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Ole-Jørgen Torp
studiedirektør
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SU-sak 27/2015 Nye rutiner for emneevaluering ved
NMBU
Studieutvalget
Saksansvarlig:
Saksbehandler:
Arkiv nr:

Ole-Jørgen Torp
Sylvi Sundberg og Katarina Klarén

Vedlegg:
1. Forslag til ny rutine for emneevaluering ved NMBU
2. Forslag til emnerapport

Forslag til vedtak:




Studieutvalget gir sin tilslutning til å innføre en emneevaluering i tre trinn, slik
den er beskrevet i vedlegg 1.
Studieutvalget gir sin tilslutning til innføringen av en emnerapport, slik den er
presentert i vedlegg 2.
Studieutvalget gir sin tilslutning til at emnerapporten gjøres tilgjengelig for alle
ved NMBU, både ansatte og studenter via en enkel sharepoint-løsning.

Ås, 30. september 2015
Ole-Jørgen Torp
Studiedirektør
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Bakgrunn
Etter fusjonen av UMB og NVH, ble det lagt til grunn at det skulle etableres ett nytt felles
kvalitetssikringssystem.
Gjennomgang av eksisterende rutiner for emneevaluering viste at det er behov for
større fleksibilitet i metode og tidspunkter for evalueringer og at det er behov for
underveisevalueringer. Emneevaluering skal i større grad bidra til utvikling av emnet og
være en integrert del i en underviseres arbeid med emnet.
I januar 2015 ble det lagt fram en sak for studieutvalget som omhandlet nye rutiner for
emneevaluering, jf. sak 4/2015. Studieutvalget vedtok nedsettelsen av en
arbeidsgruppe, som fikk til mandat å utarbeide nye rutiner for emneevaluering, med
utgangspunkt i saksframlegget som da ble lagt fram.
Arbeidsgruppens forslag ble lagt frem for Studieutvalget i september, jf. sak 21/2015.
Utvalget ønsket mer tid for å vurdere forslaget og ba om en utsettelse av saken. Innspill
som kom frem under diskusjonen i utvalget er blitt vurdert og forslaget bearbeidet.
Vedlagte forslag til rutiner er dermed revidert på et par punkter sammenlignet med
utgangspunktet fra arbeidsgruppen.
Studiedirektøren ber om Studieutvalgets tilslutning til det vedlagte forslaget til rutiner.

Om arbeidsgruppens arbeid og vurdering
Arbeidsgruppen har bestått av:








Birgit Ranheim (vitenskapelig ansatt Campus Adamstuen)
Geir Lieblein (vitenskapelig ansatt Campus Ås, IPV)
Kolbjørn Kristoffersen (vitenskapelig ansatt Campus Ås, HH)
Cathrine Glosli (administrativt ansatt, INA)
Ingrid Larsen Wigestrand (Nestleder Studenttingets Arbeidsutvalg)
Jo Bruheim (student, veterinærstudiet Campus Adamstuen)
Sylvi I.N. Sundberg (Sekretær fra studieavdelingen)

Arbeidsgruppen har hatt tre møter og noe e-postutveksling. Rammen for arbeidet har
vært saksframlegget til SU, jf. SU-sak 4/2015. I utarbeidelsen av forslag til nye rutiner er
det lagt vekt på at formålet med emneevalueringer skal være;






Å forbedre og dokumentere kvaliteten på det pedagogiske opplegget og faglige
innholdet i emnet og få fram et kunnskapsgrunnlag i arbeidet med emne- og
programutvikling
Å kartlegge relevante forhold som studentene oppfatter som styrker og
svakheter ved undervisningen og innhente informasjon om studentenes
læringsprosess
Evalueringen skal fungere som et beslutningsgrunnlag for både emneansvarlige,
programansvarlige og instituttledelsen

Arbeidsgruppen hadde en grundig diskusjon av formålet og rundt hvilken funksjon
evalueringene bør ha. Det ble lagt til grunn at høyere utdanning er på vei inn i et
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paradigmeskifte, hvor oppmerksomheten flyttes fra undervisning til læring, og at dette
bør reflekteres i de nye rutinene.
Det var enighet i gruppen om at nåværende emneevaluering på Campus Ås ikke dekker
formålene, da den er for generell og lite fleksibel. Det var også enighet om at
tyngdepunktet for en ny rutine bør ligge mer på utviklingsaspektet i formålet.
For å dekke ulikt informasjonsbehov og bredden i innhold og studentgrupper foreslås en
rutine for emneevaluering i tre forskjellige trinn, jf. vedlegg 1. Samtlige trinn skal
gjennomføres for alle emner og utgjøre et helhetlig utgangspunkt for vurdering og
utvikling.
Trinn 1 er en formativ evaluering av emnet, hvor studentenes opplevelse av
fagspesifikk og pedagogisk innhold i emnet skal kartlegges. Emneansvarlig kjenner
emnet og studentene best, og bør derfor være sentral i både planlegging, gjennomføring
og bearbeiding av resultater av denne evalueringen. Det legges opp til stor grad av frihet
for emneansvarlig til å velge metode og tidspunkt for evalueringen, og dermed til å
skreddersy evalueringen til å kunne innhente informasjon som kan brukes i direkte
utvikling av emnet. Denne informasjonen vil videre danne grunnlaget for
kvalitetsutvikling på programnivå.
Trinn 2 er en summativ evaluering, og gir en rask og oversiktlig temperaturmåling av
hvert emne. Arbeidsgruppen mener at studentens helhetsinntrykk av emnet uttrykt i et
tall sier lite om opplevelse av innhold og opplegg i emnet, men likevel kan avdekke
emner som må rettes spesiell oppmerksomhet mot. Emnenansvarlig og instituttledelsen
kan derfor ha god nytte av å bruke denne evalueringen som supplement til trinn 1 og 3.
Trinn 3 er et periodisk evalueringsmøte, hvor de som er involvert i arbeidet med emnet,
studenter, eksterne parter/fagmiljøet utenfor universitetet i fellesskap løfter blikket og
diskuterer innhold og utvikling.
En fleksibel rutine stiller større krav til dokumentasjon. Arbeidsgruppen ser at det er
behov for innsynsmulighet i arbeidet som gjøres med kvalitetsutvikling. Tilgang til
vurderingen av de ulike resultatene er vel så viktig som resultatene i seg selv. Samtidig
er gruppen oppmerksom på at mange opplever at det blir stadig mer rapportering og
dokumentasjon i det daglige arbeidet.
Det foreslås derfor at et enkelt skjema med få spørsmål skal utgjøre emnerapporten, jf.
vedlegg 2. Dette for å sikre nødvendig dokumentasjon på at alle tre trinn blir utført, av
resultater, av emneansvarliges vurdering av resultatene og av forslag til tiltak.
Arbeidsgruppen påpeker at rapporten både har en ansvarliggjørende funksjon, men
også skal brukes aktivt av de emne- og programansvarlige i utviklingsarbeidet. Det
foreslås at studentene får tilgang til å se rapporten.
Arbeidsgruppen understreker at rutinen må implementeres med administrativ,
pedagogisk og teknisk støtte. Det foreslås at Læringssenteret skal tilby opplæring i
metoder for trinn 1 og gi støtte når nye evalueringer skal utarbeides. Læringssenteret
foreslås videre stå for kontinuerlig oppdatering og utvikling av Verktøykassen.

NMBU

Studieutvalget

7. oktober 2015

Saksframlegg
SU-sak 27/15

4

Studiedirektørens vurdering
Studiedirektøren fastholder at forslaget fra arbeidsgruppen legger opp til rutiner som
ivaretar god studiekvalitet. Forslaget har en klar forankring i NMBUs Læringsfilosofi, tar
inn over seg variasjonen i NMBUs emneportefølje og bygger opp under de kravene som
universitetet skal stille til seg selv om informasjon om/dokumentasjon av
utviklingsarbeidet. Gjennom rutinen vil de emneansvarliges løpende arbeid med
vurdering og utvikling av emnet, settes mer i system enn i dag. Det foreslås derfor ikke
prinsipielle endringer i forslaget til rutiner.
Ved drøftingen av forslaget satte studieutvalget spørsmål ved nytten av en summativ
evaluering med kun ett spørsmål. Studiedirektøren anbefaler at evalueringen kan
bygges ut med ett eller to spørsmål (ikke kommentarfelt). Samtidig er det er viktig at vi
får en summativ evaluering som svarer til hensikten med trinn 2, nemlig en
temperaturmåling på emnet, som er sammenlignbar på tvers av emner og institutter og
over tid. Læringssenteret vil utarbeide forslag til formulering av disse spørsmålene i
dialog med instituttene.
Studieutvalget gav videre uttrykk for at de ønsker å drøfte hvorvidt emnerapporten skal
gjøres tilgjengelig for alle ved NMBU. Studiedirektøren står fast på forslaget om at
emnerapportene skal gjøres tilgjengelig for alle for å sikre åpenhet rundt resultater og
foreslåtte tiltak. Publiseringsverktøyet skal bygge på løsninger som NMBU allerede har
(Sharepoint) og skal være enkelt å håndtere.
Flere i utvalget pekte på at beskrivelsen av ansvar og roller var utydelig og vanskelig å
forstå. Dette er utbedret i vedlagte utkast.
Studiedirektøren understreker viktigheten av støtte og opplæring i
implementeringsfasen. Læringssenteret vil stå for utvikling av informasjon på
nettsidene («Verktøykasse», jf. Læringssenterets nettsider;
www.nmbu.no/laeringssenter) og tilby et seminar om metodevalg i perioden oktoberjanuar, for de instituttene som ønsker det. Det vil bli opprettet en kontakt mellom
Læringssenteret og undervisningsansvarlig ved hvert institutt for å avklare behovene.
Læringssenteret vil også stå for løpende utvikling av metoder og verktøykasse.
Studiedirektøren tilrår at Studieutvalget gir sin tilslutning til forslaget. Rutinene for
emneevaluering fases inn i løpet av vårsemesteret 2016.

Forslag til vedtak




NMBU
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Studieutvalget gir sin tilslutning til at emnerapporten gjøres tilgjengelig for alle
ved NMBU, både ansatte og studenter via en enkel sharepoint-løsning.

Studieutvalget

7. oktober 2015

Vedlegg 1
SU-sak 21/15

1

Kvalitetssikringssystem for utdanningsvirksomheten ved NMBU (KSU)
Rutinebeskrivelse av gjennomføring og oppfølging av emneevaluering
Om evalueringen
Emneevaluering på NMBU har en sentral rolle i arbeidet utvikling av kvaliteten i både emner
og program. Evalueringen er en integrert del i emneansvarligs arbeid rundt emnet og skal
bidra til aktiv deltakelse i egen læring for studentene (jf. NMBUs Læringsfilosofi).
Emneevalueringen kartlegger studentenes opplevelse av kvalitet i emnet, og danner
grunnlaget for emneansvarliges vurderinger rundt pedagogisk opplegg og faglig innhold.
Resultatene inngår i instituttets videre arbeid med kvalitet på både emne- og programnivå.
Formålene med evalueringene er:





Forbedre og dokumentere kvaliteten på det pedagogiske opplegget og faglige
innholdet i emnet og få fram et kunnskapsgrunnlag i arbeidet med emne- og
programutvikling
Kartlegge relevante forhold som studentene oppfatter som styrker og svakheter ved
undervisningen og innhente informasjon om studentenes læringsprosess
Fungere som et beslutningsgrunnlag for både emneansvarlige, programansvarlige og
instituttledelsen

For å dekke de ulike formålene med emneevaluering, består rutinen for emneevaluering av
tre trinn:
Trinn 1 – Formativ underveisevaluering
Studentene gir tilbakemelding på sin opplevelse av faglig og pedagogisk innhold i emnet og
oppmerksomheten er rettet mot studentens læringsprosess og læringsutbytte. Evalueringen
skal bidra direkte inn i utviklingen av emnet.
Trinn 2 – Summativ sluttevaluering
Studentene svarer på en sentralt utsendt undersøkelse med ett-tre spørsmål (uten
kommentarfelt). Evalueringen gir en temperaturmåling på emnet, og skal sees i sammenheng
med underveisevalueringen.
Trinn 3 – Periodisk evaluering gjennom ett møte om emnet/emner
Evalueringen gjennomføres som et møte om emnets pedagogiske og faglige innhold med
deltakelse av studenter, fagfeller og andre relevante representanter fra fagmiljøet.
Evalueringen skal ha oppmerksomhet på helheten i emnet/emnene, sammenheng mellom
emner og emnets plass i studieprogrammet.
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Roller og ansvar
Emneevaluering er instituttenes ansvar og en aktivitet som hører hjemme i fagmiljøene
rundt programmene. Instituttene velger selv hvordan de organiserer arbeidet med
evalueringen med utgangspunkt i følgende:
Instituttleder har et overordnet ansvar for at trinn 1-3 i rutinen for emneevalueringer
gjennomføres innenfor gitte rammer og at oppfølging av resultatene finner sted.
Emneansvarlig har ansvar for:
o Planlegging og gjennomføring av trinn 1 i rutinen.
o Planlegging og gjennomføring av periodisk oppsamlingsmøte innenfor gitte
tidsrammer (trinn 3)
o Gi en samlet tilbakemelding til studentene på resultatene av emneevalueringene (1-3)
og eventuelle forbedringstiltak
o Utfylle emnerapporten og gjøre den tilgjengelig.
Undervisningsutvalget og/eller programrådet behandler emnerapportene på egnet tidspunkt
og måte for instituttet.
Studentene deltar aktivt i evalueringene i trinn 1-3. Ytterligere studentmedvirkning sikres
gjennom studentrepresentasjon i de faste fora.
Studieavdelingen har ansvar for:
o Gjennomføring av trinn 2 i rutinen, ved å sende ut en summativ evaluering mot
slutten av hvert emne.
o Læringssenteret har en aktiv rolle i utarbeidelse og vedlikehold av verktøykassen for
metoder til trinn 1 i rutinene som er underveisevalueringen, samt gi råd og veiledning
rundt metodene.

Gjennomføring av emneevalueringer ved NMBU
Trinn 1 – Gjennomføring av formativ underveisevaluering
Det gjennomføres en underveisevaluering i alle emner, og hver gang emnet går.
Emneansvarlig velger egnet metode og tidspunkt for evalueringen. Metoden skal være
tilpasset formålene med emneevalueringen og ha spesiell oppmerksomhet på kartlegging av
studentenes opplevelse av fagspesifikk og pedagogisk innhold, samt studentenes
læringsprosess. Evalueringen skal bidra til aktiv deltakelse i egen læring.
Følgende sjekkliste kan brukes ved valg av metode og tidspunkt for underveisevalueringen:








NMBU

Emnets innhold, læringsmål og læringsutbytte
Kartlegging av sammenhengen mellom læringsaktiviteter og læringsutbytte
Forbedring av kvalitet på både emne og programnivå
Studentgruppens størrelse og sammensetning (se anbefalinger i verktøykassen)
Representativitet
Anonymitet (hvis mulig)
Emneansvarliges behov for informasjon
Programledelsens og Instituttledelsens behov for informasjon
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Trinn 2 – Gjennomføring av summativ sluttevaluering
Det gjennomføres en enkel sluttevaluering i alle emner og hver gang emnet går.
Sluttevalueringen består av ett-tre spørsmål og sendes ut sentralt av Studieavdelingen med
egnet verktøy. Resultatene blir publisert og gjort tilgjengelig for både studenter og ansatte
ved NMBU. Resultatet fremgår også av emnerapporten.
Trinn 3 – Gjennomføring av periodisk evaluering av emnet/emner ved et fellesmøte
Det gjennomføres en periodisk evaluering av emnet/emner gjennom et møte hvert 3.-6. år
med deltakelse av studenter, fagfeller og andre relevante representanter fra fagmiljøet.
Fagmiljøet står fritt til å utforme denne evalueringen på en måte som tjener utviklingen av
emnet. Emneansvarlig/programråd kan ta initiativ til slike møter.

Analyse av resultater og rapportering
Emneevalueringen ved NMBU kartlegger studentenes opplevelse av kvalitet i emnet.
Emneansvarlig gjør en samlet vurdering av resultatene og foreslår forbedringstiltak.
Vurderingene nedfelles i emnerapporten. Emnerapporten publiseres i egnet verktøy.
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EMNERAPPORT - NMBU
Emnekode og navn på emnet:
Kryss av: Høstparallell
Juniblokk

Januarblokk

Vårparallell

År:

Emneansvarlig:
Studieprogram:
Institutt:

Formativ underveisevaluering (trinn 1)
Dato for gjennomført
underveisevaluering:

Metode fra
verktøykassen:

Andel studenter som har
svart:

Summativ sluttevaluering (trinn 2)
Tidspunkt for utsendt summativ sluttevaluering i
emnet:

Andel studenter som har
svart:

Periodisk evaluering av emnet ved evalueringsmøte (trinn 3)
Tidspunkt for sist periodisk møte i
emnet:
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Kort oppsummering av resultatene fra evalueringene (trinn 1-3) i emnet og
emnesvarliges kommentarer til dette:

Forslag til tiltak:

Studenter og ansatte ved NMBU har tilgang til alle emnerapport

NMBU
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Saksansvarlig:

Ole-Jørgen Torp

Saksbehandler:

Katarina Klarén

Studieutvalget

Arkiv nr:

SU-SAK 28/2015 Programevaluering ved NMBU
Vedlegg:
1. Rutiner for programevaluering ved NMBU
2. Programrapport

Forslag til vedtak:



Studieutvalget gir sin tilslutning til rutiner for programevaluering ved NMBU, vedlegg
1
Studieutvalget ber studieavdelingen utarbeide et forslag til en mal for fagmiljøets
grunnlag for den periodiske evalueringen basert på vedlegg 2.

Ås, 30. september 2015
Ole-Jørgen Torp
Studiedirektør
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Bakgrunn
Programevalueringer, så vel interne som eksterne, har en sentral rolle i kvalitetssikring og utvikling av utdanning og utgjør et viktig grunnlag for den overordnede vurderingen av
kvalitet ved universitetet og av helheten i programporteføljen. Evalueringene er videre
viktige momenter i bevisstgjøringen av kvalitetsarbeidet, både hos ansatte og studenter.
I arbeidet med et nytt kvalitetssikringssystem for NMBU ble det lagt til grunn at det var
behov for vurdering av rutinene for evaluering av program, jf. sak 16/2014 i SU. Det ble
etterfølgende lagt frem en sak for SU i november 2014, hvor det ble skissert noen hovedlinjer
for nye rutiner for programevaluering ved NMBU, jf. sak 29/2014. SU gav sin tilslutning til
disse og det ble nedsatt en arbeidsgruppe.
Arbeidsgruppen har bestått av Kirsti Stuvøy (Noragric), Lars-Gustav Snipen (IKBM), Ann
Kristin Egeli (Adamstuen), Cathrine Glosli (INA), Åsmund Mikalsen Kvifte (student, Ås) og
Lasse Hjelle (student, Adamstuen). Studieavdelingen har vært sekretariat for gruppen ved
Ellen Granvin og Katarina Klarén. Gruppen har vært virksom i perioden mars – august og har
hatt tre møter.
I etterkant av det siste møtet kom et innspill fra et av gruppens medlemmer, Kirsti Stuvøy.
Studiedirektøren ønsket en nærmere vurdering av dette innspillet, og fremleggelsen for SU
ble noe utsatt. Dette innspillet er håndtert administrativt, uten medvirkning fra
arbeidsgruppen. Det understrekes at det rutinen som legges frem for SU, derfor er et forslag
basert på arbeidsgruppens utkast, men med en avsluttende bearbeiding fra Studiedirektøren.
Dette notatet tar i hovedsak for seg arbeidsgruppens vurderinger og innspill til hhv årlig og
periodisk programevaluering. Studiedirektørens vurdering og forslag følger til sist i notatet.

Arbeidsgruppens innspill og vurderinger
Formålet med programevaluering
Arbeidsgruppen la til grunn at formålet med evaluering av studieprogram er å legge til rette
for kontinuerlig forbedring av programmene ved NMBU. Programevalueringen skal bidra til
at studieprogrammets læringsmål er oppdaterte og relevante, og at emnene som inngår i
programmet er utformet med læringsaktiviteter og evalueringsformer på en slik måte at
studentene oppnår studieprogrammets læringsutbytte. Evalueringene skal også bidra til at
programmene har en plass i NMBUs samfunnsoppdrag og har relevans for arbeidsmarked og
samfunn generelt. Dette formålet er i tråd med de føringene som lå sak 29/2014.
Formålet spenner vidt. I sine drøftelser pekte arbeidsgruppen på at det er de to
evalueringsformene i kombinasjon, som skal gi miljøet rundt programmet nødvendig
kunnskap til å drive et godt utviklingsarbeid. Med en kontinuerlig evalueringsform som den
årlige, vil prosessen over tid i seg selv være viktig for å følge en utvikling og foreta skrittvise
endringer.
Årlig programevaluering
Føringer i sak 29/2014:
 Årlig programevaluering av samtlige studieprogrammet ved NMBU
 Standardisert rapportering
 Evalueringen bør ta for seg både innsats- og resultatkvalitet
 Gjennomføring mai-oktober
 Ansvaret skal ligge hos instituttene
NMBU
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Ev programråd gis en sentral rolle
Programrapporten skal behandles i instituttstyret
Instituttleder skal være ansvarlig for sende rapporten videre til dekanen
Fakultetsnivået behandler rapportene ifm porteføljesaken
Det skal settes opp forslag til tiltak
Programrapportene skal utgjøre et grunnlag for instituttenes årlige rapportering på
studiekvaliteten

Føringene fra SU er fulgt opp i arbeidsgruppens drøftelser og innspill.
Det var enighet i gruppen om verdien av en jevnlig gjennomgang av studieprogrammene. Det
ble lagt vekt på at rutinene skal være enkle å bruke for instituttene og at
rapporteringsskjemaet i skal være selvforklarende i størst mulig grad. Evalueringsarbeidet
skal videre skje i regi av dem som er tettest på programmet for å ha størst mulig verdi for
fagmiljøet.
Arbeidsgruppen påpekte samtidig at arbeidet med programutvikling og utvikling av
studiekvalitet generelt, er en langt mer omfattende prosess enn den som utløses av rutinene
for årlig programevaluering og arbeidet med programrapporten. Det foregår et kontinuerlig
utviklingsarbeid i det daglige med utgangspunkt i de erfaringer og den kunnskap som
opparbeides underveis og den løpende dialogen i miljøet rundt programmet.
Det ble lagt vekt på at evalueringsarbeidet skal være kriteriebasert for å sikre relevans og
systematikk i vurderingene. Her henviste arbeidsgruppen til de kriterier som ligger i
sjekklisten med kvalitetskriterier for godkjenning av nye programmer ved NMBU. Disse er
vedtatte kriterier som har en forankring i forskrift, nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk,
NMBU-nøkkel og læringsfilosofi. Ved å legge disse til grunn oppnår man også en
tilbakekobling til de valgene som ble tatt ved opprettelsen av programmet.
Arbeidsgruppen foreslo videre noen endringer i skjemaet for programrapporten
sammenlignet med hvordan dette så ut i 2014, jf. vedlegg 2. Disse bygger på vurderinger
rundt hva som er verdifull informasjon å presentere for å si noe om kvaliteten i et program.
Arbeidsgruppen ønsket å erstatte spørsmålet om relevans for NMBUs strategi og
samfunnsoppdrag med et eget spørsmål om hvordan eksterne parter er involvert i
utviklingen av programmet. Gruppen mente at dette gir mer konkret og relevant informasjon
om relevans. Videre ble det foreslått en større vektlegging av totaliteten i rammene rundt
programmet, herunder bemanning, infrastruktur og faglig og sosialt miljø. Det ble også lagt
til et spørsmål om oppfølgning og effekt av de foreslåtte tiltakene i rapporten fra foregående
år.
Det ble lagt til grunn at de fire instituttene på Campus Adamstuen i fellesskap leverer én
rapport for hvert studieprogram.
Periodisk programevaluering
Føringer i sak 29/2014:
 Mer fleksibel/skreddersydd evalueringsform
 Årlige programrapporter skal ligge til grunn for utvelgelse av program og
problemstillinger
 Vurdere innføring av forskjellige nivåer på evalueringen
 Dekan/fakultetsnivå skal vurdere hvilke programmer som skal gjennomgå periodisk
evaluering
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Dekan/fakultetsnivå skal lage en plan for periodisk evaluering ved fakultetet
Styringsgruppen for evalueringen skal ledes av fakultetet og prorektor skal holdes
orientert

Føringene i saken fra SU er fulgt opp i arbeidsgruppens drøftelser og innspill.
Det var mer diskusjon rundt grunnlag og rammer for den periodiske evalueringen, enn for
den årlige. Gruppen gjorde en vurdering av hva man henholdsvis mister og vinner, ved større
grad av skreddersøm, hvordan det best legges til rette for en reell fagfellevurdering, og hvilke
kriterier som skal ligge til grunn.
Arbeidsgruppen mente at evalueringsmodellen bør legge vekt på verdien av tung involvering
av fagmiljøet, eksternt blikket fra fagfeller og ved forenkling av dagens rutiner.
Det ble foreslått at fakultetsnivået peker på noen overordnede problemstillinger, men at det
er fagmiljøet selv som foreslår konkrete evalueringspunkter ut fra et helhetlig og
kriteriebasert forarbeid. Fagmiljøet foreslår også sammensetning av komiteen, ut fra de
behovene som skal dekkes. De kommer også med forslag til hvordan komiteen skal arbeide,
antall besøksdager og ønsket produkt. Fagmiljøet gis således en større rolle enn i dagens
modell. Det er miljøet rundt programmet som har best kjennskap til det kontinuerlige
utviklingsarbeidet og til de vurderingene som ligger til grunn for den årlige
programrapporten.
Også den eksterne komiteens arbeid skal ta utgangspunkt i sjekklisten for godkjenning av
nye programmer, i tillegg til NMBUs visjon og strategi og læringsfilosofi. Det dreier seg
imidlertid ikke om en helhetlig gjennomgang slik den eksterne evalueringen legger opp til i
dag, men en evaluering ut fra de konkrete problemstillingene som ligger i grunnlaget. Dette
skal gi et mer spisset produkt med høy relevans for utviklingsarbeidet.
Når det gjelder oppfølgningen av evaluering så gruppen et behov for en tydelig forankring i
fagmiljøet, men med en tilbakekobling til dekan og fakultet, både når det gjelder planen for
oppfølgning og den konkrete oppfølgningen av de foreslåtte tiltakene.
Modellen skal bidra til større fleksibilitet og skreddersøm, mindre kostbare evalueringer og
derved økning i evalueringsteampoet ved NMBU og større grad av forankring og tillit i
fagmiljøet.
Innspill om styring av den periodiske evalueringen
Det ble i møtene i gruppen tatt utgangspunkt i at det skulle nedsettes en styringsgruppe, som
skulle vurdere fagmiljøets forslag og vedtar et grunnlag for evalueringen – på lik linje med
dagens rutiner for ekstern evaluering. I sluttfasen kom det et innspill fra Kirsti Stuvøy om
isteden å bruke den ordinære styringslinjen institutt-fakultet. Bruk av ordinær styringslinje
forenkler arbeidet og sikrer involvering gjennom hele prosessen, av de aktørene som skal
følge opp resultatene i etterkant.
Dette innspillet er som nevnt håndtert administrativt i etterkant, uten medvirkning fra
arbeidsgruppen, og er innarbeidet i vedlagte forslag til rutine.

Studiedirektørens vurdering
Studiedirektøren takker arbeidsgruppen for et grundig arbeid og gode innspill til en ny
rutine for programevaluering.
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Studiedirektøren legger, med utgangspunkt i innspill og vurderinger fra arbeidsgruppens
arbeid og det innspillet som kom fra Kirsti Stuvøy i sluttfasen, frem et forslag til nye rutiner
for programevaluering ved NMBU i vedlegg 1.
Den årlige evalueringen som ble innført fra 2014, får med den foreslåtte rutinen det
nødvendige rammeverket. Studiedirektøren støtter arbeidsgruppens vurderinger rundt
evalueringens hensikt og innhold og er enig i at rutine og skjema skal være enkle og lett
tilgjengelige. Vedlagte skjema er heller ikke bearbeidet ytterligere etter at arbeidsgruppen
avsluttet sitt arbeid.
NOKUT påpekte i 2010 at daværende UMBs rutiner for ekstern evaluering hadde en svært
ressurskrevende form. Det nye forslaget til rutiner for periodisk evaluering legger opp til
større fleksibilitet og frihet til å skreddersy evalueringene etter behov. Hensikten er å sikre
at resultatene blir relevante for fagmiljøene og at alle studieprogrammer blir evaluert. En
styring av evalueringen basert på eksisterende styringslinje, bidrar til en forenkling av
rutinen og reduksjon av ressursbruk.
Studiedirektøren foreslår i tillegg at det utformes en mal for den rapporten som skal lages i
forbindelse med fagmiljøenes forarbeid for å sikre nivå og omfang. Det kan med fordel tas
utgangspunkt i den malen som brukes av NOKUT i forbindelse med deres revideringer av
studieprogram. Denne brukes i forbindelse med NOKUTs revidering av Erfaringsbasert
master i eiendomsutvikling, og har av instituttet blitt pekt på som helhetlig og grundig.

Forslag til vedtak



NMBU

Studieutvalget gir sin tilslutning til rutiner for programevaluering ved NMBU, vedlegg
1
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Evaluering av studieprogram ved NMBU
Innledning
Programevalueringer står sentralt i utviklingen av utdanningstilbudet ved NMBU. De utgjør
også et viktig grunnlag for ledelsens overordnede vurdering av utdanningstilbudet ved
universitetet og av helheten i programporteføljen.
Formålet med evaluering av studieprogram er å legge til rette for kontinuerlig forbedring av
programmene ved NMBU. Programevalueringen skal bidra til at studieprogrammets
læringsmål er oppdaterte og relevante, og at emnene som inngår i programmet er utformet
med læringsaktiviteter og evalueringsformer på en slik måte at studentene oppnår
studieprogrammets læringsutbytte. Evalueringene skal også bidra til at programmene har en
plass i NMBUs samfunnsoppdrag og har relevans for arbeidsmarked og samfunn generelt.
NMBU har to typer programevalueringer: årlig evaluering og periodisk evaluering.
Nedenstående beskriver rutinene for disse to evalueringstypene.
Det legges til grunn at det er det kontinuerlige, faglige utviklingsarbeidet ved instituttene
som driver programutviklingen. Den årlige evalueringen utgjør således det viktigste
grunnlaget for vurderinger av tiltak/endringer. Resultatene fra denne ligger også til grunn
for vurderingen av behovet for en periodisk evaluering. Den periodiske evalueringen er et
komplement til den årlige evalueringen, og gir mulighet til en ekstern fagfellevurdering av
programmet.
Til sammen skal evalueringene gi et tilstrekkelig faglig, pedagogisk og strategisk grunnlag for
beslutninger om utviklingstiltak og om opprettelser/nedleggelser av programmer.

Årlige studieprogramevalueringer
Om evalueringen
Den årlige programevalueringen er en egenevaluering som gir en mulighet for de
programansvarlige til å gjennomgå og vurdere programmet og til å gjøre justeringer.
Evalueringsarbeidet skjer i regi av dem som er tettest på gjennomføringen av programmet og
er en del av den løpende prosessen med å utvikle programmet faglig og pedagogisk.
Evalueringsarbeidet skal være kriteriebasert, jf. sjekkliste med kvalitetskriterier for
godkjenning av gradsprogrammer. Programmet skal også vurderes i lyset av NMBUs visjon
og strategi, NMBU-nøkkelen og NMBUs Læringsfilosofi.
Om instituttets rapportering
Instituttene rapporterer årlig om evalueringsarbeidet i programrapporten, som har til
hensikt å dokumentere og synliggjøre evalueringsarbeidet. Den utgjør et grunnlag for
instituttets kvalitetsrapportering og er et innspill i den årlige vurderingen av universitets
programportefølje. Rapporten er på denne måten en del av den årlige syklusen for
kvalitetssikring ved NMBU.
Bestillingen av rapporten er en del av den årlige bestillingen til instituttene av
kvalitetsrapportering (mai). Rapporteringsmalen legger opp til en kortfattet og standardisert
rapport. Fristen fremgår av bestillingen (oktober/november).
NMBU
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Det legges til grunn at det er vurderingene av grunnlagsdata/resultater, som skal synligjøres i
rapporten, ikke grunnlagsdata/resultater i seg selv.
Studieavdelingen sender sammen med bestillingen ut et tallgrunnlag basert på tall fra
FS/DBH, som kan brukes av instituttene. Instituttene vurderer for øvrig selv hvilke kilder
som brukes og hva som vektlegges, da dette kan variere fra program til program og fra år til
år.
Ansvar for evaluering og rapportering
Ansvaret for den årlige programevalueringen ligger hos instituttet, dette gjelder både
gjennomføring og oppfølgning. Organiseringen av arbeidet med evalueringen springer ut av
den organiseringen rundt programmene som instituttet har valgt.
Studieprogramleder har en nøkkelrolle som koordinator og samordner av utviklingsarbeidet
rundt programmet. Han/hun har ansvar for, i samarbeid med programråd eller andre viktige
bidragsytere, å vurdere programmet og foreslå en handlingsplan. Disse vurderingene
nedfelles i programrapporten. Studieprogramleder koordinerer også arbeidet med
oppfølgning av handlingsplanen.
Undervisningsutvalget drøfter og godkjenner programrapporten og sender disse til
instituttstyret for endelig godkjenning.
Instituttstyret godkjenner programrapportene for samtlige programmer ved instituttet.
Instituttleder har ansvar for at programevaluering finner sted ved instituttet i henhold til
rutinene og overleverer kvalitetsrapport og programrapporter til dekanen. Instituttleder har
videre det overordnede ansvaret for at handlingsplanen gjennomføres.
Dekan og fakultetsstyre gjennomgår og drøfter programrapportene. Det vedtas hvilke
programmer som skal gjennomgå periodisk evaluering. Dekan og fakultetsstyre gir råd til
rektor og styre om studieprogramporteføljen.
Studentmedvirkning: Studentmedvirkningen sikres i utgangspunktet ved den faste
representasjonen av studenttillitsvalgte i programutvalg/-råd, undervisningsutvalg og
instituttstyre. I de tilfeller hvor det ikke er programutvalg/-råd, skal studentrådet sikre at
studenter med forankring i programmet, har vurdert rapporten. Instituttene kan også bruke
andre egnede former for studentmedvirkning i for eksempel referansegrupper. De skal
videre se hen til kilder som involverer innhenting av studentenes oppfattelser av kvaliteten i
studieprogrammer, herunder for eksempel Studiebarometeret og egne/NMBUs/NIFUs
kandidatundersøkelser. En viktig del av oppfølgningen av evalueringene er løpende
tilbakemelding til studentene om resultater og eventuelle endringer.
Spesielt om årlig evaluering av veterinær- og dyrepleierutdanningen
Det skal leveres ett skjema for hver av de to programmene. De fire involverte instituttene
organiserer selv arbeidet med evaluering og rapport med utgangspunkt i de overordnede
prinsippene for saksgang og medvirkning som ligger i beskrivelsen over.
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Periodisk studieprogramevaluering
Om evalueringen
Den periodiske evalueringen er et komplement til den årlige programevalueringen og skal
bidra med et helhetlig og eksternt blikk på programmets form og innhold. Den skal på linje
med den årlige evalueringen, være et redskap for fagmiljøene i deres arbeid med å utvikle
programmet.
Det tas årlig en beslutning om hvilke programmer som skal evalueres, i hovedsak basert på
funn beskrevet i de årlige programrapportene. Periodisk evaluering gjennomføres etter en
syklus på 7-10 år.
Evalueringens form
Den periodiske evalueringen gjennomføres i to trinn; instituttets forarbeid og komiteens
evaluering.
Formålet med instituttets forarbeid er å finne problemstillinger rundt programmet som
krever en nærmere vurdering. Det tas utgangspunkt i programrapportene for de siste fem
årene og annen kunnskap instituttet har om utfordringer i programmet.
Forarbeidet resulterer i et forslag til grunnlag for komiteens evaluering inneholdende formål,
relevante problemstillinger/temaer som trenger en nærmere vurdering,
komitesammensetning, plan for selve gjennomføringen av evalueringen og ønsket leveranse.
Etter godkjenning av forslaget til grunnlag kan komiteens evaluering settes i verk. Komiteens
evalueringsarbeid skal være kriteriebasert, jf. sjekkliste med kvalitetskriterier for
godkjenning av gradsprogrammer. Programmet skal også vurderes i lyset av NMBUs visjon
og strategi, NMBU-nøkkelen og NMBUs Læringsfilosofi.
Ansvar og gjennomføring
Dekan/fakultetsstyre har ansvar for at det gjennomføres periodiske evalueringer minimum
hvert 7.-10. år og at det foreligger en oversikt/rullerende plan for evalueringene. De vedtar
for hvert år hvilke programmer som skal evalueres og godkjenner fagmiljøets forslag til
grunnlag for komiteens evaluering. Dekan/fakultetsstyre godkjenner oppfølgingsplanen i
etterkant av evalueringen og sørger for nødvendig rapportering til rektor/universitetsstyre.
Det nedsettes en prosjektgruppe ved det aktuelle instituttet. Prosjektgruppen bør ha god
forankring i miljøet og organisasjonen rundt programmet og kan samsvare med
programrådet/-utvalget for programmet. Det skal være minst en studentrepresentant i
gruppen. Prosjektgruppen utarbeider et forslag til grunnlag for evalueringen.
Evalueringskomiteen skal ha en sammensetning som sikrer kvalitet i evalueringen både på
det aktuelle fagområdet og innen pedagogikk/didaktikk. Det skal som et minimum være
medvirkning fra én på professornivå og én på førsteamanuensisnivå samt fra én student,
samtlige innhentet eksternt. Kollegiale forhold som kan påvirke den objektive rollen til
komiteen skal unngås i både utvelgelse av komitémedlemmer og under besøket. Hele eller
deler av komiteen kan besøke NMBU, for å utvide innhentingen av informasjon til også å
omfatte intervjuer og møter.
Komiteen skal i tillegg til fagmiljøets grunnlag for evalueringen, på forhånd få tilsendt emneog programbeskrivelser for programmet og beskrivelse av faglig og pedagogisk kompetanse
hos de medvirkende i programmet, NMBUs visjon og strategi, NMBU-nøkkelen og NMBUs
Læringsfilosofi samt NMBUs sjekkliste med kvalitetskriterier for godkjenning av
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gradsprogrammer. Annen relevant informasjon om NMBU, instituttet og programmet kan
legges ved etter behov.
Evalueringskomiteen gjennomfører evalueringen og leverer innen en gitt frist en
evalueringsrapport med konkrete forslag til tiltak. Rapporten skal ta utgangspunkt i de
rammene for sluttprodukt, som ligger i grunnlaget for evalueringen. Det skal redegjøres for
gode og svake sider ved programmet og foreslås konkrete tiltak.
Instituttet/fagmiljøet vurderer rapporten og hvilke tiltak som skal følges opp og setter opp en
tidsplan for dette. En plan skal foreligge innen en gitt frist etter at rapporten er levert og
denne godkjennes av dekan/fakultetsstyre. Instituttet/fagmiljøet har også ansvaret for
implementering av tiltak i etterkant av evalueringen. Det blir rapportert om
implementeringen av planen i den årlige rapporteringen om programmet.
Om studentmedvirkning: Det stilles krav til studentrepresentasjon i prosjektgruppe og
evalueringskomite. For øvrig vises til den organiserte studentmedvirkningen som sikres ved
den faste representasjonen av studenttillitsvalgte i instituttstyre og undervisningsutvalg.
Årshjul
Fakultetsstyret vedtar hvilke programmer som skal evalueres ved årets siste møte (i
forbindelse med vurderingen av programrapportene). Fagmiljøene leverer grunnlag for
evalueringene til fakultetsstyret ved et av møtene på våren etterfølgende år. Evalueringen
igangsettes vår/høst.
Spesielt om periodisk evaluering av veterinærutdanningen og dyrepleierutdanningen
Veterinærutdanningen og dyrepleierutdanningen følger rutinene for den periodiske
evalueringen/akkrediteringen i regi av henholdsvis The European Association of
Establishments for Veterinary Education (EAEVE) og ACOVENE (Accreditation committee for
veterinary nurse education).
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Studieprogramrapport
Dato:
Studieprogram:
Institutt:
Fakultet:
Eventuelle samarbeidende institutter og fakulteter:

Studieprogramrapportens datagrunnlag:

Beskrivelse av kilder, for eksempel kan følgende benyttes:

Emneevalueringer og emnerapporter

Tidligere studieprogramrapporter

Relevant statistikk: søker- og opptakstall, karakterstatistikk, gjennomførings- og frafallsstatistikk fra DBH og
eventuelle spørreskjemaundersøkelser som har blitt gjennomført blant studenter, ferdige kandidater eller
arbeidsgivere

Instituttenes/NMBUs/NIFUs kandidatundersøkelser

Studiebarometeret

Beskrivelse av involvering av eksterne parter i vurderingen/utviklingen av programmet:

Forslag til punkter/spørsmål for vurdering:



Hvordan skjer involveringen av for eksempel næringsliv/offentlig forvaltning, tidligere studenter, andre
utdanningsinstitusjoner etc?

Vurdering av kvaliteten i studieprogrammet:

Forslag til punkter/spørsmål for vurdering:

Kvalitet i læringsutbyttebeskrivelse

Kvalitet i helheten i programmet – sammensetningen av emner

Hvor egnet er læringsaktiviteter og vurderingsformer for å nå læringsmålene?

Oppnåelse av læringsmål

Hvor er arbeidsmarkedet for kandidatene? Hvor stort er behovet? Sammenhengen programinnhold og
behov?

Øvrige rammer: bemanning og infrastruktur, faglig/sosialt miljø rundt læringen

Vurdering av søkergrunnlaget og programmets bærekraft:
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Forslag til punkter/spørsmål for vurdering:

Vurdering av antall søkere og antall plasser på programmet

Hvor mange uteksamineres? Gjennomstrømning.

Tendensene over tid?

Gis programmet andre steder i Norge? Hvordan plasserer seg NMBU i forhold til de andre
utdanningsstedene?

Nylig gjennomførte tiltak og effekten av disse:

Forslag til punkter/spørsmål for vurdering:

Tiltak kun for programmet

Tiltak i regi av hele instituttet

Effekten av tiltakene/forventet effekt av tiltakene

Instituttets handlingsplan med tiltak og ansvar for oppfølging:

Forslag til punkter/spørsmål for vurdering:

Instituttet/fagmiljøets innspill til tiltak for å øke kvaliteten i programmet
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SU-SAK 29/2015 Revisjon av rutiner for godkjenning av
studieprogram
Vedlegg:
1. Rutine for godkjenning av nye studieprogram ved NMBU
2. Mal for søknad om godkjenning av gradsprogrammer ved NMBU med kriterier.
3. Læringsutbytteskjema for bachelor, 2-årig master og 5-årig master (norsk og engelsk)
med brukerveiledning og NMBU-nøkkelen til nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk
4. Mal for beskrivelse av studieprogram

Forslag til vedtak:


Studieutvalget tilrår vedlagte reviderte
- Rutine for godkjenning av studieprogram
- Mal for søknad om godkjenning av gradsprogrammer ved NMBU med kriterier
- Mal for beskrivelse av studieprogram

Ås, 30. september 2015

Ole-Jørgen Torp
Studiedirektør

NMBU

Studieutvalget

07.10.2015

Saksframlegg
SU-sak 29/15

2

Bakgrunn
Som akkreditert universitet kan NMBU selv opprette og nedlegg studieprogrammer og
emner på alle nivåer. Med dette ligger også et ansvar for å ha et internt
kvalitetssikringssystem som sikrer høy kvalitet på de programmene vi tilbyr og at
programmene er i tråd med nasjonale lover og forskrifter og NMBUs egne forskrifter. Det
ligger dermed et stort ansvar på NMBU om å ha gode og hensiktsmessige rutiner for
godkjenning og evaluering av de studieprogrammer som tilbys ved universitetet.
I forbindelse med prosessen rundt innføringen av Nasjonalt Kvalifikasjonsrammeverk (NKR)
ved tidligere UMB og en drøfting av sterke og svake sider ved systemet for kvalitetssikring av
emner og programmer, ble rutinene for godkjenning av programmer revidert i 2012. Alle
programmer ved UMB gjennomgikk ny godkjenning i løpet av 2013 etter de nye kriteriene i
forbindelse med innføringen av NKR. Rutinen fra tidligere UMB har blitt videreført i NMBU.
Eksisterende rutiner, sjekklister, læringsutbytteskjema og mal for søknad er tilgjengelig på
NMBUs nettsider (Programgodkjenning). Dagens rutiner og kriterier bygger på kravene i
«Forskrift om kvalitetssikring og kvalitetsutvikling i høyere utdanning og
fagskoleutdanning» og «Forskrift om tilsyn med utdanningskvaliteten i høyere utdanning
(Tilsynsforskriften)» og de kriteriene som NOKUT legger til grunn ved akkreditering av
studier og kvalitetssikringssystemer.
Styringsreglementet for NMBU gir fakultetsstyret ansvar om å innstille til universitetsstyret
angående opprettelse og nedleggelse av studieprogram ved fakultetet. For å gjenspeile
føringene i styringsreglementet er det derfor behov for å endre rutinen for godkjenning av
program. Innføring av nytt kvalitetssikringssystem for utdanningen (KSU) ved NMBU og
justerte rutiner for programevaluering styrker den kontinuerlig rapportering og oppfølging
av kvaliteten på programnivå. Dette gir universitetet god kontroll på status for
kvalitetsarbeidet på programnivå og bør gjenspeiles i rutinen i forhold til kravet om
periodisk regodkjenning. Samtidig er målet å forenkle og klargjøre eksisterende maler og
kriterier forbundet med godkjenningsrutinen.
Studiedirektøren legger med dette frem forslag til nye rutiner for godkjenning av nye
gradsprogrammer på bachelor-, master og ph.d.-nivå ved NMBU for studieutvalget.

Studiedirektørens vurdering
Vurdering av eksisterende rutine
Ut fra de erfaringene universitetet har med bruk av dagens rutiner og basert på det faktum at
kriterier bygger på kravene i Tilsynsforskriften og NOKUTs kriterier ved akkreditering av
studier og kvalitetssikringssystemer, er studiedirektøren trygg på at den eksisterende
rutinen er med på å sikre at vi tilbyr gode programmer og dekker forventningene NOKUT har
til kvalitetssikring. Kvalitetskriteriene for godkjenning av program derfor ikke endret i den
nye rutinen, men kravet til den strategiske forankringen er styrket (se mer under roller) og
det samme er kravet til ekstern medvirkning.
Fakultetets og studieutvalgets rolle i programgodkjenning
Den nye rutinen viderefører en totrinnsmodell for godkjenning av nye program. I første trinn
styrkes kravet til en vurdering av programmet opp mot eksisterende
studieprogramportefølje, NMBUs strategier og samfunnsoppdrag.
I tråd med universitetsstyrets vedtak om å tilby en ny og fremtidsrettet portefølje ved NMBU
NMBU

Studieutvalget

07.10.2015

Saksframlegg
SU-sak 29/15

3

(US 154/2014), sees et behov for at fakultetene er tidlig inne i prosessen med opprettelse av
nye program. Dette for å kunne bidra til å vurdere det skisserte programmet i et helhetlig
sammenheng opp mot eksisterende programportefølje for å vurdere synergier,
sammenslåinger eller andre omgjøringer i porteføljen i forbindelse med opprettelsen. Dette
ansvaret ligger i fakultetenes mandat og er samtidig viktig for fakultetenes rolle i
programutviklingen ved NMBU, beskrevet i det nye kvalitetssikringssystemet.
Studiedirektøren anbefaler derfor i den nye rutinen at en skisse til det nye programmet
leveres dekan med kopi til studiedirektøren. Dekanen legger frem skissen for fakultetsstyret,
som vurderer om det nye programmet er i kjerne av universitetets virksomhet og er med på
å bidra vesentlig til at NMBU oppfyller sitt samfunnsoppdrag, mål og strategier.
Studiedirektøren ønsker også at skissen til det nye programmet legges frem for
studieutvalget i forbindelse med porteføljebehandlingen, slik at utvalget også har mulighet
for å gi sine innspill til prosessen med utviklingen av det nye programmet. SU vil også bli
forelagt saken i trinn to. SUs ansvar med å vurdere søknaden i forhold til om
kvalitetskriteriene er oppfylt videreføres i den nye rutinen
Universitetsstyret fastsetter hvert år gjennom studieprogramporteføljesaken hvilke
studieprogram som skal tilbys kommende studieår. I forbindelse med
porteføljebehandlingen ønsker studiedirektøren at det også varsles hvilke nye program som
instituttene arbeider med, og det er derfor viktig at skissen for godkjenning foreligger
tilstrekkelig tidlig til at man rekker dette. Dette bidrar til et langsiktig blikk på porteføljen.
Ifølge §20-1 i Forskift om opptak, studier, eksamen og grader ved NMBU, vedtar
universitetsstyret selv oppretting og nedlegging av studieprogram etter forslag fra ansvarlig
institutt og etter tilråding fra studieutvalget. Dette er ikke helt i henhold til
styringsreglementet. Studiedirektøren påpeker at det vil bli en endring i forskriften som
følge av dette.

Ekstern medvirkning
Basert på fakultetsstyrets tilråding blir instituttet i den nye rutinen bedt om å utarbeide
programmet og søke om godkjenning for det nye programmet i tett samarbeid med eksterne
aktører. Studiedirektøren ønsker med dette å fremheve viktigheten av involveringen av
eksterne i utviklingen av nye program gjennom å sette krav til ekstern medvirkning i
utviklingen. Dette kan løses på mange ulike måter og det er opp til fagmiljøet og instituttet å
velge den metoden som er mest hensiktsmessig for å sikre best mulig resultat. Kravet til en
fagfellevurdering (sakkyndig vurdering) og dertil hørende rapport fra vurderingen er
fortsatt obligatorisk selv om det har vært eksterne med i utviklingen. Den sakkyndige
rapporten er vesentlig for å sikre at kvalitetskriteriene er oppfylt og viktig for å bidra til at SU
kan gjøre en god vurdering.
Regodkjenning av program
Studiedirektøren mener at det gjennom gode rutiner for årlig og periodisk
programevaluering samt god utdanningsledelse, sikres faglige utviklingen av program på
instituttet og at NMBU tilbyr gode program som oppfyller de gjeldende krav. Kravet til
regodkjenning hvert 12.år fjernes derfor fra rutinen, og vurderinger av behovet for ny
godkjenning tas i forbindelse med oppfølging av ekstern periodisk programevaluering og
gjennom vurdering av årlige programrapporter.
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Språklige oppdateringer og nye maler
Studiedirektøren har gjort en språklig oppdatering av kriteriene for godkjenning av nye
program som nå ligger inne i «Mal for søknad om godkjenning av gradsprogrammer ved
NMBU med kriterier». Malen omhandler krav til søknadens innhold og vurderinger.
Kriteriene vil også etter hvert være tilgjengelig i en huskeliste som ligger på nett.
Læringsutbytteskjemaene har fått en litt annerledes mal og det er i tillegg utarbeidet «Mal
for beskrivelse av studieprogram» med retningslinjer til hva som må beskrives.
Ph.d.-programmer
Rutinen legger opp til å gjelde for nye gradsprogrammer på bachelor-, master og ph.d.-nivå
som ønskes godkjent. Rutinen vil derfor behandles også i forskningsutvalget, for å sikre at
rutinen oppfyller alle krav til godkjenning av program på ph.d.-nivå og for at rutinen korrekt
skal beskrive de råd og utvalg som naturlig vil være involvert i godkjenning av nye program
på ph.d.-nivå. Det vil kunne bli enkelte endringer i rutinen som følge av dette.
Studiedirektøren tilrår med dette at studieutvalget gir sin tilslutning til forslaget til ny rutine
for godkjenning av nye gradsprogram på bachelor-, master og ph.d.-nivå .

Forslag til vedtak


Studieutvalget tilrår vedlagte reviderte
- Rutine for godkjenning av nye studieprogram ved NMBU
- Mal for søknad om godkjenning av gradsprogrammer ved NMBU med kriterier
- Mal for beskrivelse av studieprogram
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Rutine for godkjenning av nye studieprogram ved NMBU
Rutinen gjelder godkjenning av nye studietilbud som fører fram til en grad ved NMBU.
Formål med rutinen:
NMBUs studieprogram skal holde et høyt faglig og pedagogisk nivå og bidra til at NMBU
oppfyller sitt samfunnsoppdrag og egne strategiske planer. Programmene skal oppfylle
gjeldende norske lover og forskrifter og NMBUs studieforskrifter.
Til rutinen hører følgende dokumenter:
 Mal for søknad om godkjenning av gradsprogrammer ved NMBU med kriterier
 Mal for beskrivelse av studieprogram
 NMBU-nøkkel til nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk
 Læringsutbytteskjema med brukerveiledning
 Retningslinjer for oppnevning av sakkyndige for programgodkjenning
Strategisk forankring og igangsettelse av prosess med nytt studieprogram
For nye programmer skal instituttet først sende en idéskisse til dekan med kopi til
studiedirektør (SD). Dette skal senest skje i forbindelse med fakultetenes behandling av
porteføljen i oktober/november (året før programmet ønskes tatt inn i porteføljebehandlingen).
Ideskissen skal inneholde følgende overordnede vurderinger:
 Studieprogrammets samsvar med universitetets og fakultetets strategi og
samfunnsoppdrag, herunder også forskningsstrategier
 Overordnet forventet læringsutbytte/læringsmål
 Relevans, rekrutteringsgrunnlag og arbeidsmarked, forventet antall studenter
 Robuste fagmiljø, tverrfaglighet og utnyttelse av synergier med andre fagmiljøer, kobling
til forskning
 Eksterne samarbeidspartnere som man vil bruke i utformingen av det nye programmet
 Finansiering
Dekanen legger frem skissen for fakultetsstyret (FS) som vurderer skissen i forhold til
eksisterende program ved NMBU og i landet for øvrig. Det bør også vurderes om det i
forbindelse med opprettelsen kan foretas sammenslåinger eller andre omgjøringer i dagens
portefølje eller om det planlagte programmet kan opprettes som studieretning innenfor et
eksisterende program.
FS gir sin eventuelle tilslutning til at instituttet fortsetter planarbeidet med sikte på å opprette
programmet med utgangspunkt i om programmet bidrar vesentlig til at NMBU oppfyller sitt
samfunnsoppdrag og strategiske planer. FS bes gi innspill til prosessen videre med tanke på
utnytting av synergier, økonomisk bærekraft og bidrag til ekstern medvirkning i utviklingen.

SD orienterer SU om skissen til det nye programmet og fakultetsstyrets behandling av skissen i
forbindelse med porteføljebehandlingen i SU.
Etter at FS har gitt sin tilslutning, går instituttet i gang med utredning, detaljplanlegging av
programmet og søknad.
Planlegging av det nye programmet på Instituttet:
Instituttene involvere eksterne samarbeidspartnere under arbeidet med planlegging av
studieprogrammene. Den eksterne medvirkningen skal beskrives i søknaden.
Instituttene utfyller for hvert studieprogram læringsutbytteskjema (LU) på aktuelt nivå. LUskjemaet beskriver studentenes læringsutbytte i samsvarer med NMBU nøkkelen til Nasjonalt
kvalifikasjonsrammeverk. Skjemaet beskriver også programmets innhold og oppbygging,
arbeids- og undervisningsmetoder og evalueringsformer relatert til hvert punkt i studentens
læringsutbytte.
Instituttet utvikler programmet og lager programbeskrivelse i tråd med «Kriterier for
beskrivelse av studieprogram på bachelor- og masternivå». Programbeskrivelsen skal være i
overenstemmelse med læringsutbytteskjemaet.
Instituttet går gjennom kvalitetskriteriene i «Kravspesifikasjon for godkjenning av program»
(finnes også som sjekkliste på nett) og gjør om nødvendig endringer i programbeskrivelsen for å
oppfylle kriteriene.
Instituttet skriver søknad om programgodkjenning i tråd med kriteriene i «Kravspesifikasjon for
godkjenning av program». Undervisningsutvalget behandler søknaden og bekrefter at søknaden
er klar til å sendes til sakkyndig for vurdering.
1-2 sakkyndige foreslås av instituttet og oppnevnes av Prorektor. NMBU bruker samme krav til
sakkyndiges kompetanse som NOKUT, se vedlegg til denne rutinen. Instituttet oversender
sakkyndige søknaden med, programbeskrivelse og utfylt læringsutbytteskjema. Sakkyndig
gjennomgår søknaden, vurderer om programmet oppfyller hvert kvalitetskriterium i
kravspesifikasjonen og sender sine vurderinger og konklusjoner til instituttet. Om nødvendig
reviderer instituttet programbeskrivelse, læringsutbytteskjema og søknad.
Instituttstyret behandler søknaden, gjør en vurdering av om kriteriene for godkjenning er
oppfylt og vedtar en tilråding om godkjenning av programmet.
Godkjenning av kvalitetskriteriene og vedtak om opprettelse:
Instituttet oversender søknaden med vedlegg og instituttets vedtak til studiedirektøren for
behandling i studieutvalget (SU).
SU vurderer om kvalitetskriteriene for godkjenning er oppfylt og gjør vedtak om tilråding til
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godkjenning av programmet etter kriteriene.
Etter at SU har vurdert kriteriene for godkjenning behandler FS søknaden fra instituttet om
opprettelse av det nye programmet.
Både SU og FS kan gjøre merknader om punkter som må utbedres og vedta at programmet blir
midlertidig godkjent for en periode.
US fastsetter hvert år hvilke studieprogram som skal tilbys kommende studieår i egen
saksrutine («studieprogramporteføljesaken»). Bare studieprogrammer som er godkjent etter
denne rutinen vurderes for å bli inkludert i NMBUs portefølje av gradsprogrammer.
Instituttet er ansvarlig for at den elektroniske versjonen av studiehåndboka/programregisteret
til enhver tid er oppdatert for sine programmer.
Fornyet godkjenning
Ved vesentlig endring i studieprogram som følge av det kontinuerlige utviklingsarbeidet eller
som følge av ekstern periodisk programevaluering kan fornyet godkjenning av programmet
være aktuelt. Ved fornyet godkjenning gir studiedirektøren en vurdering av om bruk av
sakkyndige er nødvendig.
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Vedlegg.
Retningslinjer for oppnevning av sakkyndige for programgodkjenning
1-2 sakkyndige oppnevnes av rektor etter forslag fra instituttet.
De sakkyndige skal ha:
 kompetanse i og erfaring fra gjennomføring av tilsvarende eller beslektet studium.
 formell kompetanse på et høyere nivå enn det studieprogrammet som søker
godkjenning.
Ved godkjenning av nye program på ph.d.-nivå kreves faglig kompetanse på
professornivå for sakkyndige. Ved godkjenning av program på mastergradsnivå kreves
faglig kompetanse minst på førstestillingsnivå. For bachelorgrader bør de sakkyndige ha
kompetanse tilsvarende høgskolelektor eller høyere.
Sakkyndige kan ikke ha oppgaver ved institutt som tilbyr programmet eller ha andre
tilknytninger som medfører inhabilitet.
De sakkyndige bør ha kompetanse innenfor evaluering/kvalitetssikring.
Sakkyndige for programmer på masternivå eller høyere må ha relevant internasjonal
kompetanse og bør gjerne hentes fra en institusjon i utlandet.
De sakkyndige skal gjøre en faglig vurdering av søknaden med programbeskrivelse og utfylt
læringsutbytteskjema opp mot kvalitetskriteriene i kravspesifikasjonen. De sakkyndige skal gi
sine vurderinger til instituttet og konkludere med om de anbefaler opprettelse av det nye
programmet eller ikke.
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Mal for søknad om godkjenning av gradsprogrammer
ved NMBU med kriterier.
NMBUs studieprogram skal holde et høyt faglig og pedagogisk nivå og bidra til at NMBU
oppfyller sitt samfunnsoppdrag og egne strategiske planer. Programmene skal oppfylle
gjeldende norske lover og forskrifter og NMBUs forskrifter.
Kriteriene for godkjenning av gradsprogrammer gjelder alle studietilbud som fører
fram til en grad ved NMBU. Kriteriene bygger på NOKUTs tilsynsforskrift, øvrige
nasjonale lover og forskrifter, NMBUs forskrifter innenfor området utdanning samt
institusjonelle krav og føringer nedfelt i strategier og planer.
Det gjelder at for alle områder skal instituttet gjøre en vurdering av om kriteriet er
oppfylt og hvis det forekommer områder med behov for videreutvikling og utbedring,
skal det utarbeides planer for arbeidet fremover. I søknaden gjengis disse vurderingene
og eventuelle planer for videreutvikling og utbedringer.
Studieprogram:
Ansvarlig institutt:
Arkivnr:

Strategisk forankring, overordnede vurderinger og bakgrunn for
søknaden
Her gis en kort bakgrunnen for godkjenningssøknaden og en overordet beskrivelse av
programmet, samt en vurdering av de kriteriene som angis under.
Overordet beskrivelse av programmet
Studiets fagområde og overordnede læringsutbytte/mål.
Strategisamsvar og samfunnsoppdrag
Studiets relevans skal være i samsvar med NMBUs samfunnsoppdrag og universitetets og
fakultetets strategiske planer, herunder også eventuelle koblinger til forskningsstrategier.
Studiets plassering i forhold til lignede utdanninger som tilbys ved andre institusjoner.
Studentrekruttering og markedsvurdering
Forventet studentrekruttering skal være tilstrekkelig til å etablere og opprettholde et
tilfredsstillende læringsmiljø og stabilitet i studiet. Dette vurderes ut fra studiets omfang
og nivå. Instituttet må gjøre en realistisk vurdering av studentrekruttering og markedet på
lang sikt. Her angis også stipulert det totale antall studenter på programmet. KDs krav til
minimum 20 studenter per studieprogram for opprettelse av nytt program må ligge til
grunn.
Robuste fagmiljø, tverrfaglighet, synergier
Fagmiljøets sammensetning, størrelse og samlede kompetanse skal være tilpasset og
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samtidig tilstrekkelig for å ivareta den forskning og det faglige utviklingsarbeid som
utføres. Her angis også hvordan programmet bidrar til tverrfaglig samarbeid og utnyttelse
av synergier på tvers av program, institutt og fakultet.
Omtale av prosessen med utarbeidelse av programmet, kvalitetssikring og
saksbehandling
Herunder behandling i ulike utvalg/råd/styrer og involverte personer.
Ekstern involvering i utviklingsarbeidet
Det stilles krav til ekstern medvirkning i utvikling av program som skal godkjennes. Kort
beskrivelse av hvordan eksterne aktører (sakkyndige, samarbeidspartnere, RSA) har vært
involvert i prosessen.
Her legges også hovedkonklusjonen til den sakkyndige vurderingen inn.
Kostnadsberegning og finansiering
Overordnet vurdering av finansiering og økonomiske bærekraften til det nye programmet.

Grunnleggende forutsetninger for programmet
Her gir instituttet en vurdering av de grunnleggende forutsetningene for
programmet (se kriterier for godkjenning under). Områder der instituttet ser
behov for utbedring og utvikling påpekes, med beskrivelse av planlagt arbeid
framover.
Rammeplan
Krav i gjeldende rammeplaner er oppfylt.
Rammeplan for studiet skal omtales i PB1 og PB skal samsvare med rammeplanen
Grad og tittel
Navnet på graden og eventuell tittel skal være korrekt oppført i PB i samsvar med
Forskrift om grader og yrkesutdanninger, beskyttet tittel og normert studietid ved
universiteter og høyskoler og NMBUs forskrifter
Skikkethetsvurdering
Eventuell skikkethetsvurdering skal utføres i samsvar med krav i Forskrift om
skikkethetsvurdering i høyere utdanning og Forskrift om opptak, studier, eksamen og
grader ved NMBU
Gjelder kun utdanninger som skal omfattes av skikkethetsvurdering etter lov om
universiteter og høyskoler § 4-10. PB skal omtale skikkethetsvurderingen og hvordan den
blir utført.
Arbeidsomfang
Forventet arbeidsomfang er 1800 arbeidstimer pr år og er inndelt i tilrettelagte
undervisningsformer og selvstudium og eksamensforberedelser.
1

2

PB = programbeskrivelsen

Det skal bekreftes at normert fulltidsstudium er på 60 studiepoeng og ca. 1800
arbeidstimer pr år. Basert på måten instituttet har satt sammen programmet med emner,
lager instituttet et grovt anslag over prosent av studentens arbeidstimer som er
«tilrettelagte» - dvs. kontakttid med fagperson til stede – for hvert studieår.
Avtaler
Det skal foreligge tilfredsstillende avtaler som regulerer vesentlige forhold av betydning
for studentene, der deler av studiet foregår utenfor NMBU. Kravet er forhåndsgodkjent for
alle programmer på grunnlag av NMBUs rutiner for utvekslingsavtaler.
Dersom obligatoriske deler av et studieprogram foregår utenfor NMBU skal instituttet
også bekrefte at det finnes avtaler som dekker undervisningssamarbeidet
Opptak
Opptakskravene for studieprogrammet skal være klart beskrevet i studieplanen og i
samsvar med forskriftene.
Ex.phil.
I bachelorgraden og 5-årig master skal 10 sp være knyttet til et felles innføringsemne
(Ex.phil.). PB skal beskrive dette kravet.
Fordypning – bachelor
Bachelorgraden skal inkludere en fordypning på minst 80 sp av de 180 sp programmet
omfatter. PB (Bachelor) skal beskrive krav til fordypning på 80 sp og hvordan
fordypningskravet kan oppfylles.
Faglige krav studiet bygger på - master
PB (2-årig Master) skal fastsette hvilke faglige krav mastergraden bygger på (de fag,
emner eller emnegrupper som inngår i utdanningsløpet mastergraden bygger på) og disse
skal være i samsvar med Forskrift om opptak, studier, eksamen og grader ved NMBU med
utfyllende bestemmelser.
Selvstendig arbeid – 2- og 5 årige master
I 2- og 5-årig mastergrad skal det inngå selvstendig arbeid av et omfang på minimum 30
og maksimum 60 studiepoeng og det skal fremgå av PB for 2-årig og 5-årig Mastergrad
kravet til obligatorisk selvstendig arbeid.
Relevant yrkespraksis – erfaringsbasert master
I erfaringsbasert mastergrad skal studieplan fastsette hva som er relevant yrkespraksis,
krav til yrkespraksis på minst 2 år, og eventuelle krav til lengre yrkespraksis enn 3 år.
For erfaringsbasert mastergrad, skal PB beskrive krav til lengde og type relevant
yrkespraksis.
Fagmiljø tilknyttet studiet
Fagmiljøets sammensetning, størrelse og samlede kompetanse skal være tilpasset studiet
slik det er beskrevet i plan for studiet og samtidig tilstrekkelig for å ivareta den forskning
og det faglige utviklingsarbeid som utføres.
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Minst 50% av årsverk tilknyttet studiet er fra tilsatte i hovedstilling ved NMBU og de
sentrale delene av studiet skal være tilknyttet disse personer. For mastergradsprogrammer gjelder også at min 10% av det samlede fagmiljøet skal være professorer
eller dosenter og ytterligere 40% med førstestillingskompetanse. For ph.d.-program skal
studiet ha minst 8 årsverk med førststillingskompetanse, hvorav minst seks er heltids
kombinerte forsknings- og undervisningsstillinger og minst fire har professorkompetanse.
Instituttet skal bekrefte at de «sentrale deler» av studiet dekkes av personer med
hovedstilling ved NMBU. Dersom det er tvil om minst 50% av årsverk knyttet til studiets
sentrale deler er fra tilsatte i hovedstilling ved NMBU, skal situasjonen beskrives.
Eventuelle praksisveiledere skal ha hensiktsmessig erfaring fra praksisfeltet.
Kompetansekrav til praksisveiledere skal beskrives og instituttet må bekrefte at
kompetansekravene sikrer at disse har hensiktsmessig erfaring.
Fagmiljøet skal delta aktivt i nasjonalt og internasjonalt samarbeid og nettverk relevant
for studiet. PBs punkt om forskningsmiljø skal omtale forpliktende eller aktiv deltakelse i
faglige nasjonale og/eller internasjonale nettverk av relevans for studiet.
Praksis
For studier med praksis skal det foreligge tilfredsstillende avtaler som regulerer
vesentlige forhold av betydning for studentene

Studieplan
Her gir instituttet en vurdering av godkjenningskriteriene for programbeskrivelsen
og gir utfyllende informasjon ved behov. Områder der instituttet ser behov for
utbedring og utvikling påpekes, med beskrivelse av planlagt arbeid framover.
Studiets navn
Studiet skal ha et navn som er dekkende/beskrivende for studiets innhold, omfang og nivå
PB oppgir studiets navn på nynorsk, bokmål og engelsk. Dersom det kan være tvil om
navnets egnethet, bør navnevalget forklares.
Læringsutbyttebeskrivelse
Læringsutbyttet som studenten skal ha oppnådd ved fullført utdanning skal være
beskrevet i samsvar med nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk (NMBU nøkkel) og som
kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse. PB skal gi en klar beskrivelse av
læringsutbytter som studenter i programmet forventes å få og beskrivelsen skal stemme
med LU-skjemaet.
Det legges opp til at alle studenter, ved fullført studium, skal få alle læringsutbytter i
NMBU nøkkelen for gjeldende nivå. Instituttet skal vurdere hvorvidt PBs beskrivelse av
læringsutbytter dekker punktene i NMBU-nøkkelen
Innhold og oppbygging
Studiets innhold og oppbygging skal være tilfredsstillende beskrevet i
programbeskrivelsen, i hht. til krav til studieplaner fra Tilsynsforskriften. PBs beskrivelse
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av studiets innhold og oppbygging skal inkludere alle aktuelle punkter i
veiledningsteksten og klart beskrive alle faglige krav for å oppnå graden.
Studiets innhold og oppbygging skal være tilfredsstillende relatert til læringsutbytte slik
det er beskrevet i planen. Instituttet vurderer hvorvidt beskrivelsen av innhold og
oppbygging knyttes til læringsutbyttene studentene skal få og bygger på kolonne
«Innhold/oppbygging» og «Emner/deler av programmet» i læringsutbytteskjemaet.
Arbeids- og undervisningsformer
PB skal beskrive studentens læringsaktiviteter og arbeidsformer for studiet som helhet.
Beskrivelsen skal stemme med det som står i LU-skjemaet
Studentenes læringsaktiviteter skal være egnet til å oppnå læringsutbytte slik det er
beskrevet i planen. Instituttet vurderer hvor godt egnet læringsaktivitetene er for å oppnå
programmets læringsutbytter.
Eksamen og vurderinger
PB skal beskrive type og omfang av eksamens- og evalueringsordninger som brukes i
studiet i samsvar med informasjonen i LU-skjemaet.
Eksamensformene skal være egnet til å vurdere i hvilken grad studenten har oppnådd
læringsutbyttene. Instituttet vurderer hvor godt egnet eksamens- og evalueringsformene
er til å vurdere studentens oppnåelse av programmets læringsutbytter.
Ved en nærmere vurdering eller stikkprøve skal det kunne bekreftes at enkeltemner,
spesielt obligatoriske emner, samsvarer med og understøtter PB og LU-skjemaet. Det skal
være mulig å «spore» læringsutbytter, læringsaktiviteter og evalueringsformer tilbake til
emnene.
Kolonnen «Emner/deler av programmet» i LU-skjemaet beskriver hvilke obligatoriske og
delvis valgfrie deler av programmet/emner som skal «levere» ulike læringsutbytter.
Kopling til FoU
Studiet skal ha tilfredsstillende kopling til FoU, vurdert i forhold til studiets nivå, omfang
og egenart. PB skal beskrive forskningsaktivitet og utviklingsarbeid i fagmiljøet knyttet til
studiet, og måten dette blir integrert i studiet på. Dette skal samsvare med punktene om
FoU i LU-skjemaet.
Relevans
Studiets relevans for arbeidsliv, for videre studier og for samfunnet forøvrig skal være
klart beskrevet og dette skal være beskrevet i PB
Studiets relevans skal være i samsvar med NMBUs samfunnsoppdrag og strategiske planer
Instituttene oppfordres til å sjekke at det er sammenheng mellom teksten i PB om
«relevans» og NMBUs samfunnsoppdrag og strategier.
Ordninger for studentutveksling og internasjonalisering
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Studiet skal ha ordninger for studentutveksling og internasjonalisering relevant for
studiets omfang, nivå og egenart.
PB skal beskrive ordninger for studentutveksling knyttet til studieprogrammet og påpeke
egnede/anbefalte ordninger. Studiets internasjonale innhold skal være omtalt i samsvar
med de aktuelle punktene i LU-skjemaet (i PB-punktene om læringsutbytte og/eller
innhold og oppbygging).
Støttefunksjoner og infrastruktur
Lokaler, bibliotektjenester, administrative og tekniske tjenester, tilgang til IKT-ressurser
og arbeidsforhold for studentene skal være tilpasset antall studenter og studiet slik det er
beskrevet i plan for studiet. Listen er ikke uttømmende. Støttefunksjonene og
infrastruktur skal være egnet for at studentene skal kunne oppnå læringsutbyttene som er
beskrevet for studiet. Instituttet vurderer hvordan instituttet tilrettelegger lokalt for å
støtte og fremme studentenes læringsarbeid. Herunder studieveiledning og «faglig hjem»,
dvs aktiviteter og møteplasser i fagmiljøet. Instituttet skal ikke vurdere infrastruktur som
er sentralstyrt, som lesesaler, rom, IKT og bibliotek.

Konklusjon

Konklusjonene bygger på kvalitetssikringen og de vurderinger som er gjort over og
inkluderer instituttets vedtak om tilråding om programgodkjenning.
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NMBU nøkkel for læringsutbytte ‐ Bachelor
En person som innehar en bachelorgrad fra NMBU skal ha følgende læringsutbytter, beskrevet som
hva de er i stand til å gjøre/hva de kan. Læringsutbyttene er inndelt i kunnskap, ferdigheter og
generell kompetanse. Den som innehar bachelorgraden kan:
KUNNSKAP
 Vise kunnskap som bygger på videregående opplæring, om sentrale temaer, teorier,
problemstillinger, prosesser, verktøy og metoder innenfor faget i et internasjonalt perspektiv
 Vise kjennskap til sentrale tema og dagsaktuelle spørsmål i forsknings‐ og utviklingsarbeid
innenfor fagområdet
 Vise kunnskap om fagfeltets samfunnsbetydning, inkludert samspill med andre fagfelter og
bidrag til miljø og bærekraftig utvikling
 Vise kjennskap til nytenkning og innovasjonsprosesser innenfor fagområdet og forklare
behovet for disse
 Vise innsikt i relevante fag‐ og yrkesetiske problemstillinger
 Vise kunnskap om fagområdets historie, tradisjoner og egenart
FERDIGHETER
 Anvende faglig kunnskap, metoder og verktøy samt relevante resultater fra forsknings‐ og
utviklingsarbeid på praktiske og teoretiske problemer innenfor fagfeltet og treffe
begrunnede valg
 Finne, vurdere og henvise til fagstoff og framstille dette slik at det belyser en problemstilling
 Bruke relevante faglige verktøy, teknikker og uttrykksformer
GENERELL KOMPETANSE
 Styre eget læringsarbeid med høy grad av selvstendighet
 Oppdatere sin kunnskap innenfor fagfeltet
 Reflektere over og forbedre egen faglig utøvelse under veiledning
 Delta i og bidra til tverrkulturell kommunikasjon i et internasjonalt studiemiljø
 Planlegge og gjennomføre varierte arbeidsoppgaver og prosjekter (over tid, alene og i
grupper) i tråd med fag‐ og yrkesetiske krav
 Formidle sentralt fagstoff (teorier, problemstillinger, løsninger) skriftlig, muntlig og gjennom
andre relevant uttrykksformer
 Utveksle synspunkter og erfaringer med andre som har bakgrunn innenfor fagområdet og
bidra til utvikling av god praksis
 (VALGFRI, fra EQF) Utveksle synspunkter og erfaringer med målgrupper uten faglig bakgrunn



(VALGFRI, fra EQF) Lede profesjonelle aktiviteter eller prosjekter, ta ansvar for beslutninger i
uforutsigbare situasjoner og styre kompetanseutvikling i et kollegialt miljø

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

NMBU nøkkel for læringsutbytte – 2‐årig Master
En person som innehar en 2‐årig mastergrad fra NMBU skal ha følgende læringsutbytter, beskrevet
som hva de er i stand til å gjøre/hva de kan. Læringsutbyttene er inndelt i kunnskap, ferdigheter og
generell kompetanse. Den som innehar en 2‐årig mastergrad kan:
KUNNSKAP
 Vise avansert kunnskap innenfor fagområdet i et internasjonalt og tverrfaglig perspektiv,
samt spesialisert innsikt i et avgrenset område
 Vise inngående kunnskap om fagområdets vitenskapelige teori og metode
FERDIGHETER
 Anvende kunnskap på nye områder innenfor fagområdet
 Gjennomføre tverrfaglige analyser av problemer og vurdere løsninger knyttet til miljø og
bærekraftig utvikling, i samspill med kolleger fra andre fagområder
 Analysere eksisterende teorier, metoder og fortolkninger innenfor fagområdet
 Analysere faglige problemstillinger med utgangspunkt i fagområdets historie, tradisjoner,
egenart og plass i samfunnet
 Analysere og forholde seg kritisk til ulike informasjonskilder og anvende disse til å strukturere
og formulere faglige resonnement
 Bruke relevante metoder for forskning og utviklingsarbeid på en selvstendig måte
 Analysere relevante fag‐, yrkes‐ og forskningsetiske problemstillinger
 Bidra til nytenkning og innovasjonsprosesser
GENERELL KOMPETANSE
 Studere videre på en hovedsakelig selvstyrt og selvstendig måte
 Arbeide selvstendig med praktisk og teoretisk problemløsing
 Anvende sine kunnskaper og ferdigheter på nye områder for å gjennomføre avanserte
arbeidsoppgaver og prosjekter
 Kommunisere og samarbeide faglig i en internasjonal studie‐ eller arbeidskontekst
 Gjennomføre et selvstendig, avgrenset forsknings‐ eller utviklingsprosjekt under veiledning
og i tråd med gjeldende forskningsetiske normer
 Formidle omfattende selvstendig arbeid og bruke fagområdets uttrykksformer
 Kommunisere om faglige problemstillinger, analyser og konklusjoner innenfor fagområdet,
både med spesialister og til allmennheten
 (VALGFRI fra EQF) Lede og bidra til strategisk utvikling av komplekse arbeids‐ eller
studiekontekster
 (VALGFRI fra EQF) Ta ansvar for å bidra profesjonelt i et arbeids‐ eller studiemiljø og vurdere
en arbeidsgruppes prestasjon I forhold til strategiske mål
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NMBU nøkkel for læringsutbytte – 5‐årig Master
En person som innehar en 5‐årig mastergrad fra NMBU skal ha følgende læringsutbytter, beskrevet
som hva de er i stand til å gjøre/hva de kan. Læringsutbyttene er inndelt i kunnskap, ferdigheter og
generell kompetanse. Den som innehar en 5‐årig mastergrad kan:
KUNNSKAP
 Vise kunnskap som bygger på videregående opplæring, om sentrale temaer, teorier,
problemstillinger, prosesser, verktøy og metoder innenfor faget i et internasjonalt perspektiv
 (M) Vise avansert kunnskap innenfor fagområdet i et internasjonalt og tverrfaglig perspektiv,
samt spesialisert innsikt i et avgrenset område
 (M) Vise inngående kunnskap om fagområdets vitenskapelige teori og metode
 Vise kunnskap om fagfeltets samfunnsbetydning, inkludert samspill med andre fagfelter og
bidrag til miljø og bærekraftig utvikling
 Vise kjennskap til sentrale tema og dagsaktuelle spørsmål i forsknings‐ og utviklingsarbeid
innenfor fagområdet
 Vise kjennskap til nytenkning og innovasjonsprosesser innenfor fagområdet og forklare
behovet for disse
 Vise innsikt i relevante fag‐ og yrkesetiske problemstillinger
 Vise kunnskap om fagområdets historie, tradisjoner og egenart
FERDIGHETER
 Anvende faglig kunnskap, metoder og verktøy samt relevante resultater fra forsknings‐ og
utviklingsarbeid på praktiske og teoretiske problemer innenfor fagfeltet og treffe
begrunnede valg
 (M) Anvende kunnskap på nye områder innenfor fagområdet
 (M) Gjennomføre tverrfaglige analyser av problemer og vurdere løsninger knyttet til miljø og
bærekraftig utvikling i samspill med kolleger fra andre fagområder
 (M) Analysere eksisterende teorier, metoder og fortolkninger innenfor fagområdet
 (M) Analysere faglige problemstillinger med utgangspunkt i fagområdets historie, tradisjoner,
egenart og plass i samfunnet
 Finne, vurdere og henvise til fagstoff og framstille dette slik at det belyser en problemstilling
 (M) Analysere og forholde seg kritisk til ulike informasjonskilder og anvende disse til å
strukturere og formulere faglige resonnement
 Bruke relevante faglige verktøy, teknikker og uttrykksformer
 (M) Bruke relevante metoder for forskning og utviklingsarbeid på en selvstendig måte
 (M) Analysere relevante fag‐, yrkes‐ og forskningsetiske problemstillinger
 (M) Bidra til nytenkning og innovasjonsprosesser
GENERELL KOMPETANSE
 Styre eget læringsarbeid med høy grad av selvstendighet
 (M) Studere videre på en hovedsakelig selvstyrt og selvstendig måte
 Oppdatere sin kunnskap innenfor fagfeltet
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Reflektere over og forbedre egen faglig utøvelse under veiledning
Delta i og bidra til tverrkulturell kommunikasjon i et internasjonalt studiemiljø
(M) Kommunisere og samarbeide faglig i en internasjonal studie‐ eller arbeidskontekst
Planlegge og gjennomføre varierte arbeidsoppgaver og prosjekter (over tid, alene og i
grupper) i tråd med fag‐ og yrkesetiske krav
(M) Arbeide selvstendig med praktisk og teoretisk problemløsing
(M) Anvende sine kunnskaper og ferdigheter på nye områder for å gjennomføre avanserte
arbeidsoppgaver og prosjekter
(M) Gjennomføre et selvstendig, avgrenset forsknings‐ eller utviklingsprosjekt under
veiledning og i tråd med gjeldende forskningsetiske normer
Formidle sentralt fagstoff (teorier, problemstillinger, løsninger) skriftlig, muntlig og gjennom
andre relevant uttrykksformer
(M) Formidle omfattende selvstendig arbeid og bruke fagområdets uttrykksformer
Utveksle synspunkter og erfaringer med andre som har bakgrunn innenfor fagområdet og
bidra til utvikling av god praksis
(VALGFRI, fra EQF) Utveksle synspunkter og erfaringer med målgrupper uten faglig bakgrunn
(M) Kommunisere om faglige problemstillinger, analyser og konklusjoner innenfor
fagområdet, både med spesialister og til allmennheten
(VALGFRI, fra EQF) Lede profesjonelle aktiviteter eller prosjekter, ta ansvar for beslutninger i
uforutsigbare situasjoner og styre kompetanseutvikling i et kollegialt miljø
(M) (VALGFRI fra EQF) Lede og bidra til strategisk utvikling av komplekse arbeids‐ eller
studiekontekster
(M) (VALGFRI fra EQF) Ta ansvar for å bidra profesjonelt i et arbeids‐ eller studiemiljø og
vurdere en arbeidsgruppes prestasjon i forhold til strategiske mål
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NMBU key to learning outcomes – Bachelor
A person holding a Bachelor degree from NMBU shall have attained the following learning outcomes,
described as what they are capable of doing. The learning outcomes are divided into the categories
knowledge, skills and general competence. A person holding a Bachelor degree can:
KNOWLEDGE
 Demonstrate knowledge that builds on secondary education of important topics, theories,
issues, processes, tools and methods within the academic field and in an international
perspective
 Demonstrate familiarity with central topics and current issues in research and development
work in the field
 Demonstrate knowledge of the role of the academic field in society, including interaction with
other academic fields and contribution to environment and sustainable development.
 Demonstrate familiarity with and explain the need for new thinking and innovation processes
in the field
 Demonstrate insight into relevant academic and professional ethical issues
 Demonstrate knowledge of the history, traditions, distinctive character of the academic field
SKILLS
 Apply academic knowledge and relevant results of research and development work to
practical and theoretical problems in the field and make well‐founded choices
 Find, evaluate and refer to information and scholarly subject matter and present it in a
manner that sheds light on an issue
 Use relevant scholarly tools, techniques and forms of communication
GENERAL COMPETENCE
 Manage his/her own learning activities with a high degree of autonomy
 Update his/her knowledge in the field
 Reflect upon his/her own academic practice and adjust it under supervision
 Participate in and contribute to intercultural communication in an international study
environment
 Plan and carry out varied assignments and projects (over time, alone or as part of a group) in
accordance with academic and professional ethical requirements and principles
 Communicate important academic subject matter (theories, problems and solutions) in
writing, orally, and through other relevant forms of communication
 Exchange opinions and experiences with others with a background in the field and contribute
to the development of good practice
 (OPTIONAL, from EQF) Exchange views and experiences with non‐specialist audiences
 (OPTIONAL, from EQF) Manage professional activities or projects, take responsibility for
decisionmaking in unpredictable work or study contexts and manage competence
development in a group of colleagues
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NMBU key to learning outcomes – 2 year master
A person holding a 2 year Master degree from NMBU shall have attained the following learning
outcomes, described as what they are capable of doing. The learning outcomes are divided into the
categories knowledge, skills and general competence. A person holding a 2‐year Master degree can:

KNOWLEDGE
 Demonstrate advanced knowledge within the academic field in an international and
interdisciplinary perspective, and specialized insight in a limited area
 Demonstrate thorough knowledge of the scholarly theories and methods in the field
SKILLS
 Apply knowledge to new areas within the academic field
 Carry out interdisciplinary analyses of issues and evaluate solutions related to envirionment
and sustainable development in collaboration with colleagues from other academic fields
 Analyze existing theories, methods and interpretations in the field
 Analyze academic problems on the basis of the history, traditions, distinctive character and
place in society of the academic field
 Analyze and critically evaluate various sources of information and use them to structure and
formulate scholarly arguments
 Use relevant methods for research and development work in an independent manner
 Analyze relevant academic, professional and research ethical issues
 Contribute to new thinking and innovation processes
GENERAL COMPETENCE
 Continue studies in a manner that is largely self‐directed and autonomous
 Work independently on practical and theoretical problems
 Apply his/her knowledge and skills in new areas in order to carry out advanced assignments
and projects
 Communicate and collaborate in academic work in an international study‐ or work context
 Carry out an independent, limited research or development project under supervision and in
accordance with applicable norms for research ethics
 Communicate extensive independent work and use the language and terminology of the
academic field
 Communicate about academic issues, analyses and conclusions in the field, both with
specialists and the general public
 (OPTIONAL, from EQF) Lead and contribute to the strategic development of complex work or
study environments
 (OPTIONAL, from EQF) Take responsibility for contributing professionally in a work or study
environment, and review the strategic performance of teams
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Mal for beskrivelse av studieprogram
Programbeskrivelser som er i tråd med nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk (NKR) er en
viktig del av kvalitetssikringen av utdanningen ved NMBU. Alle studieprogram som
tilbys ved NMBU skal til enhver tid være korrekt beskrevet i Felles Studentsystem (FS)
og ligger til grunn for beskrivelsene av studietilbudet på www.nmbu.no/studier.
Programbeskrivelsen i FS skal bygge på den beskrivelsen som lå til grunn for
førstegangsgodkjenningen av programmet. Se «Rutine for programbeskrivelse i FS» for
eventuell hjelp til utfylling av programbeskrivelse i FS når programmet er godkjent.
Ved søknad om godkjenning av nytt studieprogram må det nye programmet beskrives
ut fra følgende kriterier:

Programbeskrivelse {programnavn}
Ansvarlig institutt:
studieprogramnavn
Navnet på studieprogrammet oppgis på bokmål, nynorsk og engelsk
studieprogramnavn bokmal:
studieprogramnavn nynorsk:
studieprogramnavn engelsk:
Språk:
Norsk = hovedsakelig norsk, men noen emner kan være på engelsk.
Engelsk = hele programmet undervises på engelsk.
Omfang :
Studieprogrammets omfang i studiepoeng
Hovedmål
Noen få setninger om det overordnede læringsutbyttet i programmet.
Relevans
Programmets relevans for arbeidsliv, videre studier og for samfunnet for øvrig. Det må
gjerne omtales hvilke konkrete utfordringer i samfunnet som studiet tar opp i seg og
innenfor hvilke samfunnsområder utdannelsen kan anvendes. Beskrivelsen bør også ta for
seg koblingen til NMBUs samfunnsoppdrag og profil.
Grad etter fullført studieprogram:
Angi hvilken grad studieprogrammet fører til (full tittel på graden). Gradsnavn oppgis på
bokmål, nynorsk og engelsk
Gradsnavn bokmål
Gradsnavn nynorsk

Gradsnavn engelsk
Kvalifiserer til
- Annen kvalifikasjon eller sertifisering etter fullført studieprogram
- Hvilken videre utdanning og arbeid kvalifiserer studieprogrammet til
Her beskrives den type videre utdanning og/eller arbeid som studiet kvalifiserer til etter
fullført program. For de programmene hvor det er relevant, beskrives hvilke konkrete
studieprogrammer studenten vil være kvalifisert til å søke til etter fullført program. Her kan
også beskrives videre akademiske karriereveier.
Opptakskrav
Alle generelle og spesielle krav for å bli tatt opp på programmet skal opplyses. For
mastergradsprogrammene presiseres hvilke bachelorgradsprogram eller hvilke faglige
fordypninger på 80 studiepoeng i bachelorgraden, som kreves.
Samarbeid med andre institusjoner
Her beskrives eventuelt, systematisk samarbeid med andre institusjoner i Norge eller i
utlandet. Det kan for eksempel dreie seg om at deler av studiet gis et annet sted enn ved
NMBU eller at deler av studiet blir tilbudt i samarbeid med andre institusjoner.

Internasjonalisering:
Redegjør for hvordan utfordringer i internasjonalisering og globalisering er en del av
programmet. Dvs. bruk av internasjonale gjesteforskere, curriculum som er utviklet med
internasjonale partnere, bruk av andre språk enn det norske etc. Beskriv hvordan
programmet har et internasjonalisert curriculum som gir internasjonal og interkulturell
kunnskap og evner som forbereder studenter til å prestere - professionally, socially and
emotionally - i en internasjonal og multikulturell sammenheng. Det kan også nevnes hvor
stor andel av studentene som dra på utveksling, og det kan nevnes hvor stor andel av
internasjonale studenter som deltar i deler eller hele programmet.
Utvekslingsmuligheter
Redegjør for hvordan studieprogrammet er lagt til rette for utveksling i minst ett semester
hos en partnerinstitusjon. Det skal ikke redegjøres for utveksling underlagt de generelle
avtalene. Disse er beskrevet her: www.nmbu.no/student/utveksling
Tilrettelegging, studenter, partneruniversitet
Redegjørelse for hvordan programmet er lagt til rette for mottak av studenter fra
partneruniversiteter. Beskrivelse av hvor stor andel av undervisningen som kan være på
engelsk og av hvordan grupper av emner kan settes sammen til semesterpakker.

Beslektede studier:
Gjør rede for forholdet mellom dette studieprogrammet og eventuelle andre beslektede
studieprogrammer ved NMBU Her kan også beskrives hvordan programmet skiller seg
fra/ligner andre program ved NMBU eller ved andre læresteder i inn og –utland.
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Læringsutbytte
NMBUs programmer skal beskrives i tråd med det nasjonale
kvalifikasjonsrammeverket (NKR). Læringsutbyttet skal dermed deles inn i
tre områder: generell kompetanse, kunnskaper og ferdigheter. Programmet læringsutbytte
skal være dekkende for punktene i NMBU-nøkkelen – beskrevet i programmets faglige
sammenheng.
Beskrivelsen skal være samstemt med læringsutbytteskjemaet for programmet, som er en del
av grunnlaget for programgodkjenning, men kan være en kortere versjon.
Læringsaktiviteter
Overordnet beskrivelse av studentens læringsaktiviteter i studieprogrammet og hvordan
disse henger sammen med læringsutbyttet studenten skal oppnå og evalueringsmetodene.
Eksempler på læringsaktiviteter er: forberedelse og deltakelse i forelesningstimer, deltakelse
i seminar/kollokvium med lærere til stede, problemløsning, prosjektarbeid, lab/feltarbeid,
selvstendig arbeid/oppgave, selvstendig studium, trening/øvelser etc. Bruk av spesielle IKTverktøy/systemer må gjerne spesifiseres.
Beskrivelsen skal være samstemt med læringsutbytteskjemaet for programmet, men kan
være en kortere versjon.
Evaluering av studentenes læring
Beskrivelse av eksamensformene i programmet og hvordan disse bidrar til og vurderer ulike
typer læringsutbytte i programmet. Beskrivelsen skal være samstemt med
læringsutbytteskjemaet for programmet, men kan være en kortere versjon. Balansen mellom
sluttevaluering (summativ evaluering) og formativ evaluering og tilbakemeldinger i
programmet skal omtales.
Innhold og oppbygging
Beskrivelse av struktur og progresjon i programmet. Sammen med punktene om faglig
fordypning (bachelor) og andre faglige krav, skal alle krav til å oppnå graden fremgå klart.
Beskrivelsen skal være fagspesifikk og skal inkludere:
Faglig bredde (område, nivå, omfang)
Faglig dybde (område, nivå, omfang)
Indre faglig sammenheng (progresjon og sammenheng i programmet over tid; hvordan
studentenes kompetanse bygges over tid)
Obligatoriske og valgfrie deler
Krav/mulighet til spesialisering eller valg av studieretning
Innføringsopplegg i bachelor
Fordypningskrav – bachelor (krav til 80 SP fordypning beskrives, det vil si hvilke emner som
må tas og kan tas for å oppnår kravet til emnenes nivå mv.)
Andre krav (eventuelle andre krav som må oppfylles for å få tildelt graden)
Skikkethetsvurdering
Angi om utdanningen omfattes av skikkethetsvurdering etter lov om universiteter og
høyskoler § 4-10 (liste finnes i Forskrift om skikkethetsvurdering i høyere utdanning)

3

Rammeplan
Angi eventuelle krav i gjeldende rammeplaner for studiet.

Dato godkjent på instituttet:

Signert:

4

Seminar
På spor av fremragende utdanning –
praktiske eksempler fra en sammensatt undervisningsverden
Vitenparken
7. oktober 2015

11:30

Lunsj

12:30

Introduksjon til seminaret v/Mike Moulton, Læringssenteret

12:35

Det omvendte klasserom- å skape et aktivt læringsmiljø for studenter og lærere v/Nils
Sanne, Handelshøyskole NMBU

13:00

Utgangspunkt og visjon- fremragende utdanning i praksis v/Torstein Nielsen Hole,
bioCEED, Center for fremragende utdanning, Universitetet i Bergen

13:20

Med senkede skuldre inn i laben – bruk av læringsstier i studentforberedelser v/Anne
Gravdahl, IKBM

13:40

Pause

14:00

Å ta ansvar – refleksjon som grunnlag for læring v/Geir Lieblein, IPV

14:20

Å utløse skaperkraft – involvering av studentene i undervisning v/ Arve Heistad, IMT

14:40

Fremragende utdanning - idéer og tanker om det videre arbeidet. Plenumsdiskusjon.
v/alle

