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Bakgrunn (oppgaver i følge mandatet):
1)
2)
3)
4)

Legge til rette for å ta i bruk studieretningsnivået i FS
Legge til rette for opptak til studieprogrammene og de nye studieretningene
Se på presentasjon av studieretninger i studentportalen og eksternweb
Finne tekniske og administrative løsninger for samsvar mellom studietilbud og
studieprogram i FS og DBH

Gruppen har brukt mye tid på å avklare hva en studieretning er og skal være. Siden
studieretning introduserer et nytt nivå i den etablerte studiestrukturen ved UiB, har det vært
viktig å avgrense og regulere begrepet i forhold til eksisterende struktur. Vesentlig tid har gått
med til å posisjonere studieretning mellom nivåene studieprogram og spesialisering. I denne
sammenheng har fagmiljøene påpekt at det for noen fag/studieprogram er nødvendig å
beholde spesialisering som eget og avgrenset konsept, spesielt for lavere gradsstudier.
Utdanningsavdelingen tar denne tilbakemeldingen til etterretning og lar spesialisering bestå.
Studieretninger skal imidlertid utvikles til å være et alternativ for alle studietyper.
Kun ett fakultet har meldt inn konkrete behov for å ta i bruk studieretningsnivået. MNfakultetet har en studieprogramportefølje på masternivå som er velegnet (og overmoden) for
en slik overgang. MN-fakultetet er i så henseende en naturlig pilot for prosjektet våren 2008.
Andre fakulteter som vurderer å innføre studieretninger skal senere kunne nyte godt av
erfaringene MN-fakultetet gjør.
Gruppen har videre drøftet hva som skal kjennetegne det nye nivået (utarbeiding av forslag til
reglementsendring pågår) og har definert kriterier for oppretting1 av studieretninger. Samtidig
har det vært viktig å identifisere faktorer som begrenser gruppens arbeid, slik at det er mulig å
komme til gode ordninger der forholdene er uklare. Vi har i den forbindelse sett på faktorer
som
- Teknisk rammeverk (FS/Søknadsweb)
- Synlighet av studietilbud (informasjon)
- Formelt rammeverk (regelverk og studieplaner)
- Vitnemål
- Studietilbud i DBH

FS/søknadsweb
Felles studentsystem muliggjør tilrettelegging for studieretninger. Nødvendige koblinger mot
studieprogram, utdanningsplaner/emnekombinasjoner og vitnemål finnes allerede, og er
således ingen hindring for gruppens arbeid. FS er snarere et godt verktøy for å implementere
studieretningsnivået ved UiB. FS tilbyr også informasjonsmuligheter for studieretninger som
tilsvarer dem UiB allerede har tatt i bruk for studieprogram og emne.

1

Se mal for studieplaner, vedlegg I
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Opptak til studieretninger gjennom FS og Søknadsweb er uproblematisk teknisk sett.
Funksjonaliteten for opptak til studieretninger er allerede implementert i noen av UiBs lokale
opptak, så vi har god erfaring både med oppbygging og gjennomføring av et slikt opptak.

Informasjon/synlighet
Siden UiB ikke har brukt studieretningsnivået tidligere er det heller ikke laget et system for å
kanalisere informasjon om disse ut i portalene våre eller i studiekatalogene. Gruppen vil ut
over våren jobbe for å få på plass et adekvat informasjonssystem for studieretninger, først og
fremst gjennom å profilere MN-fakultetets studieportefølje på masternivå.
Fakultetet følger selv opp dette arbeidet i forhold til det trykte informasjonsmateriellet i
arbeidsgruppen for masterbrosjyrer. Men det er også et sterkt ønske å få en tilsvarende
tonivåstruktur for informasjon i nettportalene våre, og prosjektledelsen vil i samarbeid med
MN-fakultetet arbeide for det i andre fora. Det er imidlertid noe uvisst hvor mye arbeid ITavdelingen vil legge ned i forhold til nye tilpasninger og ny funksjonalitet i en nettløsning
som skal fases ut i løpet av året. Det vi har understreket overfor IT-avdelingen i den
sammenheng er at det er viktigere med en enkel visning på nett enn ingen visning. Dessuten
mener vi at dette er en god sjanse til å få prøvd ut det nye konseptet før det skal introduseres i
ny eksternweb. Det presiseres samtidig at studieretninger vil bli ivaretatt i ny nettløsning
gjennom det pågående Eksternwebprosjektet.
En tonivåstruktur for studieinformasjon vil være forbeholdt studier som har studieretninger.
Studier med spesialiseringer bruker dagens løsning, der studieinformasjon er begrenset til
studieprogramnivået.

Formelt rammeverk
Siden studieretning ikke er et begrep i vår eksisterende studiestruktur, foreligger det heller
ingen formelle rammer for håndtering av disse. Gruppen har lagt vekt på at studieretning skal
være et såpass overordnet nivå i studiestrukturen at det er nødvendig å definere kriterier for
oppretting, endring og nedlegging. Derfor må studieretningsnivået reguleres gjennom UiBs
regelverk og nedfelles i studieplaner.
Forslag til regelendringer er arbeid som pågår og er ikke avsluttet. Ny mal for studieplan er
vedlagt.

Vitnemål
FS ivaretar kobling mellom kvalifikasjon, vitnemål, Diploma Supplement og studieretninger.
I følge mal for studieplan skal studieretningen inngå i gradsnavnet, og vil dermed fremgå på
vitnemålet.

Endringer i studietilbud
Som tidligere nevnt har MN, som hittil eneste fakultet, meldt inn konkrete forslag til
studieprogram som kan slås sammen og organiseres som studieretninger. Det har også
kommet signaler fra MO om en lignende omlegging. I begge tilfeller er studiene det gjelder
på masternivå. SV og PS har antydet at et par av deres bachelorstudier kan være aktuelle for
studieretninger i fremtiden. HF har meldt tilbake at det pr. d.d. ikke er planer for å ta i bruk
studieretninger.

-2-

Ut fra tilbakemeldingene fra fakultetene kan det se ut som om masterstudier lettest passer inn
i en studieretningsstruktur, og at behovene muligens er tydeligere og mer umiddelbare på
studier på høyere nivå.
På kort sikt vil sammenslåinger av studieprogram og innføring av studieretninger gjenspeiles i
DBH som et mer oversiktlig studietilbud. Samtidig vil målet om å få ned antall studieprogram
som rapporteres være nådd til en viss grad.

Pilot
MN-fakultetet har foreslått følgende plan for piloten. Utdanningsavdelingen slutter seg til den.
15. februar

MNfak. oppretter studieretninger på studieprogrammene i FS.

1. mars

FS-gruppen sørger for kopiering av infokategorier fra program til
studieretninger.

10. mars

Info.tjenester/IT Informasjonen fra studieretninger i FS vises i portalene.
Masterbrosjyren trykkes og sendes ut 10.mars

15. april

MNfak. oppretter nye/gjenbruker emnekombinasjoner til studieretningene.

1. mai

Opptak setter opp søknadsweb med søknadsalternativer

Arbeid videre
Etter at arbeidet med piloten er kommet et stykke på vei vil det bli holdt nye møter i
prosjektgruppen. Da vil gruppen bli orientert nærmere om pilotprosjektets fremdrift, og vi kan
vise til konkrete resultater.
På bakgrunn av endringer i studieplanmalen og ønsker om å formalisere studieretningsnivået i
form av reglementsendringer, er det satt i gang et utredningsarbeid i forhold til å endre
studiereglementet. Som utgangspunkt for dette arbeidet vil Utdanningsavdelingen legge til
grunn arbeidsdokumentet om regelendringsforslag som ble sendt ut til gruppemøtet 05.11.08
for drøfting. Vi påregner en høringsrunde hos fakultetene i forbindelse med de kommende
regelendringene. Prosjektgruppen blir involvert når høringsforslag skal utarbeides.
I lys av arbeid som er utført samt oppgaver som fullførtes i løpet av våren, og på bakgrunn av
vårens erfaringer med MN-fakultetets masterprogram, er det ønskelig med tydeligere og mer
konkret tilbakemelding fra de øvrige fakultetene om innføring av studieretninger i sine
respektive programporteføljer. Prosjektledelsen minner i den forbindelse om at
Styringsgruppen for FS, i følge prosjektgruppens mandat, har satt som målsetning at hele
UiBs programportefølje er gjennomgått og vurdert innen studiestart/rapportering til DBH
høsten 2008. Dette punktet vil for øvrig også bli tatt opp på Styringsgruppens møte 31. mars.
03.03.08/KAOM
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