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Læringsutbytte
Utvalget har i 2011 lagt ned en stor innsats i arbeidet med læringsutbyttebeskrivelsene. I
løpet av høsten 2011 ble alle beskrivelsene gjennomgått av en arbeidsgruppe. Alle
emneansvarlige fikk tilbakemeldinger om nødvendige endringer. Utvalget gikk samlet
igjennom programbeskrivelsene, men arbeidsgruppene gjennomgikk de resterende
beskrivelsene før endelig godkjenning. Ved årets utløp var samtlige beskrivelser godkjent. I
januar ble emnebeskrivelser oppdatert i FS. For 2012 gjenstår engelsk og nynorskversjon.
Revisjon av studieplan
Studentutvalget for ernæring leverte utvalget en skriftlig rapport i løpet av våre 2011. I
rapporten fremkom det forslag til forbedringer og endringer av studieplan. Utvalget har tatt
rapporten med i sitt arbeid med revisjon av studieplan på bachelorprogram for human
ernæring. På grunn av arbeidet med læringsutbyttebeskrivelsene ble revisjonsplanene lagt
på is i løpet av høsten, men vil bli tatt opp igjen i løpet av våren 2012.
Internasjonalisering
Det var for 2011 en målsetting for utvalget å få i stand flere utvekslingsavtaler for studenter
på ernæringsstudiene. Et første arbeid i denne prosessen var å få en oversikt over hvilke
emner ved studiet som i dag gis og kan gis på engelsk, for å sikre muligheten for å ta i mot
studenter fra utlandet. Avtaleforespørselen falt likevel på Göteborgs Universitetet. Avdeling
for klinisk ernæring ved Haukeland Universitetssykehus har kliniske ernæringsfysiologer
utdannet ved GU. Studieplan for dietistprogrammet ved GU ble gjennomgått sammen med
PU-leder og sekretær før forespørsel om avtaleinngåelse ble sendt internasjonal koordinator
ved GU. Avtalen er gyldig fra høsten 2012 og ble presentert studentene på internasjonal dag
i januar 2012.
Utreding av frafall
29. oktober 2011 fikk utvalget i oppdrag fra fakultetet å utrede frafall på bachelor i human
ernæring. Programmet har opp mot 50 % frafall fra 1. til 4. semester. I hovedsak skyldes
frafallet at studentene søker seg over til medisinstudiet. I sin rapport la utvalget frem en
rekke forslag til tiltak som forhåpentligvis vil kunne endre frafallstrenden, deriblant endring av
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emnet BIOBAS slik at dette ikke vil kunne innpasses i medisingraden. Det ble også påpekt i
rapporten at mye allerede har blitt gjort for å styre ernæringsmiljøet ved UiB.
Programsensor
Programsensor i 2011 var Ingunn Bergstad fra Universitetet i Oslo. Hennes periode gikk ut
dette året, men hun ble forespurt av utvalget om å være programsensor for neste
fireårsperiode. Hun ble for 2011 ikke gitt ett spesifikt oppdrag. Det har likevel vært naturlig at
store deler av hennes innsats har blitt lagt til masterprogram i klinisk ernæring, da dette er
hennes fagområde fra UiO, og at det fremdeles er et såpass ungt studie ved UiB. For neste
periode har hun derimot blitt gitt i oppdrag å se nærmere på opptaksgrunnlaget for master i
human ernæring. Til dette masterprogrammet kan det pr i dag tas opp 20 studenter med
ulike bachelorgrader og utvalget mener det er nødvendig å se nærmere på hvordan
opptakskriteriene kan gjøres mer spesifikke og dermed tydeligere for potensielle søkere.
Utvalget har arbeidet med opptakskriterier for begge masterprogrammene. Arbeidet har ikke
blitt sluttstilt og vil bli tatt opp igjen i løpet av våren 2012. innspill fra både programsensor og
emneansvarlige vil bli del av diskusjonsgrunnlaget.
Avslutningsseremoni
Det ble for første gang i september 2011 arrangert avslutningsseremoni for avgangskullene
på master i klinisk ernæring og master i human ernæring. Arrangementet var vellykket og vil
bli tradisjon ved studiet. Fakultetet arbeider med en samlet avslutning for alle
masterprogrammene, men utvalget har vurdert seremonien som et identitetsskapende tiltak
og ønsker å gjenta arrangementet neste år.
Utfordringer
Utvalget har stått overfor to sentrale utfordringer i 2011. Det har vært et stort frafall på
utvalgsmøtene. Det vil bli vurdert i løpet av 2012 om utvalgets sammensetning bør endres.
Det har i løpet av året vært nødvendig å finne flere nye emneansvarlige ved programmene.
Dette arbeidet har vært krevende for programutvalgsleder og studieadministrasjon ved IFI,
da det har vært vanskelig å få vitenskapelige til å stille som emneansvarlige for emner innen
ernæring.
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