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UTDANNINGSMELDING 2011

Universitetsdirektøren sendte brev 19.01.12 om opplegg for forskningsmelding,
forskerutdanningsmelding og utdanningsmelding 2011 med mal som skal brukes ved
utarbeidelse av meldingene. Fristen for å sende meldingene til Universitetsdirektøren er satt til
15. april 2012.
Det er studieadministrasjonen ved fakultetet som utarbeider utdanningsmeldingen på grunnlag
av blant annet student- og resultattall og instituttenes utdanningsmeldinger. I tillegg skal det
hvert år omtales spesielle områder som Universitetsstyret har prioritert i studiekvalitetsarbeidet
i det aktuelle året. Fakultetets utdanningsmelding behandles i studiestyret 10. april og
godkjennes i fakultetsstyret på møte 3. mai.
Fakultetene skal, sammen med utdanningsmeldingen, legge frem forslag til oppretting og
nedlegging av studieprogram og studieretninger. Det skal også meldes inn forslag til intern
allokering av studieplasser (opptaksrammer).
Fakultetet har i brev av 31. januar bedt instituttene om å utarbeide sine utdanningsmeldinger,
inkludert resultatindikatorer, forslag til opptaksrammer og eventuelle forslag til endringer i
programporteføljen. Fristen for tilbakemelding fra instituttene var 12. mars.
Instituttenes utdanningsmeldinger har gitt fakultetets studieadministrasjon en god oversikt over
arbeidet med studiekvalitet og revisjon av studietilbud som er lagt ned i 2011.
I utkastet til utdanningsmeldingen som legges frem i Studiestyret mangler det foreløpig en
oppsummering for 2011 (kapittel VI). I oppsummeringen skal fakultetet også redegjøre for
hovedutfordringene for utdanningsvirksomheten basert på erfaringene fra 2011, og hva
fakultetet ønsker å prioritere fremover. Studiestyret blir bedt om å diskutere hovedutfordringer
og prioriteringer som skal trekkes frem i oppsummeringen. Visedekan og studieadministrasjon
vil utarbeide oppsummeringen i etterkant av møtet.
FORSLAG TIL VEDTAK:
Studiestyret berømmer instituttene for innsatsen og arbeidet som er lagt ned i 2011 for å øke
den faglige kvaliteten av fakultetets utdanninger og for bedre trivsel og studiemiljø for
studentene. Instituttenes utdanningsmeldinger har gitt et godt grunnlag og materiale for
fakultetets utdanningsmelding.
Studiestyret vedtok enstemmig utdanningsmeldingen for 2011 med de endringer som fremkom
under møtet. Utdanningsmeldingen oversendes til Universitetsdirektøren under forbehold av
godkjenning i fakultetsstyret.
Bergen 28.03.12, MN/inso
Vedlegg:
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Utdanningsmeldingen for 2011
Brev fra fakultetet og mal for utdanningsmeldingen for 2011
Utdanningsmeldingene fra instituttene og lærerutdanningsutvalget
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