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Innledning
Masterprogrammet i human ernæring (MAMD-NUHUM) er et 2-årig masterstudium.
Studieprogrammet ble opprettet høsten 2004 og er underlagt Det medisinske fakultet. Studiet har
blitt endret flere ganger underveis, og siste gang var for studieåret 2016/17, der dagens struktur ble
innført.
Master i human ernæring er et av tre studieprogram innen ernæring og alle tre programmene har et
samlet programutvalg (PUE). Programutvalg for ernæring ligger i MEDFAK sin organisasjonsstruktur.
Programmet ble sist evaluert i 2012.

Arbeidsgruppen
Arbeidsgruppen for programevalueringen for Masterprogram human ernæring, 2015-2020, har
bestått av:
Jutta Dierkes (K1), Leder for programutvalg for ernæring
Frode Slinde, ekstern fagfellevurdering, ernæring
Robin Ørnsrud (K1 og NIFES)
Randi Julie Tangvik (K1)
Trine Leikanger (studentrepresentant)
Marte Bjerke Roska (fak.adm)

Studieplan
Vi viser til studieplan for master i human ernæring i vedlegg 1, og emneoversikt, vedlegg 1, tabell A
Studieplanen gir korrekt informasjon om studietilbudet, viser studiets innhold, oppbygging og
progresjon. Det foreligger informasjon om muligheter for studentutveksling i løpet av studiet. Likevel
kunne beskrivelser av emner vært mer utfyllende. Det kommer ikke tydelig frem at 3 emner
(NUTR203, NUTR204 og NUTRFYS) er felles med studenter på Bachelorprogrammet i human
ernæring.
Navnet på studieprogrammet har ikke vært endret siden oppstart av programmet. Det har tidligere
vært diskusjoner rundt navnet, og Ernæringsbiologi har vært foreslått som et mer passende navn.
Master i human ernæring har sterkt fokus på biologi og fysiologi, og evalueringskomiteen anser ikke
dagens navn som dekkende for programmets innhold. Komiteen foreslår at man vurderer å endre til
et mer dekkende navn for studieprogrammet.

Læringsutbytte
Vi viser til vedlegg 2 for læringsutbytte på programnivå.
Læringsutbytte for masterprogrammet er delt inn i kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse
som uteksaminert kandidater skal ha etter endt utdanning. Komiteen mener at læringsutbytte på
programnivå stort sett er i samsvar med, og på rett nivå, i henhold til Nasjonalt
kvalifikasjonsrammeverk (NKR). Men, læringsutbyttebeskrivelsene kan med fordel være mer
detaljerte. Per i dag er det totalt åtte læringsutbyttebeskrivelser på programnivå.
Læringsutbyttebeskrivelser på emnenivå er ikke i samsvar med NKR. Komiteen anser ikke emnenes
innhold som utilstrekkelig, men anbefaler en gjennomgang og revisjon av emnebeskrivelsene med
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formål å bedre beskrive emnenes innhold. Dette vil bedre tydeliggjøre emnenes bidrag til
læringsutbytte på programnivå.
Emnene NUTR203, NUTR204 og NUTRFYS ansees som en forutsetning til NUTR333A, og rekkefølgen
av emner er dermed logisk og bygger på hverandre.
Se tabell B i vedlegg 2, for et studieprogramkart med oversikt over hvordan emnene (uten
valgemner), leder frem til oppnådd læringsutbytte for studieprogrammet.
Komiteen vil også påpeke at det er en utfordring at flere av emnene undervises både på master i
human ernæring, og på bachelor i human ernæring. Det er ikke gunstig at samme emnebeskrivelse
skal dekke læringsutbytter på to forskjellige studienivå og per i dag dekker ikke disse emnene krav til
læringsutbytter på masternivå. Vi anbefaler at det for masterstudentene legges høyere krav til
obligatoriske aktiviteter, og at det eventuelt utformes en egen eksamen for master i human
ernæring. For emner som undervises på både Master- og Bachelornivå bør det utvikles egne
emnekoder og egne læringsutbyttebeskrivelser for tydelig å skille mellom nivåene.

Infrastruktur
Infrastrukturen er på plass og velfungerende. Studentene har tilgang til nødvendig infrastruktur som
lesesaler, bibliotektjenester, administrative og tekniske tjenester, IKT ressurser og egnet
læringsplattform.

Undervisnings- og vurderingsformer
Vi viser til vedlegg 3, tabell C og D, for oversikt over undervisnings- og vurderingsformer som
benyttes.
Studiet benytter en rekke undervisnings – og vurderingsformer og evalueringskomiteen mener at
disse avspeiler programmets læringsutbytte. Emnene som kun ligger på masternivå inneholder høy
grad av selvstendig arbeid, mens emnene som samundervises med bachelor i human ernæring i
mindre grad inneholder selvstendig arbeid. Komiteen anbefaler at man ser på muligheten for å tilføre
mer selvstendig arbeid i disse emnene dersom det blir et tydeligere skille mellom bachelor og master
på emner som samundervises.

Undervisningsformer
•
•
•
•
•

Forelesninger
Nettbasert undervisning
Gruppearbeid
Laboratorieøvelser med innlevering av labjournal
Forskningsoppgave under veiledning

Det tilstrebes at undervisningsformene som benyttes samsvarer med ønskede læringsutbytter. Våren
og høsten 2020 har det vært en bratt læringskurve og erfaring med digitale undervisningsformer, og
dette har fortsatt inn i vårsemesteret 2021.
For å sikre at studentene oppfyller følgende læringsutbytte på programnivå “kan gjennom erverva
forståing av ernæringsfaglege termar og uttrykksformer kommunisere og formidle fagfeltet”, bør det
vurderes om studentpresentasjoner kan innføres som undervisningsmetode(r) i ett eller flere emner.
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Vurderingsformer
For å sikre at studentene har nødvendige kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse
gjennomføres det ulike vurderingsformer gjennom studieløpet:
•
•
•
•

Skriftlig skoleeksamen
Essay og refleksjonsnotat
Muntlig eksamen
Masteroppgave og muntlig presentasjon

Våren 2020 og høsten 2020 har flesteparten av eksamenene gått digitalt.

Faglig innhold og arbeidslivsrelevans
Programutvalget jobber for å sikre at det er en helhet i det enkelte program, de enkelte emner og at
det er samsvar mellom emnene i programmene, samt sikre naturlig progresjon i studieløpet.
Mange forskjellige fagpersoner underviser på studieprogrammet og er med på å sikre at
undervisningen i emnene til enhver tid er oppdatert.
I likhet med master for biomedisin, blir uteksaminerte kandidater i master i human ernæring ikke
helsepersonell, og har ikke tittel som enten ernæringsfysiologer eller klinisk ernæringsfysiologer.
Programmet var i utgangspunktet opprettet for å rekruttere forskere innen ernæring, men dette
fokuset har gjerne forsvunnet litt med tiden.
Masterprogram i human ernæring har stort faglig fokus på de naturvitenskapelige aspekter av
ernæringsvitenskap, og mangler en del emner for å oppnå faglig bredde. Programmet mangler
undervisning i matvarekunnskap, som ansees som viktig både som kunnskap innen ernæring, men
også som kvalifikasjon som er ettertraktet av mulige arbeidsgiver innen matindustrien. Videre kunne
programmet med fordel tilby undervisning innen immunologi eller genetikk som er relevant for
ernæring. Innføring av nye emner vil medføre at eksisterende emner erstattes. Eventuelt kunne
valgemner erstattes med fag som er mer relevante i ernæring, for eksempel matvarekunnskap eller
food safety. Masteroppgaver gjennom de siste årene gjenspeiler at det er mange forskjellige temaer
som ble bearbeidet fra kandidater, med god suksess.
Komiteen diskuterte hvilket behov det er i arbeidslivet for personer som ikke er utdannet klinisk
ernæringsfysiolog, men som har mye kunnskap om ernæring på akademisk nivå. Komiteen ser at det
kommer nye masterløp i ernæring ved NTNU (fedme og helse) og ved OsloMet (ernæring for
helsepersonell og public health nutrition), og anbefaler at det undersøkes hvilket kompetansebehov
arbeidsmarkedet har og hvilket utdanningstilbud UiB bør ha for å dekke behovet.

Arbeidsomfang
Arbeidsomfang er vanskelig å estimere, og det foreligger ikke noe tall fra studiebarometeret pga. små
kull. Siden 1. semester på master human ernæring er ganske likt med 3. semester på bachelor i
human ernæring, kan man se på tallene fra studiebarometeret derfra. Disse viser et arbeidsomfang
på 8,3 timer organisert undervisning og 26,4 timer egenstudier, altså 34,7 timer studietid per uke.
Studentene har obligatoriske laboratorieøvelser både i NUTR203 og NUTRFYS i høstsemesteret, og i
NUTR204 pluss innleveringer av essay i NUTR333A i vårsemesteret.
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Kobling til forskning
Studentene møter forskning i løpet av studiet da 1) undervisere bruker eksempler fra forskningen sin
i forelesninger, 2) studenter deltar i laboratoriet hvor de møter forskningsmetoder og 3) gjennom
masteroppgaver der studentene gjennomføre et selvstendig prosjekt, under veiledning. På andre
semester gjennomføres det et masterseminar med presentasjon av mulige masteroppgaver. I
etterkant har studentene anledning til å velge en oppgave etter samtale med mulige veiledere og
melde interesse for en oppgave. I starten av tredje semester gjennomføres det et introduksjonskurs
til masteroppgave og hele tredje og fjerde semester jobber studenten med masteroppgaven.
Relevante forskningsgrupper er fra Senter for ernæring ved K1, Lipidgruppen ved K2, Fedmeforskning
ved K2/Laboratorieklinikken, og fra Havforskningsinstituttet. Flere masteroppgaver har blitt
publisert, eller har inngått i publikasjoner fra forskningsgruppen.

Internasjonalisering
Ernæringsstudiene har et utvalg egne utvekslingsavtaler som er tilgjengelig for alle tre
studieprogram. Utveksling skjer i hovedsak på bachelor i human ernæring og det er flere
innvekslingsstudenter enn utvekslingsstudenter på avtalene.
Studentene på master i human ernæring oppfordres til å dra på utveksling i løpet av siste året, når de
skriver masteroppgaven. Tema til master oppgaver kommer for eksempel fra universitet Halle i
Tyskland eller KU Leuven i Belgia. Dette er imidlertid ikke et tilbud som studentene benytter seg av.
Det er per i dag vanskelig å finne andre egnede semestre til utveksling i dagens studieplan og ved et
toårig, ikke konsekutivt masterløp.
Ernæringsstudiene har i evalueringsperioden hatt følgende utvekslingsavtaler:
KU Leuven (Belgia) – Erasmus+
Vi har mottatt fire studenter på denne avtalen, og to studenter fra masterprogram i klinisk ernæring
har reist ut.
University of Gothenburg (Sverige) – Erasmus+
Vi har ikke mottatt noen studenter på denne avtalen, men seks studenter har reist ut. Alle utreisende
tilhører bachelorprogrammet i human ernæring.
Harokopio University (Hellas) – Erasmus+
Vi har mottatt 22 studenter på denne avtalen og syv studenter har reist ut. Alle syv utreisende
tilhører bachelorprogrammet i human ernæring.
Wageningen University (Nederland) – Erasmus+
Vi har mottatt 14 studenter på denne avtalen, og to studenter fra bachelorprogram i human
ernæring har reist ut.
Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg (Tyskland) – Erasmus+
Vi har mottatt 21 studenter på denne avtalen, og det er fire studenter som har reist ut. Alle fire
utreisende tilhører bachelorprogrammet i human ernæring.
Technische Universität München (Tyskland) – Erasmus+
Vi har mottatt 11 studenter på denne avtalen, men ikke sendt ut noen.
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Praksis
Per i dag er det ingen praksis i master i human ernæring. Komiteen har diskutert praksismuligheter,
men siden disse kandidatene ikke blir helsepersonell, ville praksis vært tilknyttet matvareindustrien
eller organisasjoner innen mat og ernæring. Siden studentene har ikke opplæring i matvarekunnskap,
er det ikke hensiktsmessig med praksis der.
Studentene er gjennom master oppgave tilknyttet ulike forskningsgrupper, og denne erfaringen med
selvstendig arbeid kan ansees som en form for praksis til et studium som er forskningsforberedende.

Opptakskrav og opptakstall
For oversikt over statistikk for opptakstall, se vedlegg 4, tabell E.
Master i human ernæring har i perioden 2015-2020 hatt ti studieplasser og har følgende
opptakskrav:
Studiet er retta mot deg som har ein bachelorgrad i biologi, molekylærbiologi, human ernæring,
bioingeniørutdanning eller tilsvarande utdanning på minimum 3 år (180 studiepoeng).
Opptak krev minimum 80 studiepoeng relevante emner hvorav minimum 20 sp kjemi/biokjemi med
laboratorieøvingar og minimum 20 sp molekylærbiologi/biologi. Andre relevante emner som kan
inngå er: anatomi, fysiologi, statistikk og matvarekunnskap.
Minstekravet for opptak er at gjennomsnittskarakteren på opptaksgrunnlaget er C eller betre.
Dersom det er fleire søkjarar til eit program enn studieplassar vil søkjarane bli rangerte etter
karakterane i opptaksgrunnlaget.
I årene 2015 til 2020 har antall søkere (1.pri) variert mellom 12 og 25, men til tross for overbooking
av antall plasser tilbudt, fyller vi sjelden opp alle 10 studieplassene.
Med hensyn til opptak for høsten 2021, har vi kontaktet universitet og høyskoler som tilbyr bachelor i
bioingeniør for å øke bevisstheten rundt master i human ernæring blant denne studentmassen. Vi vil
også fortsette å legge opp til en overbooking i håp om å nå kandidatmåltallet.
I prinsippet kvalifiserer også bachelor i human ernæring fra UiB eller i ernæring fra UiT til opptak.
Dette vil medføre at disse søkere trenger et alternativt løp på grunn av overlapp mellom bachelor og
master emner som til sammen utgjør 35 sp.

Gjennomføring, frafall og kandidatproduksjon
For oversikt over statistikk for gjennomføring, frafall og kandidatproduksjon, se vedlegg 4, tabell E og
F.
I perioden 2015 til 2020 har vi uteksaminert mellom 2 og 7 kandidater årlig (tabell F), og dette er
lavere antall kandidatproduksjon enn ønskelig basert på 10 studieplasser.
Det er en høy andel av de som fullfører, som fullfører på normert tid.
Vi ser at det både er frafall før studiestart (etter søker har takket ja) og et visst frafall i løpet av
studietiden. Siden studenter ikke er forpliktet til å begrunne hvorfor de slutter på studiet, så er det
vanskelig å få oversikt over årsakene. Noen av de som faller fra før studiestart, gjør det fordi de får
tilbud om studieplass på et annet studieprogram.
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Læringsmiljø
Masterprogram i human ernæring har kun et emne som er kun for studenter tilknyttet programmet
(NUTR333A). De øvrige emnene er felles med andre studieretninger eller med bachelorprogram i
human ernæring.
Studieprogrammet er en ikke-konsekutiv master, og dette medfører ulike utfordringer i det sosiale
miljøet. Studentene har ulike forkunnskaper og det sosiale læringsmiljøet er preget av heterogenitet i
studentmassen, lavt antall søkere, få aktive studenter og liten identitetsfølelse. En master i human
ernæring gir ikke autorisasjon som helsepersonell og skiller seg dermed fra master i klinisk ernæring
og andre studieprogram ved Det medisinske fakultet. Det kunne være hensiktsmessig å jobbe tettere
med master i biomedisin, som har likende utfordringer (ikke konsekutiv, ikke helsepersonell,
heterogen).

Kvalitetssikring
I studieåret 2016/2017 ble dagens studieplan innført. Bakgrunnen for endringer i studieplanen var
endringer i tilgjengelige ressurser, og fellesundervisning med en del emner på bachelor i human
ernæring. I tillegg ønsket vi å styrke realfagstilnæringen i studiet.

Forslag til tiltak for å øke kvalitet
Komiteen anbefaler en gjennomgang av læringsutbytte på programnivå for å:
1. sikre at læringsutbyttebeskrivelsene er i henhold til Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk
(NKR).
2. sikre at læringsutbyttebeskrivelsene detaljert beskriver alle kunnskaper, ferdigheter og
generell kompetanse som uteksaminert kandidater skal ha etter endt utdanning
Komiteen anbefaler en gjennomgang av alle emnebeskrivelser for å:
1. sikre at emnebeskrivelsene er dekkende for innhold og læringsutbytte i emnet
2. sikre at læringsutbyttebeskrivelser er i henhold til Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk (NKR)
3. sikre at emner som undervises på både bachelor og masternivå tydelig skiller mellom de to
nivåene og ulike krav til læringsutbytte. I dette arbeidet må det vurderes om det er behov for
ulike emnekoder
4. sikre at læringsutbytte på programnivå dekkes av læringsutbytte på emnenivå
Komiteen anbefaler en evaluering av om studieprogrammets navn «Master i human ernæring» er
beskrivende for studieprogrammet, eller om andre navn er mer dekkende for studiets innhold.
Komiteen anbefaler større faglige bredde og utvide undervisningstilbud med matvarekunnskap og
fordypningen innen immunologi eller genetikk.

Studentinvolvering
Masterstudiet i human ernæring er representert i programutvalg gjennom flere undervisere og en
studentrepresentant, i likhet med de to andre studieprogram i ernæring. Studenter på master i
human ernæring er ved flere ganger blitt spurt om å stille med en representant til programutvalget. I
skrivende stund har programutvalget ikke en studentrepresentant fra master i human ernæring og
det virker som det er liten interesse blant studentene for å bidra.
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Fagmiljø
Fagmiljøets størrelse
Se vedlegg 5, tabell G, for fagansatte. De fleste har faste stillinger og professorkompetanse. Ingen
bruker 100% av tiden sin til master i human ernæring, men er også tilknyttet bachelor i human
ernæring og master i klinisk ernæring.
Programutvalg ernæring ved medisinsk fakultet er ansvarlig for undervisning og gjennomføring av
studieprogrammet. Programmet blir administrert av seksjon for ernæring ved K1. Det er for tiden 3
professorer / FA i 100% stilling (alle med ernæringsutdanning), 2 professorer i 50% stilling (leger) og 3
FA/professorer i 20% stilling (realist / food scientist / klinisk ernæringsfysiolog) ved seksjonen. Disse
jobber også for masterprogram i klinisk ernæring og bachelor program i human ernæring. Seksjon for
ernæring er del av senter for ernæring, som har for tiden 1 post doc (klinisk ernæringsfysiolog), en
forsker (realist), 8-12 stipendiater, og en professor i global ernæring (100%, lege).
Veiledning til master oppgaven gjøres også fra ansatte ved havforskningsinstitutt, Haukeland
universitets sykehus og fra andre fakultet ved UiB.

Fagmiljøets utdanningsfaglige kompetanse
Det er krav til utdanningsfaglig kompetanse for nyansatte siden 2017, og for professoropprykk.
Ansatte som mangler utdanningsfaglig kompetanse, skal oppnå dette i løpet av 2 år. For tiden har
alle faste ansatte utdanningsfaglig basiskompetanse.

Faglig ledelse
Studieprogrammet ledes av et programutvalg (PUE) med et mandat (se vedlegg 6). I programutvalget
er alle institutt som er involvert i utdanningen representert, i tillegg til studentrepresentanter fra de
ulike studieprogrammene innen ernæring og en representant fra Seksjon for klinisk ernæring ved
Haukeland Universitetssykehus.
Det er ikke lett å få en studentrepresentant fra master i human ernæring, og på nåværende tidspunkt
er ikke dette studieprogrammet representert med en student i PUE.

Fagmiljøets fagspesifikke kompetanse
Senter for ernæring har tydelig kompetanse innen human ernæring, med en professor (Jutta
Dierkes), førsteamanuensis (Robin Ørnsrud), forsker (Oddrun A. Gudbrandsen), og flere stipendiater
(Anthea van Parys, Theogene Habumugisha, Johnny Laupsa-Borga). Det er flere kandidater som har
tatt doktorgrad innen human ernæring allerede. Disse sikrer at forskningen blir godt representert i
studieprogrammet.
Komiteen påpeker at for tiden er det ingen ansatte som har dedikert ansvar for masterprogram i
human ernæring. Den høye andelen fellesundervisning med Bachelorprogram i human ernæring
skyldes også dårlig bemanningssituasjon til studieprogrammene innen ernæring.

Internasjonalt og nasjonalt samarbeid
Ved senter for ernæring finnes det flere nasjonale samarbeidspartner innenfor forskning på human
ernæring, blant annet sjømatnæringen, matvareindustrien, og havforskningsinstituttet.
Internasjonalt har senter for ernæring samarbeidspartnere hovedsakelig i akademia i Tyskland,
Belgia, Sverige, Sveits, USA og Kanada.
8

Aktuelle krav i lov om universiteter og høyskoler med tilhørende
forskrifter, inkludert Rethos
Ikke aktuelt for Masterprogram i human ernæring.
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Vedlegg 1, Studieplan for Masterprogram human ernæring
Studieplan for MAMD-NUHUM Human ernæring, master, 2 år, vår 2021
Namn på grad
Masterprogrammet fører fram til graden Master i ernæring. Studiet er toårig (120 studiepoeng).
Omfang og studiepoeng
Masterprogrammet består av emne på til saman 60 studiepoeng og eit sjølvstendig vitskapeleg
arbeid (masteroppgåve) på 60 studiepoeng.
Fulltid/deltid
Fulltid
Undervisningsspråk
Norsk
Studiestart - semester
Haust
Mål og innhald
Studieprogrammet har som mål å gi ernæringsfagleg kunnskap og metodisk grunnlag for arbeid
innan forsking, næringsmiddelindustri og andre område der ernæringsfagleg kunnskap er etterspurt.
Master i human ernæring tar opp tema som fysiologien til mennesket, fordøyelse, opptak og
metabolisme av næringsstoff, forskingsetikk, ernæring gjennom livet og førebygging av sjukdom med
ernæring, . Det vert lagt vekt på forskingsmetodar som blir brukt innan ernæringsforsking, som
kosthaldsregistrering, antropometri og biokjemiske teknikkar.
Studiet har ein teoretisk del og ein forskingsretta del. I den forskingsretta delen skal ein skrive ei
masteroppgåve. .Masteroppgåva omfattar eit sjølvstendig vitskapleg arbeid under rettleiing. I
oppgåva skal ein løyse ei praktisk problemstilling, behandle eigne data og gi ei skriftleg framstilling av
hypotesar, resultat og konklusjonar.
Læringsutbyte
Kandidaten skal ved avslutta program ha følgjande læringsutbyte definert i kunnskapar, ferdigheiter
og generell kompetanse:
Kunnskap
Kandidaten:
•

har avansert kunnskap om forskingsmetoder innan ernæringsbiologi.

•

har inngåande kunnskap om omsettinga av essensielle næringsstoff i ein organisme.

•

kan bruke erverva kunnskap på nye område innan ernæring.

Ferdigheter

Kandidaten:
•

kan, under rettleiing, gjennomføre eit sjølvstendig, avgrensa forskingsprosjekt innan
ernæring i tråd med gjeldande forskingsetiske normer.

•

kan bruke forskingsmetoder innan ernæringsbiologi på ein sjølvstendig måte.

•

kan gjennom kritisk analyse av eit mangfald av informasjonskjelder og etablert kunnskap
formulere strukturerte ernæringsfaglege resonnement.

Generell kompetanse
Kandidaten:
•

kan gjennom erverva forståing av ernæringsfaglege termar og uttrykksformer kommunisere
og formidle fagfeltet.

•

kan gjennom utvikla evne til kritisk refleksjon, analytisk og strukturert tilnærming
gjennomføre avanserte arbeidsoppgåver eigna til å etablere ny kunnskap både i
ernæringsfaget og på andre område.

Opptakskrav
Studiet er retta mot deg som har ein bachelorgrad i biologi, molekylærbiologi, matvareteknologi,
human ernæring, bioingeniørutdanning eller tilsvarande utdanning på minimum 3 år (180
studiepoeng).
Opptak krev minimum 80 studiepoeng relevante emne der minimum 20 studiepoeng kjemi/biokjemi
med laboratorieøvingar og minimum 20 studiepoeng molekylærbiologi/biologi. Andre relevante
emne som kan inngå er: anatomi, fysiologi, statistikk og matvarekunnskap.
Minstekravet for opptak er at gjennomsnittskarakteren på opptaksgrunnlaget er C eller betre.
Dersom det er fleire søkjarar til eit program enn studieplassar vil søkjarane bli rangerte etter
karakterane i opptaksgrunnlaget.
Alle søknader blir behandla individuelt.
Du søkjer opptak via søknadsweb. Søknadsfrist er 15. april med studiestart i august.
https://soknadsweb.uib.no
Meir informasjon om søknadsprosedyren finn du her:
http://www.uib.no/mofa/utdanning/opptak-og-studierett/opptak-til-masterstudium-ved-detmedisinsk-odontologiske-fakultet
Obligatoriske emne
1.semester (30 sp)
Obligatoriske emne:
HELVIT300 Helsefagleg relevant vitskapsteori og forskingsetikk (5 studiepoeng)
NUTRFYS Menneskets fysiologi (15 studiepoeng)
NUTR203 Ernæringsfysiologi - makronæringsstoffer (10 studiepoeng)

2. semester (30 sp)
Obligatoriske emne (20sp):
NUTR333A Human ernæring - (10sp)
NUTR204 Ernæringsfysiologi mikronæringsstoffer (10 sp)
Valbare spesialiseringsemne (15 sp):
NUCLI362 Genetic disorders in nutrient metabolism (5 studiepoeng)
LAS301 Kurs i forsøksdyrlære (6 studiepoeng)
LAS302 Kurs i forsøksdyrlære, spesialdel pattedyr (4 studiepoeng)
LAS303 Kurs i forsøksdyrlære, spesialdel fisk (4 studiepoeng)
MEDSTA2 Regresjonsmodellar i medisinsk forsking (5 studiepoeng)
INTH360 Global Nutrition (5 studiepoeng)
HUMGEN301 Human Molecular Genetics (5 studiepoeng)
HUPAT301 Basal humanpatologi (5 studiepoeng)
3. og 4. semester
NUHUM395¿Masteroppgåve i human ernæring (60 studiepoeng)¿
Omfang masteroppgåva
Masteroppgåva omfattar eit sjølvstendig vitskapeleg arbeid på 60 studiepoeng som du utfører under
rettleiing. I oppgåva skal du løyse ei praktisk problemstilling, behandle eigne data og gi ei skriftleg
framstilling av hypotesar, resultat og konklusjonar.
Rekkefølgje for emne i studiet
Alle obligatorisk emne og valemne skal vera bestått før ein kan gå opp til vurdering i masteroppgåva.
Delstudium i utlandet
Mogelegheiter for utanlandsopphold
Arbeids- og undervisningsformer
Undervisninga vil vera ein kombinasjon av førelesingar, laboratorieoppgåver, dataøvingar, kollokvium
og seminar. Uavhengig sjølvstudium kjem i tillegg. Metodar som blir nytta i studiet inkluderer
kosthaldsregistrering, antropometri og biokjemiske/ teknikkar. Me gjer merksam på at nokre emne
kan bli undervist på engelsk, og at pensum kan vera på engelsk.
Vurderingsformer
Skriftleg eksamen, multiple choice og heimeeksamen. Dei fleste emne har digital vurdering. Munnleg
eksamen og presentasjonar. Gruppeinnlevering. Obligatorisk deltaking.
Karakterskala
Ved UiB er det to typar karakterskalaer:

•

«bestått» / «ikkje bestått»

•

Bokstavkarakterar med skalaen A, B, C, D, E, F

Studieprogrammet nyttar begge typar.
Vitnemål og vitnemålstillegg
Vitnemål blir skrive ut etter at graden er fullført.
Relevans for arbeidsliv
Med ein master i human ernæring kan ei arbeide til dømes ved universitet, forskingsinstitutt, og i
private føretak. Studiet gir fagleg og metodisk kunnskap som gir grunnlag for forsking og
undervisning og arbeid innan matindustrien eller legemiddelbransjen. I tillegg gir studiet overførbare
ferdigheiter som kan nyttast i arbeid i offentleg og privat sektor, og i andre samanhengar og
arbeidssituasjonar der slik kunnskap er etterspurt.
Evaluering
Masterprogrammet blir kontinuerleg evaluert i tråd med retningslinjene for kvalitetssikring ved UiB.
Emne- og programevalueringar finn ein på kvalitetsbasen.uib.no
Skikkavurdering og autorisasjon
Nei
Programansvarleg
Programutval for ernæring har ansvar for fagleg innhald og oppbygging av studiet og for kvaliteten på
studieprogrammet.
Administrativt ansvarleg
Klinisk institutt 1 / Det medisinske fakultet
Kontaktinformasjon
Ta gjerne kontakt med studierettleiar på programmet dersom du har spørsmål:
Det medisinsk fakultet,
Tlf: 55 58 64 00
studie-nutrition@uib.no

Vedlegg 1, Tabell A: Emneoversikt Master human ernæring
Emnekode

Emnetittel

Sp År/semester
1.semester
HELVIT300
Helsefagleg relevant
5 1/høst
vitskapsteori og
forskingsetikk
NUTR203
Ernæringsfysiologi –
10 1/høst
makronæringsstoffer
NUTRFYS
Menneskets fysiologi
15 1/høst
2. semester
NUTR204
Ernæringsfysiologi 10
mikronæringsstoffer
NUTR333A
Human nutrition A
10
Valgemner (10 sp totalt)
10
NUCLI362
Genetic disorders in
5
nutrient metabolism
LAS301
Kurs i forsøksdyrlære 6
LAS302
Kurs i forsøksdyrlære, 4
spesialdel pattedyr
LAS303
Kurs i forsøksdyrlære, 4
spesialdel fisk
MEDSTA2
Regresjonsmodellar i
5
medisinsk forsking
INTH360
Global Nutrition
5
HUMGEN301 Human Molecular
5
HUPAT301
Basal humanpatologi
5
3. og 4. semester
NUHUM395
Masteroppgåve i
60
human ernæring

Institutt
IGS
K1
Biomed
1/vår

K1

1/vår
1/vår
1/vår

K1

1/vår
1/vår

K1
K1

1/vår

K1

1/vår

IGS

1/vår
1/vår
1/vår

IGS
K2
K1

2/høst
og vår

K1

K1

Vedlegg 2, Læringsutbytter, mål og innhold – Masterprogram human ernæring
Mål og innhald
Studieprogrammet har som mål å gi ernæringsfagleg kunnskap og metodisk grunnlag for arbeid innan forsking, næringsmiddelindustri og andre område der
ernæringsfagleg kunnskap er etterspurt.
Master i human ernæring tar opp tema som fysiologien til mennesket, fordøyelse, opptak og metabolisme av næringsstoff, forskingsetikk, ernæring
gjennom livet og førebygging av sjukdom med ernæring, . Det vert lagt vekt på forskingsmetodar som blir brukt innan ernæringsforsking, som
kosthaldsregistrering, antropometri og biokjemiske teknikkar.
Studiet har ein teoretisk del og ein forskingsretta del. I den forskingsretta delen skal ein skrive ei masteroppgåve. .Masteroppgåva omfattar eit sjølvstendig
vitskapleg arbeid under rettleiing. I oppgåva skal ein løyse ei praktisk problemstilling, behandle eigne data og gi ei skriftleg framstilling av hypotesar, resultat
og konklusjonar.

Læringsutbyte
Kandidaten skal ved avslutta program ha følgjande læringsutbyte definert i kunnskapar, ferdigheiter og generell kompetanse:
Kunnskap
Kandidaten:
•

har avansert kunnskap om forskingsmetoder innan ernæringsbiologi.

•

har inngåande kunnskap om omsettinga av essensielle næringsstoff i ein organisme.

•

kan bruke erverva kunnskap på nye område innan ernæring.

Ferdigheter
Kandidaten:
•

kan, under rettleiing, gjennomføre eit sjølvstendig, avgrensa forskingsprosjekt innan ernæring i tråd med gjeldande forskingsetiske normer.

•

kan bruke forskingsmetoder innan ernæringsbiologi på ein sjølvstendig måte.

•

kan gjennom kritisk analyse av eit mangfald av informasjonskjelder og etablert kunnskap formulere strukturerte ernæringsfaglege resonnement.

Generell kompetanse
Kandidaten:
•

kan gjennom erverva forståing av ernæringsfaglege termar og uttrykksformer kommunisere og formidle fagfeltet.

•

kan gjennom utvikla evne til kritisk refleksjon, analytisk og strukturert tilnærming gjennomføre avanserte arbeidsoppgåver eigna til å etablere ny
kunnskap både i ernæringsfaget og på andre område.

Vedlegg 2, tabell B – Studieprogramkart
Samlet læringsutbytte Master human Ernæring
Læringsutbytte
Kunnskap

har avansert kunnskap om
forskningsmetoder innenfor
ernæringsbiologi.
har inngående kunnskap om omsetningen av
essensielle næringsstoff i en organisme.

Ferdigheter

Generell Kompetanse

kan anvende ervervet kunnskap på nye
områder innenfor ernæring.
kan, under veiledning, gjennomføre et
selvstendig, avgrenset forskningsprosjekt
innen ernæring i tråd med
kan anvende forskningsmetoder innenfor
ernæringsbiologi på en selvstendig måte.
kan gjennom kritisk analyse av et mangfold
av informasjonskilder og etablert kunnskap
formulere strukturerte ernæringsfaglige
resonnement.
kan gjennom ervervet forståelse av
ernæringsfaglige termer og uttrykksformer
kommunisere og formidle fagfeltet.
kan gjennom utviklet evne til kritisk
refleksjon, analytisk og strukturert
tilnærming gjennomføre avanserte
arbeidsoppgaver egnet til å etablere ny
kunnskap både i ernæringsfaget og på andre
områder.

1. semester

NUTR203

2. semester
NUTR204
NUTR333A

3. semester
4. semester
NUHUM395
NUHUM395

NUTR204

NUHUM395

NUHUM395

NUTR333A

NUHUM395

NUHUM395

NUHUM395

NUHUM395

NUHUM395

NUHUM395

NUHUM395

NUHUM395

NUHUM395

NUHUM395

NUHUM395

NUHUM395

NUTR203

NUTR333A

Program og alle obligatoriske emner (bold = LUB på programnivå som oppnås gjennom dette emnet)
MAMD-NUHUM
Kunnskap
•
•
•

har avansert kunnskap om forskningsmetoder innenfor
ernæringsbiologi.
har inngående kunnskap om omsetningen av essensielle
næringsstoff i en organisme.
kan anvende ervervet kunnskap på nye områder innenfor
ernæring.

Ferdigheter
•

•
•

kan, under veiledning, gjennomføre et selvstendig,
avgrenset forskningsprosjekt innen ernæring i tråd med
gjeldende forskningsetiske normer.
kan anvende forskningsmetoder innenfor ernæringsbiologi
på en selvstendig måte.
kan gjennom kritisk analyse av et mangfold av
informasjonskilder og etablert kunnskap formulere
strukturerte ernæringsfaglige resonnement.

Generell kompetanse
•
•

HELVIT300 (5sp)

kan gjennom ervervet forståelse av ernæringsfaglige termer
og uttrykksformer kommunisere og formidle fagfeltet.
kan gjennom utviklet evne til kritisk refleksjon, analytisk og
strukturert tilnærming gjennomføre avanserte
arbeidsoppgaver egnet til å etablere ny kunnskap både i
ernæringsfaget og på andre områder.

•
•
•
•
•

Kritisk analysere og diskutere kunnskapsteoretiske problemstillingar
knytt til eige fagområde.
Reflektere over kunnskapsproduksjon i eige praksisfelt.
Kritisk vurdere vitskapsteoretisk perspektiv i fagartiklar.
Vurdere forskingsetiske og samfunnsmessige utfordringar knytt til eige
fagfelt og bidra til nytenking.
Utøve forskingsetisk skjønn i møte med konkret forskingsarbeid

MAMD-NUHUM
Kunnskap
•
•
•

har avansert kunnskap om forskningsmetoder innenfor
ernæringsbiologi.
har inngående kunnskap om omsetningen av essensielle
næringsstoff i en organisme.
kan anvende ervervet kunnskap på nye områder innenfor
ernæring.

NUTR203 (10 sp)
Kunnskap
•
•
•
•

•
•

Ferdigheter
•

•
•

kan, under veiledning, gjennomføre et selvstendig,
avgrenset forskningsprosjekt innen ernæring i tråd med
gjeldende forskningsetiske normer.
kan anvende forskningsmetoder innenfor ernæringsbiologi
på en selvstendig måte.
kan gjennom kritisk analyse av et mangfold av
informasjonskilder og etablert kunnskap formulere
strukturerte ernæringsfaglige resonnement.

Generell kompetanse
•

kan gjennom ervervet forståelse av ernæringsfaglige termer
og uttrykksformer kommunisere og formidle fagfeltet.

forklare kva funksjon makronæringsstoffa har hos menneske
greie ut om fordøying, absorpsjon, omsetning, lagring, ekskresjon og
molekylærbiologisk funksjon av næringsstoffa
greie ut om forskjell mellom behov og anbefalingar, forklare kvar
anbefalingar lagrast og grunngjevast
gjere greie for mekanismane for regulering av dei ulike næringsstoffa og
kva forstyrringar i næringsstoffbalansen kan ha å seie for einskilde
sjukdommar
skildre dei grunnleggande prinsippa for metodane som vert nytta i
ernæringssamanheng
gjere greie for analysemetodar som vert nytta i forsking og rutine
(pasientar)

Ferdigheiter:
•
•
•

•
•

beherske fagterminologi innanfor næringsstoffa sin biokjemi
tolke vitskapelege tekstar som til dømes artiklar innanfor ernæring
vise innsikt i korleis næringsstoffa tas opp i kroppen, korleis dei vert
omset, kva for biokjemiske mekanismar dei inngår i og kvifor for mykje
eller for lite av næringsstoffa kan gje sjukdom
tolke data med tanke på statistikk og biologisk variasjon
gjennomføre ein kritisk vurdering av analysesvar
(blod/serum/plasma/urin/feces)

Kompetanse:
•

bruke kunnskapen om næringsstoffa sine grunnleggande biokjemi
innanfor andre område i ernæringsfaget

•

kan gjennom utviklet evne til kritisk refleksjon, analytisk og
strukturert tilnærming gjennomføre avanserte
arbeidsoppgaver egnet til å etablere ny kunnskap både i
ernæringsfaget og på andre områder.

MAMD-NUHUM
Kunnskap
•
•
•

har avansert kunnskap om forskningsmetoder innenfor
ernæringsbiologi.
har inngående kunnskap om omsetningen av essensielle
næringsstoff i en organisme.
kan anvende ervervet kunnskap på nye områder innenfor
ernæring.

Ferdigheter
•

•
•

kan, under veiledning, gjennomføre et selvstendig,
avgrenset forskningsprosjekt innen ernæring i tråd med
gjeldende forskningsetiske normer.
kan anvende forskningsmetoder innenfor ernæringsbiologi
på en selvstendig måte.
kan gjennom kritisk analyse av et mangfold av
informasjonskilder og etablert kunnskap formulere
strukturerte ernæringsfaglige resonnement.

Generell kompetanse

•

ha evne til å stille kritiske spørsmål og diskutere ernæringsforsking med
medstudentar

NUTRFYS (15 sp)
Kunnskapar
Studenten har ved avslutta emne ha gode kunnskaper om menneskets
fysiologiske kontroll mekanismer.

Ferdigheiter
Studenten er i stand til å bruke enkelt apparatur til fysiologiske målingar og
gjennomføre og vurdere enkle eksperiment innen fysiologien.
Studenten kan forstå den fysiologiske bakgrunnen for kliniske problemstillingar

Generell kompetanse

•
•

kan gjennom ervervet forståelse av ernæringsfaglige termer
og uttrykksformer kommunisere og formidle fagfeltet.
kan gjennom utviklet evne til kritisk refleksjon, analytisk og
strukturert tilnærming gjennomføre avanserte
arbeidsoppgaver egnet til å etablere ny kunnskap både i
ernæringsfaget og på andre områder.

MAMD-NUHUM
Kunnskap
•
•
•

har avansert kunnskap om forskningsmetoder innenfor
ernæringsbiologi.
har inngående kunnskap om omsetningen av essensielle
næringsstoff i en organisme.
kan anvende ervervet kunnskap på nye områder innenfor
ernæring.

Studenten er bevisst på betydningen av fysiologikunnskaper som en forutsetning
for å forstå normalfunksjon og sykdomsprosesser

NUTR204 (10 sp)
Kunnskapar:
•
•
•
•

•

Ferdigheter
•

•

kan, under veiledning, gjennomføre et selvstendig,
avgrenset forskningsprosjekt innen ernæring i tråd med
gjeldende forskningsetiske normer.
kan anvende forskningsmetoder innenfor ernæringsbiologi
på en selvstendig måte.

forklare kva funksjon mikronæringsstoffa har hos menneske
greie ut om fordøying, absorpsjon, omsetning, lagring, ekskresjon og
molekylærbiologisk funksjon av næringsstoffa
greie ut om sikkert inntak og toksisitet av mikronæringsstoffar
gjere greie for mekanismane for regulering av dei ulike næringsstoffa og
kva forstyrringar i næringsstoffbalansen kan ha å seie for einskilde
sjukdommar
gjere greie for metodar som blir nytta i forsking og rutineanalysar
(pasientar)

Ferdigheiter:
•
•
•

•

beherske fagterminologi innanfor næringsstoffa sin biokjemi
tolke vitskapelege tekstar som til dømes artiklar innanfor ernæring
vise innsikt i korleis næringsstoffa tas opp i kroppen, korleis dei vert
omset, kva for biokjemiske mekanismar dei inngår i og kvifor for mykje
eller for lite av næringsstoffa kan gje sjukdom
tolke data med tanke på statistikk og biologisk variasjon

•

kan gjennom kritisk analyse av et mangfold av
informasjonskilder og etablert kunnskap formulere
strukturerte ernæringsfaglige resonnement.

Generell kompetanse
•
•

kan gjennom ervervet forståelse av ernæringsfaglige termer
og uttrykksformer kommunisere og formidle fagfeltet.
kan gjennom utviklet evne til kritisk refleksjon, analytisk og
strukturert tilnærming gjennomføre avanserte
arbeidsoppgaver egnet til å etablere ny kunnskap både i
ernæringsfaget og på andre områder.

MAMD-NUHUM
Kunnskap
•
•
•

har avansert kunnskap om forskningsmetoder innenfor
ernæringsbiologi.
har inngående kunnskap om omsetningen av essensielle
næringsstoff i en organisme.
kan anvende ervervet kunnskap på nye områder innenfor
ernæring.

•

gjennomføre ein kritisk vurdering av analysesvar
(blod/serum/plasma/urin/feces)

Kompetanse:
•
•

anvende kunnskapen om næringsstoffa sin grunnleggande biokjemi
innanfor andre område i ernæringsfaget
ha evne til å stille kritiske spørsmål og diskutere ernæringsforsking med
medstudentar

NUTR333A (10 sp)
Knowledge:
- Capable of explaining the research approaches in human nutrition
- capable of describing and evaluating the most important methods for
assessment of dietary intake
- capable of describing and evaluating the most important methods for
assessment of nutritional status, including dietary surveys
- capable of giving an overview of experimental and clinical research methods in
the field of nutrition, as well as of the most important epidemological research
methods

- capable of explaining nutritional problems and the importance of nutrition
throughout the life cycle, from conception to old age, with the focus on nutrition
during critical life phases
- capable of describing the role of nutrition in the development of overweight
and obesity and diabetes, and coronary heart disease
Ferdigheter
•

•
•

kan, under veiledning, gjennomføre et selvstendig,
avgrenset forskningsprosjekt innen ernæring i tråd med
gjeldende forskningsetiske normer.
kan anvende forskningsmetoder innenfor ernæringsbiologi
på en selvstendig måte.
kan gjennom kritisk analyse av et mangfold av
informasjonskilder og etablert kunnskap formulere
strukturerte ernæringsfaglige resonnement.

Generell kompetanse
•

•

kan gjennom ervervet forståelse av ernæringsfaglige
termer og uttrykksformer kommunisere og formidle
fagfeltet.
kan gjennom utviklet evne til kritisk refleksjon, analytisk og
strukturert tilnærming gjennomføre avanserte
arbeidsoppgaver egnet til å etablere ny kunnskap både i
ernæringsfaget og på andre områder.

Skills:
- capable of conducting elementary statistical analyses of dietary intake data,
nutritional and health status
- capable of measuring nutritional status using anthropometry

Competence:
- the ability to write a scientific report
- the ability to read and evaluate scientific literature independently
- ability to participate in team work with other sudents, and to prepare and
present team work

MAMD-NUHUM
Kunnskap
•
•
•

har avansert kunnskap om forskningsmetoder innenfor
ernæringsbiologi.
har inngående kunnskap om omsetningen av essensielle
næringsstoff i en organisme.
kan anvende ervervet kunnskap på nye områder innenfor
ernæring.

Ferdigheter
•

•
•

kan, under veiledning, gjennomføre et selvstendig,
avgrenset forskningsprosjekt innen ernæring i tråd med
gjeldende forskningsetiske normer.
kan anvende forskningsmetoder innenfor ernæringsbiologi
på en selvstendig måte.
kan gjennom kritisk analyse av et mangfold av
informasjonskilder og etablert kunnskap formulere
strukturerte ernæringsfaglige resonnement.

Generell kompetanse
•

•

kan gjennom ervervet forståelse av ernæringsfaglige
termer og uttrykksformer kommunisere og formidle
fagfeltet.
kan gjennom utviklet evne til kritisk refleksjon, analytisk og
strukturert tilnærming gjennomføre avanserte
arbeidsoppgaver egnet til å etablere ny kunnskap både i
ernæringsfaget og på andre områder.

NUHUM395 (60 sp)
Kunnskaper:
•

Redegjøre for og anvende ulike metoder og vitenskapelige
arbeidsteknikker.

•

.

Ferdigheter:
•
•
•
•

Gjennomføre et selvstendig arbeid som viser forståelse, refleksjon og
modning.
Planlegge og utføre vitenskapelige eksperiment
Vurdere kritisk både egne resultat så vel som relevant faglitteratur
Erfaring i å presentere eige arbeid etter å ha hatt eit innlegg i
masterseminar

Vedlegg 3, Matriseskjema for variasjon i undervisnings- og vurderingsformer
Tabell C, Undervisningsmetoder

Helvit300
Nutr203
NutrFys
Nutr204
Nutr333A
LAS301*
Nuhum395

Sp

Admin

Forelesning

Gruppearbeid

5
10
15
10
10
6
60

IBM
K1
IBM
K1
K1
K1
K1

X
X
x
X
x
x

x
x

Studentpresentasjon

Lab.
arbeid
x
x
X

x

Nettbasert
undervisning
X

Selvstendig
arbeid
x

x

x
x
x

* obligatorisk fra 2015-2017, valgemne i dagens studieprogram
Tabell D, Vurderingsmetoder
Sp

Admin

Vurdering

Helvit300

5

IBM

Nutr203
NutrFys
Nutr204
Nutr333A
NUHUM395

10
15
10
10
60

K1
IBM
K1
K1
K1

Bestått /ikke
bestått
A-F
A-F
A-F
A-F
A-F

Skriftlig
skoleeksamen
X
X
X

Muntlig
eksamen

Skriftlig
gruppeoppgave
Essay, opp til 3 i
lag

x
x

X
Master oppgave

Vedlegg: 4, Statistikk for masterprogram i human ernæring (opptakstall, kandidatproduksjon og frafall)
Tabell E: Opptakstall og frafall:
Startkull
Antall studieplasser*
Antall søkere (1.pri)
Antall kvalifiserte 1. pri søkere*
Antall søkere som har fått tilbud
Antall søkere som har svart ja
Antall startende/møtt
% andel møtt av studenter som fikk tilbud
% andel møtt av studenter som takket ja
% andel av antall studieplasser fylt
Antall av startkull som har fullført

2010

2011

2012

2013

2014

2015

8

2016
10
12
9
14
5
4
29 %
80 %
40 %
2

2017
10
16
9
15
4
3
20 %
75 %
30 %
2

2018
10
25
17
31
12
10
32 %
83 %
100 %
3

12

37

34

44

37

25

13
7
6
46 %
86 %

23
10
8
35 %
80 %

28
17
14
50 %
82 %

13
8
7
54 %
88 %

25
11
8
32 %
73 %

26
14
11
42 %
79 %

4

7

14

5

6

Antall av startkull som har fullført på
normert tid
Antall frafall etter start/møtt

3
2

7
1

13
0

5
2

6
2

5
3

1
2

2
1

3
4

Fremdeles aktiv student

0

0

0

0

0

0

0

0

3

2019
10
19
9
22
6
3
14 %
50 %
30 %

*Tableau har kun data på antall studieplasser og antall kvalifiserte 1.pri søkere fra og med 2016.
Prosentandeler må sees i sammenheng med at det er lave tall.
Kilde: Studieprogramledere: Søker- og studenttall - Tableau Server (uhad.no), Studieprogramledere: Gjennomstrømming - Tableau Server (uhad.no) og
Felles studentsystem.

0

2020
10
22
8
15
9
6
40 %
67 %
60 %

1
5+1i
3 permisjon

Tabell F: Antall kvalifikasjoner i perioden 2012 – 2020
Årstall
Antall Kvalifikasjoner

2012
4

Kilde: Studieprogramledere: Studenter – fullføring og frafall

2013
7

2014
14

2015
5

2016
7

2017
7

2018
3

2019
2

2020
3

Vedlegg 5, Fagkompetanse ansatte
Tabell G
Helvit300

Sp Admin Emneansvarlig
5 IBM
Kristine Bærøe (IGS)

Nutr203
NutrFys
Nutr204

10 K1
15 IBM
10 K1

Nutr333A 10 K1
Nuhum395 60 K1

Jutta Dierkes
Marion Kusche-Gullberg
Robin Ørnsrud
Jutta Dierkes
Individuelle veiledere

Stilling% UIB
50% som FA,
20% forsker
100
100
20
100

Utdanning og kompetanse
Førsteamanuensis, bakgrunn i filosofi og PhD i medisinsk etikk
Msc og PhD human ernæring, prof klinisk ernæring
PhD, professor, leder forskergruppe matrix biology
Realist, PhD, førsteamanuensis, Forskningssjef
Havforskningsinstitutt marin toksikologi

Vedlegg 6, Mandat – Programutvalg for ernæring
Programutvalgene (PU) er opprettet av Det medisinske fakultet for å overvåke at fakultetets
studieprogram organiseres og gjennomføres med høy kvalitet og skal på vegne av Det medisinske
fakultet sikre:
•

At studieprogrammet forvaltes i henhold til gjeldende kvalitetsrammeverk

•

Løpende kvalitetsutvikling og fornyelse av studieprogrammene.

•

At undervisningen gjennomføres i henhold til gjeldende emne- og programbeskrivelser.

•

At det er en helhet i det enkelte program, de enkelte emner og at det er samsvar mellom
emnene i programmene.

•

At studentenes arbeidsmengde, undervisningen og studentantallet har et omfang som sikrer
gjennomstrømmingen for studentene som følger studieprogrammene.

PU er et rådgivende og saksforberedende organ i spørsmål vedrørende fakultetets studieprogram,
men kan vedta faglige endringer i undervisningen/ emnene, inkludert mindre endringer i
studieplanen, så lenge disse ligger innenfor etablerte budsjettrammer. Tiltak som medfører
endringer i ressursrammen for programmene eller berører andre studieprogram må godkjennes av
Fakultetsstyret. Vedtak i Fakultetstyret vil gjelde som instruks til emneansvarlige institutt. PU skal da
bidra til utarbeidelse av de nødvendige saksfremlegg som fremlegges visedekan for utdanning før
videre saksbehandling. PU skal behandle forslag til endringer i undervisnings- eller vurderingsform,
profil eller omfang som kommer fra emneansvarlige institutt, studentorganisasjonene og andre
fakultetsorgan.

PU skal:
•

Arbeide for internasjonal utveksling av studenter og lærere, og foreslå tiltak som sikrer slik
internasjonalisering. Ett medlem skal ha særlig ansvar for utvalgets
internasjonaliseringsarbeid.

•

Ha fortløpende kontakt med programsensor og arbeide for at programsensors forslag til
tiltak følges opp, blant annet ved å foreslå studieplanendringer som sikrer dette.

•

Kunne bestemme innpassing av studenter /emnefritak/ studieprogresjon

•

Fremme forslag til overgangsordninger for studenter som ønsker å skifte lærested/program.

•

Delta i mottak av og informasjon til nye studenter

•

Påse at tilstrekkelig antall bachelor-, prosjekt-, sær- og masteroppgaver blir foreslått og at
veiledere blir oppnevnt.

•

Utarbeide en årlig rapport til fakultetet om utvalgets arbeid, hvordan de enkelte
studieprogrammene har vært gjennomført siste år og planer for neste år. Rapporten vil inngå
i fakultetets arbeid med utdanningsmeldingen.

Sammensetningen av programutvalgene skal reflektere de emnene og evt studieretningene som
undervises og de instituttene som bidrar med lærer – og veiledningsressurser i programmene. I
tillegg skal hvert programutvalg ha minimum to studentrepresentanter.

Medlemmene oppnevnes av institutt eller institusjonen de representerer. Funksjonsperioden for
utvalgene er 4 – fire - år.
Leder
PU ledes av programleder, som foreslås av Dekanus og vedtas av Fakultetsstyret. Lederen skal
sammen med sekretær forberede og legge frem saker for PU. Lederen deltar i faste møter i
studieledelsen ved fakultetet, ledet av visedekan for utdanning. Leder har fullmakt til å behandle
hastesaker på vegne av sitt PU. Hvis vedtak må foretas ved avstemning, har leder dobbelstemme i
utvalget.
Sekretær
Sekretærfunksjonen ligger under fakultetet. Sekretæren skal sammen med lederen forberede og
legge frem saker for PU. Sekretæren skal ordne med innkalling til møter og utsendelse av
sakspapirer.
Møter
PU skal avholde minimum to møter hvert semester. PU er beslutningsdyktig når minst halvparten av
medlemmene er til stede. PU-medlemmer skal selv ordne med en vararepresentant ved fravær.
PU skal minst årlig diskutere og eventuelt foreslå/ sette i verk nødvendige tiltak:
•

Om undervisningen gjennomføres i tråd med målsetningene inklusive læringsutbytte

•

Vurderingsformer og oppnådde resultat ved vurdering (eksamen el.l.)

•

Studentevalueringene

•

Tolking av PU-mandat mht hva som skal behandles i Fakultetsstyret.

