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Saken gjelder:
Oppretting av tre nye studieprogrammer. Oppretting og nedlegging av studieprogram er
omfattet av forutsigbare prosesser som er nedfelt i UiBs kvalitetssystem. Utdanningsutvalget
har behandlet saken. Universitetsdirektøren støtter anbefalingen fra utvalget.

vedtak:
Universitetsstyret oppretter følgende studieprogrammer:
• Erfaringsbasert master i kommunal ledelse ved Det juridiske fakultet
• Masterprogram i kinesiske studier ved Det humanistiske fakultet
• Nordic Master in Migration and Integration ved Det samfunnsvitenskapelige
fakultet (oppstart høst 2023)
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Bakgrunn
Universitetsstyret vedtok i møte 25. oktober 2018 et todelt kvalitetssystem for utdanningene,
der læringsdesigngruppen ved UiB læringslab veileder og følger opp fagmiljøene i arbeidet
med utforming av nye studieprogram, og den sentrale studiekvalitetskomiteen vurderer om
de endelige søknadene følger kravene som stilles til akkreditering.
Den sentrale læringsdesigngruppen har fulgt opp fagmiljøene i arbeidet med å skrive
søknad og utvikle programmene med tilhørende emner frem mot søknadsfrist 31. august
2021. Følgende søknader kom inn til frist:
1) Erfaringsbasert master i kommunal ledelse
Programmet er planlagt som en skreddersydd, tverrfaglig videreutdanning for arbeidstakere
som er, eller ønsker å bli, ledere i kommunal sektor.
Ved UiB samarbeider Det juridiske fakultet, Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap, Institutt for økonomi og Senter for krisepsykologi om programmet, med Det
juridiske fakultet som administrativt ansvarlig for programmet som helhet.
2) Masterprogram i kinesiske studier
Fagmiljøet i kinesisk ved Institutt for fremmedspråk har planlagt et tverrfaglig studieprogram
med en kombinasjon av emner i språk/lingvistikk, kultur, litteratur, historie og
samfunnsforhold.
3) Nordic Master in Migration and Integration (NOMAD-MI)
Søknaden omfatter et felles, tverrfaglig og engelskspråklig masterprogram som Roskilde
Universitet (RUC) og UiB planlegger å tilby sammen fra og med 2023. Formell oppretting i
2021 er en forutsetning for tildelingen institusjonene har fått fra Nordisk ministerråd.
RUC er koordinerende institusjon, der Institut for Samfundsvidenskap og Erhverv har faglig
ansvar. Ved UiB er programmet forankret ved SV, Institutt for sosialantropologi. I tillegg er tre
andre institutter involvert; Institutt for sammenliknende politikk, Sosiologisk institutt og
Institutt for informasjons- og medievitenskap.
Den sentrale studiekvalitetskomiteen har vurdert om de omsøkte studieprogrammene er i
overensstemmelse med Norsk kvalifikasjonsrammeverk for livslang læring (NKR) og
tilsynsforskriftens krav til akkreditering av nye studietilbud. Komiteen inkluderer en ekstern
fagfelle for hvert omsøkte program, som med sin fagbakgrunn skal vurdere kvaliteten i
programmet, herunder kvaliteten i læringsutbyttebeskrivelser og sammenheng i
emnebeskrivelser.
Studiekvalitetskomiteens medlemmer for søknadsåret 2021 ble oppnevnt av
Utdanningsutvalget i mars (sak 12/21):
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Svein Ivar Angell, leder (visedekan for utdanning ved Det humanistiske fakultet)
Halvard Haukeland Fredriksen (visedekan for utdanning ved Det juridiske fakultet)
Arild Raaheim (Professor ved Institutt for pedagogikk)
Ørjan Leren (Studiesjef, ass. fakultetsdirektør ved Det medisinske fakultet)
Elida Slettum (Studentrepresentant)
Martin Hadem (Studentrepresentant)
Mette Optun, sekretær (rådgiver ved Studieavdelingen)
Eksterne fagfeller:
Søknad 1: Harald Baldersheim (Professor emeritus i statsvitenskap ved UiO)
Søknad 2: Halvor Eifring (Professor i moderne kinesisk ved UiO)
Søknad 3: Gunhild Odden (Professor i internasjonal migrasjon og prorektor for
forskning ved VID vitenskapelige høgskole i Stavanger))
Komiteens vurdering av søknader
1) Erfaringsbasert masterprogram i kommunal ledelse
Søknaden har en velvalgt fagkombinasjon fra faglig sterke fagmiljøer som driver god
forskning og er aktive internasjonalt og nasjonalt. Utdanningen integrerer kunnskap,
ferdigheter og kompetanse fra rettsvitenskap, samfunnsøkonomi, statsvitenskap og
psykologi. Fagmiljøene har fått tildelt støtte til utvikling av programmet fra ordning for
fleksible utdanningstilbud ved Diku/HK-dir for perioden 2021-2024. Studiet er for øvrig
finansiert av studieavgifter.
Behovet for utdanningen er tydelig begrunnet i søknaden, som forklarer hvordan ledelse av
kommuner og fylkeskommuner skiller seg fra ledelse av andre typer virksomheter.
Programmet er utviklet i samarbeid med Statsforvalteren i Vestland, og med gode innspill fra
Bergen kommune, Vestland fylkeskommune og kommunesektorens interesse- og
arbeidsgiverorganisasjon KS.
Komiteen stilte spørsmål ved begrenset beskrivelse av metodedel og metodeundervisning,
og om samsvar mellom måten studentene studerer på - eller vurderes - i forhold til hva som
skal oppnås fra læringsutbyttebeskrivelser på emnenivå. Fagmiljøene har svart komiteen på
en tilfredsstillende måte, og vil jobbe videre med læringsutbyttebeskrivelser på emnenivå.
2) Masterprogram i kinesiske studier
Arild Raaheim har ledet vurdering av denne søknaden da årets leder for komiteen har vært
med i behandling av søknaden på fakultetet – og derfor ikke tatt del i vurdering av søknaden.
Søknaden er godt gjennomarbeidet og betimelig, og faglig ekspertise i Bergen er god.
Programmet gjenspeiler UiBs anerkjennelse av tverrfaglig samarbeid, så vel som de store
planene for UiB-Kina-samarbeid.
Læringsutbyttebeskrivelser (LUBer) på emnenivå er forsøkt tilpasset det som
kvalifikasjonsrammeverket (NKR) sier i forhold til master, men blir for omfattende. Det er
ikke et krav å skrive LUBer på både kunnskap, ferdighet og generell kompetanse på
emnenivå. En skal se progresjonen gjennom studieløpet. Når beskrivelsene blir for
omfattende, så blir de fort upresise. Komiteen forutsatte at det jobbes videre med LUBer på
emnenivå, og sendte fagmiljøet et hjelpenotat om utforming av læringsutbytter.
Komiteen oppfordret i tillegg til klargjøring av følgende punkter:
- Overordnet fagprofil på programmet må være tydelig definert.
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-

Er muligheten for både bachelor- og masterstudenter til å ta det samme
emnet gjennomtenkt?
Krav til forventet nivå på kinesisk språk ved opptak må presiseres
Vil masterstudentene ha fortrinnsrett på de obligatoriske emnene KIN302 og
KIN304?
Studenttallet på fem annethvert år er lavt. Har fagmiljøet planlagt hva som skal gjøres
dersom studenter slutter / ikke fullfører normert, med tanke på

Fagmiljøet har svart komiteen tilfredsstillende på oppfordringspunktene. I tillegg vil de jobbe
videre med utvikling av læringsutbyttebeskrivelser, og koble på UiB læringslab ved behov.
3) Nordic master in migration and integration
Det planlagte programmet fremstår som helhetlig, gjennomarbeidet, relevant og ambisiøst.
Både UiB og RUC har anerkjente, tverrfaglige forskningsmiljø på fagfeltet, og
programplanene har en tydelig kobling til UiBs satsing på globale samfunnsutfordringer.
Til grunn for programmets tverrfaglige profil ligger blant annet en undersøkelse blant
potensielle arbeidsgivere i Norge, Danmark og aktuelle institusjoner i Europa og FNsystemet. Undersøkelsen ligger også til grunn for læringsutbytter, arbeidsformer og
progresjonsmodell i masterprogrammet. Programmet belyser mobilitet, migrasjon, sosial
endring, interkulturell dialog og integrasjonsrelaterte spørsmål i kontekst av globale
migrasjonsstrømmer. Studentaktiv læring og mobilitet har en sentral plass. RUC er
studiested første semester og UiB er studiested i andre semester. Hver student tar minst 30
studiepoeng ved hver av lærestedene.
Fagmiljøet gjør gode grep for å gjøre programmet arbeidslivsrelevant, og attpåtil i ulike
segmenter i arbeidslivet. I de enkelte emnebeskrivelsene dekkes det som må
innen migrasjon og integrasjon. Bokprosjektet er særlig innovativt. Det er fint at studentene
har mulighet til å velge ulike internship. Studentene kan spisse seg inn mot masteroppgave
tidlig, noe som gir bedre karrieremuligheter.
Komiteen oppfordret fagmiljøene til å se på omfanget av skriftlige vurderingsformer,
og til å vurdere mulighetene for å innføre andre former. Det ble samtidig anbefalt å jobbe
med læringsutbyttebeskrivelsene på emnenivå slik at forholdet mellom disse og måten
studentene skal jobbe på - eller vurderes – samsvarer bedre.
Fagmiljøene har svart tilfredsstillende på dette.
Universitetsdirektøren sine kommentarer
UiBs kvalitetssystem ble revidert i 2018, der prosessen for oppretting av nye studieprogram
fikk en ny form og prosedyre. For årets søknader har den sentrale læringsdesigngruppen ved
UiB Læringslab bistått fagmiljøene i utvikling av de nye studieprogrammene, og den sentrale
studiekvalitetskomiteen har hatt gode runder for å vurdere søknadene, og gi råd til
utdanningsutvalget. Kvaliteten i prosessen med akkreditering av nye studieprogram er godt
ivaretatt, og vi har tre planlagte masterprogrammer med kvalitet på høyt nivå.
Fagmiljøet bak Erfaringsbasert mastergrad i kommunal ledelse har fått tildelt støtte fra
Diku/HK-dir for utvikling og drift. På sikt skal programmet finansieres 100% gjennom
studieavgift/studentbetaling. Finansiering av Masterprogram i kinesiske studier gjøres ved
omdisponering av studieplasser internt ved Det humanistiske fakultet. Fellesgraden Nordic
master in migration and integration bruker tildelte midler fra Nordisk Ministerråd til utvikling
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og oppstart, og vil fra UiB sin side videre finansieres innenfor fakultetets egne
budsjettrammer, gjennom studiepoeng- og kandidatproduksjon.
Utdanningsutvalget har behandlet saken. Universitetsdirektøren støtter anbefalingen fra
utvalget, og tilrår styret å vedta oppretting av de tre programmene.

28.10.2021/Mette Optun/Christen Soleim (avd.dir)
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