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Studieplanendringer for studieåret 2012/2013,
og mindre endringer våren 2012
Den 1. oktober er den faste fristen for å melde inn store studieplanendringer som skal tre i
kraft i kommende studieår, og mindre studieplanendringer for emner som undervises i neste
semester (våren 2012). Studieplanendringene behandles på møtet i Studiestyret i november.
Viktige punkter:
- Når det foreslås et nytt obligatorisk emne i et studieprogram, må det følge med en
godkjenning fra ledelsen av instituttet som eier emnet, dersom det ikke er et internt emne.
- På alle emner skal det oppgis antall timer ved skriftlig eksamen
- I emnebeskrivelsen fastsettes hvilke hjelpemidler som er tiltatt ved skoleeksamen,
(herunder også muntlig eksamen) jmf Reglement for studier og grader ved UiB
- Vi minner om at det er viktig å spesifisere obligatoriske arbeidskrav og hvorvidt de skal
inngå i sluttkarakteren eller ikke.
Nyttig verktøy
- Vedlagt er en oversikt over hvilke endringer som regnes for store og små.
- Gjeldende maler for studieplaner og emnebeskrivelser fins her:
https://wikihost.uib.no/matnat/index.php/Undervisning_og_studieplaner
Malene brukes ved opprettelse av nye emner og evt ved omfattende omformuleringer av
studieplanen.
- Reglement: https://wikihost.uib.no/matnat/index.php/Reglement_og_retningslinjer
Dette er et UiB-internt notat som godkjennes elektronisk i ePhorte
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Endringer i undervisningstilbudet våren 2012
Studiestyret ønsker å bli informert om endringer i undervisningstilbudet våren 2012, som gjør
at tilbudet avviker fra den vedtatte planen. Dette gjelder emner som ikke undervises
regelmessig, ved for eksempel endring i syklusen fra partall til oddetalls år, eller hvis emnet
avlyses pga mangel på lærekrefter. Det er likevel begrensninger i muligheten til slike
endringer. Dersom det er studenter som i hht studieplanen skal følge undervisning i emnet,
er instituttene forpliktet til å tilby studentene undervisning og eksamen i emnet.
Vi minner også om at emner som ikke undervises minimum hvert 2.år streng tatt ikke skal
regnes som emner (med fast emnekode), men bør tilbys som spesialpensum eller seminar i
de aktuelle semestrene

Læringsutbytte
Prosessen med å utarbeide læringsutbyttebeskrivelser for emner og studieprogram ved
fakultetet ansees som avsluttet, jmf vedtak i studiestyrets møte 14.9.2011. Beskrivelsene
skal nå inkluderes i emnebeskrivelsene. De instituttene ønsker hjelp til å publisering på web
(lime inn tekst i inforader i FS) kan ta kontakt med Infosenteret.
Etter hvert som de siste tekstene blir faglig godkjent i programstyrene skal de publiseres på
web fortløpende. Det er ikke nødvendig med godkjenning av tekstene i Studiestyret.
Endelig frist for å ferdigstille arbeidet er desember 2012.
Endring av fargekoder
Ønske om endring av fargekode for emner meldes inn sammen med studieplanendringene.
Fargekodesystemet skal være med på å forhindre kollisjoner i undervisning og eksamen for
emner som inngår i flere program, og slik legge til rette for at studentene kan gjennomføre
studieprogrammene i tråd med studieplanen slik den er vedtatt. Dette innebærer at emnenes
fargekode må holdes så stabil som mulig.
Konsekvenser for studieplanen i alle berørte program (både der det er obligatorisk emne og
anbefalt valgemne) skal beskrives sammen med endringsforslaget.
Skolefag
For studenter som tenker å utdanne seg som lærer, har fakultetet en oversikt over anbefalte
emnesammensetninger innenfor de enkelte skolefagene. Denne er bl.a. tilgjengelig i
Studiehåndboken som trykkes hvert år. Man opererer med en slik oversikt for at studenter
skal kunne velge relevante emner i forhold til undervisning i skoleverket og kvalifisere seg for
opptak til praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) ved UiB.
Siden instituttenes emneportefølje endres fra tid til annen, er det viktig at denne oversikten
holdes oppdatert. Fakultetet ber derfor om at instituttene gir tilbakemelding om endringer i
anbefalingene for ”sitt” fag samtidig med frist for studieplanendringer 1. oktober. For skolefag
som ”eies” av flere institutt (eks. naturfag), ber vi om at de involverte instituttene samarbeider
om en felles anbefaling. Endringene i anbefalinger som er meldt inn innen 1. oktober gjøres
gjeldende fra påfølgende studieår.
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Videre arbeid
Vedtatte studieplanendringer skal registreres i FS, både som ”tekniske” endringer og for
informasjon på eksternweb (og studiehåndboken). Fakultetet vil følge opp med en tett dialog
med studieadministrasjonen på hvert institutt.

Frist for:
studieplanendringer for studieåret 2012/13 og våren 2012
endring i sammensetningen i ”skolefag”
samt søknad om endring av emnenes fargekode
er 1.oktober 2011

Det er en forutsetning at studieplanendringene skjer innenfor instituttenes budsjettrammer.

Med hilsen

Eli Neshavn Høie
Studiesjef

Vedlegg: Store og små studieplanendringer

Kristine Engan-Skei
Seniorkonsulent
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