prodekan utdanning.

Det bes om at fakultetene melder inn representanter innen 30. juni, jamfør vedlegg.

Vedlegg:
Epost fra studiedirektør 16.06.2020 om utvidelse av LMU
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Fra: Jan-Atle Toska
Sendt: tirsdag 16. juni 2020 14:53
Til: Marit Bjørnevik <marit.bjornevik@nord.no>; Geir Kristian Berg-Lennertzen <geir.berglennertzen@nord.no>; Vegar Sellæg Brenne <vegard.s.brenne@nord.no>; Ingjerd Gåre Kymre
<ingjerd.g.kymre@nord.no>; Robert Bye <robert.bye@nord.no>; June Borge Doornich
<june.b.doornich@nord.no>
Kopi: Levi Gårseth-Nesbakk <levi.garseth-nesbakk@nord.no>; Jarle Jørgensen
<jarle.jorgensen@nord.no>; Olav Frigaard <olav.frigaard@nord.no>; Anne Ringen Pedersen
<anne.r.pedersen@nord.no>; Stein Roar Kristiansen <stein.r.kristiansen@nord.no>; Steinar SteneSørensen <steinar.stene-sorensen@nord.no>
Emne: Kontaktperson fra fakultetene til Læringsmiljøutvalget - utvidet LMU
Vi jobber med å forbedre kontakten mellom fakultetene og Læringsmiljøutvalget, bl.a. gjennom et
felles møte en gang i semesteret, evt. en gang i løpet av studentåret.
Vi ønsker at dere velger en kontaktperson for LMU evt. to kontaktpersoner. Det kan være dere selv
eller en annen som pekes ut, fortrinnsvis fra fagsiden. Velg også en vara.
Gi tilbakemelding til Levi og meg innen tirsdag 30. juni.
Mvh
Jan Atle
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Arkivsak-dok.
Saksansvarlig
Saksbehandler

16/02152-49
Levi Gårseth-Nesbakk
Fredrik Boksasp

Saksgang

Møtedato
24.06.2020

FORSLAG OM AUTOMATISK BEGRUNNELSE FOR SENSUR OG AUTOMATISK
TILGJENGELIGGJØRING AV SENSORVEILEDNINGER
Forslag til vedtak:
Utdanningsutvalget tar saken til orientering
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Bakgrunn:
Studentorganisasjonen i Bodø vedtok i vinteren 2020, enstemmig, en resolusjon som ble
fremmet for Utdanningsutvalget for implementering. Innstillingen lød: [Utvalget] anbefaler
rektor å implementere automatisk begrunnelse på eksamener hvor det praktisk lar seg
gjennomføre. Videre anbefales det å etablere bedre rutiner for at sensorveiledninger, der de
er utarbeidet, er automatisk tilgjengelig for studentene samtidig som karakter meddeles.»
Forslaget om 1) automatisk begrunnelse for sensurvedtak, og 2) automatisk
tilgjengeliggjøring av sensorveiledninger, har ikke blitt behandlet i Utdanningsutvalget som
en egen sak, men har vært fremmet som egne innspill i forbindelse med den pågående
revisjonen av Forskrift om studier og eksamen ved Nord universitet, siden slik innføring
krever endring av forskriften. Forslagene har dermed vært gjenstand for vurdering med
etterfølgende bred høring – blant annet i Utdanningsutvalget. Forslaget om automatisk
begrunnelse har møtt motbør fra flere av de andre høringsinstansene, herunder flere av
arbeidstakerorganisasjonene. Sak om forskriftsrevisjon blir lagt frem som sak for styret i
løpet av høsten 2020, men Studentorganisasjonens innspill blir av arbeidsgruppen ikke
foreslått implementert.
Arbeidsgruppens vurdering:
Arbeidsgruppen har lagt stor vekt på høringsinstansenes tilbakemeldinger og vurderer det
slik at innføring av automatisk begrunnelse vil være ressurskrevende for den enkelte
faglærer, spesielt ved store kull. Arbeidsgruppen vurderer at studentenes rettigheter uansett
er ivaretatt i dag ved at alle studenter har rett til å be om, og få, begrunnelse for sin karakter
jfr. Lov om universiteter og høyskoler § 5-3, 1. ledd. Automatisk begrunnelse er lite utredet,
og en innføring ville forutsette en prøving av ulike tekniske løsninger, og vurdere kostnader
og gevinster ved en slik ordning. Dette gjelder også en faglig vurdering av hvorvidt
automatiske begrunnelser vil gi en læringseffekt i forhold til ressursene man vil måtte
benytte.
Når det gjelder automatisk tilgjengeliggjøring av sensorveiledninger viser arbeidsgruppa til at
sensorveiledning skal være tilgjengelige for kandidatene etter at sensuren er kunngjort, men
at det vil være problematisk å forskriftsfeste en automatisk ordning for
tilgjengeliggjøring med hensyn til ulike fags egenart. Eksempelvis vil en sensorveiledning i
enkelte tilfeller kunne inneholde rettenøkler ol. som medfører at den unntas
offentlighet jfr. offentleglova § 26.
Prorektors vurdering:
Prorektor for utdanning støtter arbeidsgruppas vurdering av, og begrunnelse for, at
Studentorganisasjonens forslag ikke fremmes som forskriftsendring for styret.
Det legges særlig vekt på studentene alt har rett til å få begrunnelse, men at de selv må
kreve det. Statistisk er det betydelig færre studenter som ber om begrunnelse enn antallet
som gjennomfører eksamen. I FS ble det i 2019 registrert 5570 begrunnelser mot ca 82700
eksamenstilfeller, slik at det bes om begrunnelse av ca 7 % av resultatene Det forutsettes at
retten til å be om begrunnelse er godt kjent blant studentene.
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Prorektor vurderer at det heller må fokuseres på å heve kvaliteten på de begrunnelser som
blir gitt individuelt, samt å heve og standardisere kvaliteten på sensorveiledningene. Gode
sensorveiledninger vil på generelt grunnlag kunne sette studenten i stand til å forstå og
vurdere karaktersettingen, og vil sammen med retten til å be om en individuell begrunnelse
være tilstrekkelig for å ivareta studentenes rettigheter.
Forslaget blir dermed ikke videre behandlet.
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Arkivsak-dok.
Saksansvarlig
Saksbehandler

17/01714-12
Levi Gårseth-Nesbakk
Anne-Lovise Reiche

Saksgang
Utdanningsutvalget 24.06.2020

Møtedato
24.06.2020

UTDANNINGSSEMINARET 2020 - FYSISK SEMINAR I MOSJØEN 14.-15.
OKTOBER
Forslag til vedtak:
Utdanningsutvalget tar saken til orientering.
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Saksframstilling
Bakgrunn
Det vises til sak på utvalgets møte 10.03.2020. Situasjonen har vært noe uavklart fra mars
pga Covid-19 epidemien. Situasjonen akkurat nå tilsier imidlertid at det kan avholdes fysisk
seminar, og det planlegges derfor for det.
Fysisk sted er bestemt Mosjøen, og tidspunkt onsdag 14. oktober (etter ankomst tog nordfra
og sørfra) samt hele torsdag 15. oktober.
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UTFASING AV HARVARD REFERANSEMAL OG ELDRE RETNINGSLINJER FOR
SKRIFTLIG ARBEID VED NORD UNIVERSITET
Forslag til vedtak:
Utdanningsutvalget tar saken til etterretning.
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Sammendrag
Universitetsbiblioteket (UB) kommer til å avpublisere følgende i forkant av høstsemesteret
2020:
- Harvard-referansemal.
- Eldre oppgaveskrivingsressurser fra forhenværende institusjoner:
o Høgskolen i Nesna Oppgaveskriving - retningslinjer for skriftlig arbeid
o Høgskolen i Nord-Trøndelag Veiledning til akademisk skriving ved HiNT

Saksframstilling
Orientering om utfasing av Harvard referansemal og eldre retningslinjer for skriftlig arbeid
ved Nord universitet.
Bakgrunn
UB har pr. i dag publisert referansemalene APA 6th og Harvard under
https://www.nord.no/no/bibliotek/skrive-og-referere/. Besøkstallene i 2020 er pr. 18.6:
Harvard, 3 777 unike treff og APA 6th, 28 597 unike treff. Trenden mot at APA-malen
foretrekkes har vært tydelig over flere år. Harvard-malen – slik den er publisert i dag, er
utdatert og krever et betydelig arbeid med å oppdatere relevante eksempler. Dette finner
UB det lite hensiktsmessig å gjøre da vi mener at vi bør konsentrere oss om å bedre
eksempelsamlingen i gjeldende APA-mal, oppdatere den til nasjonalt arbeid for APA 7th,
som lanseres 24.juli, samt publisere en engelskspråklig versjon av den – noe som har vært
etterspurt. UB kommer derfor til å avpublisere Harvard-malen i forkant av Høstsemesteret
2020.
Høgskolen i Nesna og Høgskolen i Nord-Trøndelag hadde begge med seg retningsgivende
dokumenter vedrørende retningslinjer for oppgaveskriving med i fusjonen. Disse har vært
forsøkt avpublisert tidligere, men UB har da fått henvendelser om at dokumentene fortsatt
er i bruk blant enkelte studentkull. Dokumentene fremstår i dag som utdaterte og lite
hensiktsmessige å videreføre såpass langt inn i fusjonen av Nord universitet. UB mener det
ligger tilstrekkelig med oppdaterte ressurser på nord.no til at dokumentene kan
avpubliseres.
Informasjon om referansebruk:
Gjennom eksamensperioden har UB fått flere henvendelser vedrørende bruk av referanser.
Både fra faglig hold vedrørende formelle kriterier og klagesaker samt studenter som spør om
spesifikke saker. Her er det ønskelig å presisere følgende:
- Informasjonen til studentene vedrørende kildebruk på eksamen og skriftlige arbeider
bør presiseres.
o Dette semesteret har studentene via Inspera blitt sendt til informasjonssiden
https://www.nord.no/no/studier/eksamen#! Under
https://www.nord.no/no/Student/eksamen/kildebruk-og-referanser er det i
dag bare en lenke til UBs landingsside på nord.no.
- Fakultetene er selv ansvarlig for informasjon om krav til bruk av referanser.
Eksempel:
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-

o Skal oppgavens lengde inkludere referanseliste eller ei? (UB mener nei for
studentarbeider)
o Generelle krav om bruk av referanser og formatering.
o Fakultetene har i dag varierende intern informasjon (MOPP, BOPP og Canvasrom samt de forhenværende institusjonsretningslinjene) om bruk av
referanser. Denne er ofte mangelfull og utdatert.
UB har publisert en APA-mal som er nasjonalt tilpasset og er ment å fungere som et
godt oppslagsverk for all akademisk skriving.

Nasjonalt har det de siste årene foregått en arbeid med å standardisere APA-malen for hele
UH-sektoren. Nord universitets APA-mal er harmonisert med denne, men inneholder i tillegg
en svært god eksempelsamling satt opp mot bruk av referanseverktøyet EndNote. De fleste
Høgskoler og Universiteter bruker nå APA-malen. Enkelte studier rundt om har imidlertid
andre fagtradisjoner og bruker andre referansemaler.
UB anmoder fakultetene om å ta en intern dialog vedrørende informasjon om referansebruk
og bruk av dokumenter for retningslinjer for akademisk skriving og forsøksvis enes om bruk
av APA-malen for studentarbeider. Dette vil fremstå som ryddig og oversiktlig for studentene
og la dem øke fokuset på det faglige innholdet, samt vise at Nord universitet står på linje
med resten av UH-sektoren.

Drøfting

Vurdering

Vedlegg:
Skriv her

28/20 Høringssvar - NOU2020: 3 - Ny lov om universiteter og høyskoler - 20/00682-9 Høringssvar - NOU2020: 3 - Ny lov om universiteter og høyskoler : Høringssvar - NOU2020: 3 - Ny lov om universiteter og høyskoler

Arkivsak-dok.
Saksansvarlig
Saksbehandler

20/00682-9
Levi Gårseth-Nesbakk
Fredrik Boksasp

Saksgang

Møtedato
24.06.2020

HØRINGSSVAR - NOU2020: 3 - NY LOV OM UNIVERSITETER OG HØYSKOLER
Forslag til vedtak:
Utdanningsutvalget tar høringssvaret til orientering.
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Sammendrag
Nord universitet sendte inn sitt høringssvar til NOU2020: 3 – Ny lov om universiteter og
høyskoler, den 5. juni 2020. Universitetets høringssvar ligger vedlagt.
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Kunnskapsdepartementet
Postboks 8119 Dep.
0032 OSLO

Deres ref:

Vår ref:

20/00682-8 /FNB

Dato:

05.06.2020

Høringssvar - NOU2020: 3 - Ny lov om universiteter og høyskoler
Det vises til høringsbrev datert 18.02.2020 om NOU2020: 3 Ny lov om universiteter og
høyskoler.
Under følger Nord universitets kommentarer til utvalgte bestemmelser basert på intern
høringsprosess, og diskusjon og vedtak i styret. For vedtak i styret henvises til protokoll fra
møte 29.04.2020 - sak 47/20.
Generelt om lovforslaget:
Nord universitetet støtter forslaget til oppbygning av ny universitets- og høyskolelov.
Forslaget gjør at loven fremstår mer brukervennlig enn tidligere. Det er også en klar fordel at
man har forsøkt å samle bestemmelser tematisk i større grad enn ved tidligere lov. Videre
støtter universitetet også at det er forsøkt å benytte et mer enhetlig språk, slik at brukerne
ikke må forholde seg til ulike begreper med noenlunde samme innhold.
Nord universitet synes likevel at lovforslaget er noe detaljrikt, og at flere tema med fordel
kunne vært regulert i forskrifter. En del bestemmelser som for eksempel bestemmelsene om
rapportering er detaljerte og bærer preg av mer rutinebeskrivelser. Vi støtter derfor at det
foretas en gjennomgang av forskriftsverket og at disse vurderes i lys av ny lov.
Prinsipper i lovgivningen og institusjonenes formål og oppgaver:
Nord universitet støtter at det skal være én lov for hele universitets- og høyskolesektoren.
Nord universitet er enig med lovutvalget at prinsippene om autonomi, akademisk frihet og
gratisprinsippet skal videreføres som bærende prinsipper i lovgivningen. Likevel kunne
lovforslaget vært enda klarere på rekkevidden av institusjonenes autonomi.
Vi støtter forslaget til ny formålsbestemmelse og ser viktigheten av å trekke frem et felles
verdigrunnlag fra tidlig opplæring til og med doktorgradsutdanning. Det er viktig at
institusjonenes rolle som bidragsytere til en miljømessig, sosial og økonomisk bærekraftig
utvikling blir fremhevet.

Postadresse
Nord universitet
Postboks 1490
8049 Bodø

Avdeling: Studieavdeling
E-post:
postmottak@nord.no
Internett: www.nord.no
Org. nr.: 970 940 243

Saksbehandler: Fredrik Nesland Boksasp
E-post: fredrik.n.boksasp@nord.no
Telefon: +47 75 51 73 39
Sentralbord: 755 17200
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Når det gjelder bestemmelsen om institusjonenes oppgaver, så støttes denne i all hovedsak
også. Vi vil likevel bemerke at bruken av begrepet «høyt internasjonalt nivå» som nivå for
utdanning og forskning slik det fremgår av lovforslaget § 2-1, er problematisk. Vi registrerer
at lovutvalget mener at dette skal ses på mer som en ambisjon enn et krav, men begrepet er
lite konkret og oppfatningen av nivå vil kunne variere innenfor ulike fagtradisjoner.
Forståelsen av begrepet har vært debattert i sektoren uten at begrepsinnholdet er klarlagt.
Dette oppleves å kunne bli problematisk i den interne styringen av institusjonen, for styrenes
resultatoppfølging, så vel som i gjennomføringen og vektleggingen av dette i eksterne
evalueringer av universitetet.
Nord universitet støtter at bestemmelsen om akademisk frihet videreføres og presiseres slik
det er foreslått. Vi stiller likevel spørsmål ved bestemmelsens 7. ledd om rekkevidden av
plikten til å sørge for «åpenhet om resultater fra forskning eller faglig eller kunstnerisk
utviklingsarbeid». I sin videste forstand innebærer dette at all forskning skal gjøres
tilgjengelig i åpne kanaler. Det er mangel på åpne kanaler av høy kvalitet innenfor noen
fagområder, og et krav om åpen publisering vil derfor forutsette at det utvikles flere åpne
kanaler med høy kvalitet.
Nasjonal styring:
Nord universitet støtter at det tas inn en bestemmelse om at instruksjon av institusjonene
skal gjøres skriftlig. En slik ordning vil gjøre det tydelig for institusjonene når instruksjon har
funnet sted, og vil være førende for når og hvordan myndighetene kan utøve sin
instruksjonsmyndighet. Vi vil likevel anføre at innføringen av denne bestemmelsen ikke må
åpne opp for økt instruksjon sammenlignet med hva som er i dag. Universitetet støtter
lovutvalgets uttalelse om at nasjonal styring av sektoren bør bli noe mindre enn i dag. Vi
understreker viktigheten av at institusjonenes autonomi sikres, og at autonomien skal være
reell.
Nord universitet mener at gradsforskriften kan videreføres som styringsverktøy. Det er
likevel viktig å påpeke at det er institusjonene selv som er ansvarlig for kvaliteten ved
utdanningene som tilbys og at disse til enhver tid oppfyller de gjeldende kvalitetsstandarder.
Dersom gradsforskriften skal være statisk i sin form slik den oppfattes i dag, vil den ikke gi
insentiver til institusjonsutvikling og være et direkte hinder for å utvikle nye fagområder ved
institusjonene. For Nord universitet er det viktig at det er mulig å kunne bygge opp og tilby
attraktive studietilbud av god kvalitet til studentene i regionene gjennom å bygge på og
videreutvikle de fagområder vi allerede har. Dersom gradsforskriften benyttes til å
opprettholde en monopollignende situasjon for utdanning, vil man ikke kunne oppnå dette.
Nord universitet forutsetter dermed at gradsforskriften må kunne være mer dynamisk enn i
dag dersom den videreføres.
Nord universitet støtter innføring av en bestemmelse om lovlighetskontroll. Det er imidlertid
viktig at bruken av en slik bestemmelse begrenses til kontroll av lovligheten av et vedtak, og
ikke benyttes utvidende til kontroll av hensiktsmessigheten av styrets vedtak. En slik bruk av
bestemmelsen vil være et vesentlig inngrep i institusjonenes autonomi.
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Styret og ledelsesmodell:
Nord universitet mener det kun bør være én modell for ledelse i sektoren; ekstern styreleder
og ansatt rektor. Universitetet opplever at det er på denne måten institusjonene får ivaretatt
sitt samfunnsoppdrag på en best mulig måte. Bestemmelsene i lovforslaget som omhandler
valg av rektor vil dermed være overflødige.
Nord universitet støtter forslaget om antall styremedlemmer, at styremedlemmene skal
opptre uavhengig, og at det skal utarbeides en egen styreinstruks for styrearbeidet.
Videre mener universitetet at departementet skal oppnevne alle eksterne styremedlemmer,
og går dermed mot en delt løsning slik lovforslaget ligger. Nord universitet støtter
lovutvalgets mindretall når de argumenterer for at departementet i kraft av sitt ansvar for
høyere utdanning og forskning har en legitim interesse i oppnevne eksterne
styremedlemmer, og ved at når departementet skal oppnevne alle de eksterne sikrer en
helhet i de eksterne styremedlemmenes kompetanse og bakgrunn. Som mindretallet,
forutsetter Nord universitet at oppnevning av eksterne styremedlemmer skal skje i dialog
med institusjonenes ledelse.
Opptak, undervisning og vurdering:
Nord universitet støtter forslaget om innføring av valgfri målform ved eksamen. Slik
bestemmelsen er foreslått fremstår den imidlertid som absolutt, og vi kan ikke se at de
unntak som følger av Forskrift om målform i eksamensoppgåver er foreslått videreført. Dette
er uheldig, og Nord universitet mener at unntakene man finner i denne forskriften må
videreføres.
Nord universitet støtter at generell studiekompetanse videreføres som opptaksgrunnlag til
grunnstudier i høyere utdanning. Universitetet støtter også at bestemmelsen i dagens
Forskrift om opptak til høgre utdanning om særskilt vurdering av søkere med generell
studiekompetanse, tas ut.
Nord universitet mener forslaget om innføring av ny karakterskala må utredes ytterligere før
dette innføres. For eksempel må det avklares hvilken uttelling dette skal gi ved opptak til
høyere utdanning og hvordan arbeidslivet oppfatter det faglige nivået ved bruken av en slik
karakterskala. I arbeidet med høringsuttalelsen fremkom at heller ikke studenter ved
universitetet ser behov for innføring av en ny karakterskala.
Nord universitet støtter ikke innføring av krav til ekstern sensur slik det er foreslått. Vi mener
at dagens krav til ekstern sensur med fordel opprettholdes og at institusjonene gjennom
denne gis handlingsrom til å kvalitetssikre vurderingen av studentene. Vi mener at innføring
av krav til ekstern sensur i det omfang som er foreslått, vil medføre en markant økning i
sensurutgifter ved institusjonene som igjen vil kunne medføre en dreining av ressursbruk fra
undervisning til vurdering. Institusjonene må i tillegg bruke mer tid på å finne eksterne
sensorer og kvalitetssikre denne informasjonen. Vi mener dette gir insentiver til å legge opp
til andre måter å gjennomføre vurdering på, og at merkostnader til ekstern sensur vil kunne
bli sett på som et hinder for å ta i bruk en enda større variasjon i, og kombinasjon av,
vurderingsformer. Nord universitet mener det er en reell fare for at lovforslaget vil resultere
i en dreining mot avsluttende eksamener slik det var mer vanlig tidligere. Dette vil stride
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med kvalitetsreformens intensjoner. Slik bestemmelsen er foreslått vil ikke merkostnadene
stå i samsvar med det man oppnår.
Nord universitet støtter lovforslaget om at den generelle sensurfristen skal være 15
virkedager. Når det gjelder fristen for begrunnelse, mener universitetet at denne fristen skal
anføres i virkedager. Vi ser ingen gode grunner som taler for at begrunnelsesfristen fortsatt
skal anføres i uker. I arbeidet med høringssvaret, opplever Nord universitet å være delt i
synet på om fristen for å gi begrunnelse skal være absolutt eller ikke. Dersom lovforslaget
opprettholdes, må departementet være oppmerksom på de virkninger dette får for blant
annet ferieavvikling for de ansatte.
Nord universitet støtter at bestemmelsene om blind klagesensur tas ut av loven. Tilsvarende
gjelder bestemmelsene om ny vurdering hvor det er to eller flere karakterers avvik mellom
ordinær sensur og klagesensur.
Nord universitet støtter ikke forslaget om at antall eksamensforsøk i et emne skal påføres
vitnemålet. Universitetet ser at en slik bestemmelse vil være en hensiktsmessig måte å
redusere frivillig gjentak av beståtte eksamener og kan motvirke uheldig karakterpress. Når
vi ikke støtter forslaget, har det bakgrunn i at vi mener bestemmelsen utgjør en uheldig
inngripen i enkeltstudenters studiehverdag da nødvendigheten av gjentak kan være
sammensatt. Om antall forsøk påføres vitnemålet vil dette for eksempel kunne medføre
uønsket problematisering i jobbintervjuer. Nord universitet legger til grunn at forberedelse
til eksamen også er et bidrag til læring, slik at flere eksamensforsøk kan heve kvaliteten på
kandidatene. Et lovforslag som vil innebære et hinder for å gjenta eksamener, vil også kunne
innebære at man uteksaminerer faglig svakere kandidater.
Nord universitet støtter at siste karakter er den som teller.
Nord universitet støtter forslaget om mulighet for lengre utestengelsesperiode på grunn av
fusk. Dette gir institusjonene et bedre verktøy for å skille ut de mer alvorlige tilfellende av
fusk.
Læringsmiljø
Nord universitet støtter at læringsmiljøutvalget videreføres som et lovfestet utvalg. Videre
støtter universitetet at bestemmelsene om utvalgets virke blir mindre detaljerte og at det i
større grad blir opp til den enkelte institusjon å utforme organiseringen av arbeidet ut fra
eget behov og geografi.
Når det gjelder selve beskrivelsen av læringsmiljøet, så støtter universitetet hvilke forhold
som inngår i begrepet «læringsmiljøet». Fra et studentperspektiv bemerkes det at det
savnes at kravene til læringsmiljø i større grad er definert. Dette vil kunne bidra til avstemme
forventningene til studentene på en bedre måte enn i dag. Universitetet bemerker at dette
likevel kan være vanskelig å operasjonalisere.
Ansettelser:
Nord universitet støtter at bestemmelsene om ansettelser samles i ett kapittel.
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Nord universitet støtter at det kun blir adgang til å ha én postdoktorperiode.

Annet:
Nord universitet støtter at NOKUT videreføres som nasjonalt akkrediterings- og tilsynsorgan.
Universitetet støtter også lovutvalget i at NOKUTs rolle skal gjennomgås. I den anledning vil
Nord universitet anbefale at man utreder og avklarer forholdet til internasjonale
akkrediteringsorganer som benyttes innenfor flere utdanningsområder.

Med vennlig hilsen

Hanne Solheim Hansen
Rektor

Levi Gårseth-Nesbakk
Prorektor for utdanning

Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer.
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NETTVERKET "STUDENTERS SUKSESS I HØYERE UTDANNING"
Forslag til vedtak:
Utdanningsutvalget tar presentasjon av saken til orientering.

Saksframstilling
Bakgrunn
- Digital konferanse mot slutten av året.
- Tre seminarer iløpet av høsten.
Prorektor orienterer nærmere om saken i møtet.

