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Utdanningsmelding 2012 - innspill fra programutvalg for ernæring.
Programutvalget for ernæring har i 2012 hatt 7 møter og to dagssamlinger.
Følgende har vært fokusområder i 2012.
Læringsutbytte - engelsk
Utvalget har i 2012 lagt ned en stor innsats i arbeidet med å få engelske emnebeskrivelser
med læringsutbyttebeskrivelser til alle emner. Det ble tatt utgangspunkt i de norske
emnebeskrivelsene, og de fleste emneansvarlige skrev sine egne engelske versjoner.
Programbeskrivelsene ble også oversatt og publisert. Alle engelske tekster ble deretter
språkvasket før de ble publisert på UiBs nettsider. Programutvalget mener at
programbeskrivelsene slik de foreligger i dag er for knappe, og skal bruke våren 2013 på å
forbedre disse.
Frafall / revisjon av studieplan
PUE leverte en frafallsrapport i januar 2012. I rapporten fremkom det forslag til forbedringer
og endringer av studieplan, for å styrke ernæringsfokuset og hindre frafall. Utvalget har tatt
rapporten med i sitt arbeid med revisjon av studieplan på bachelorprogram for human
ernæring.
PUE vedtok i desember 2012 at emnet BIOBAS tas ut av bachelorløpets første år, og
erstattes med biokjemi og molekylær cellebiologi i sam-undervisning med farmasistudenter.
Det skal også opprettes et nytt ernæringsemne i andre semester. Arbeidet med det nye
emnet er ikke avsluttet.
Våren 2012 vedtok programutvalget endringer i bachelorprogrammets tredje år. Nytt er at det
skal skrives en bacheloroppgave på ti studiepoeng og at hospitering ble skilt ut som eget
emne. Andre emner ble redusert for å gjøre rom for dette på studieplanen.

Internasjonalisering
Programutvalget ønsker å få flere utreisende og innreisende studenter på sine
studieprogram. Høsten 2012 var 3 studenter ved University of Queensland. Det var også en
innreisende student fra Finland. Det ble opprettet en ny erasmusavtale med Halle-Wittenberg
våren 2012, og det ser ut til at denne kan blir brukt i løpet av 2013. Foreløpig reiser
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ernæringsstudenter heller på bilaterale avtaler til USA eller Australia, og PUE må jobbe med
å promotere erasmusavtalene fremover.
Master human ernæring og forholdet til programsensor
Programsensor i 2012 var Ingunn Bergstad fra Universitetet i Oslo. I 2012 ble hun bedt om å
se nærmere på master i human ernæring generelt, og spesielt på opptaksgrunnlaget for
masteren. Programutvalget vedtok i april 2012 endringer i opptakskriterier som ble brukt ved
opptaket våren 2012.
I desember 2012 arrangerte programutvalget en halvdagssamling for emneansvarlige på
master i human ernæring. I denne anledning ble det utarbeidet en evaluering av
masterprogrammet. Her ble samtlige som har bestått graden gitt anledning til å komme med
tilbakemeldinger som sine erfaringer med studiet, og dets relevans i yrkeslivet.
Det ble også arrangert et heldagsseminar for programutvalget og alle emneansvarlige på de
tre studieprogrammene, hvor studieplansendringer og praksis i studiene var fokuset. Videre
ble evalueringen av master i human ernæring også presentert her.
Programsensor deltok på disse to samlingene, og samarbeidet med programsensor har
fungert godt i 2012.
PU har også vedtatt at alle valgemner på masternivå skal være tilgjengelig for studenter fra
begge masterprogram. Dette ble realisert i vårsemester 2013, og mange valgemner har god
blanding av studenter fra begge studieretninger. Målet er å forbedre kommunikasjonen og
kontakten mellom studentene i begge masterretninger, noe programutvalget har sett som
ønskelig.
I studieåret 2012/2013 ble det opprettet et midlertidig statistikkemne for masterstudenter på
human og klinisk ernæring. PUE støtter fakultetets arbeid med å opprette felles
statistikkemner på masternivå, og ønsker å tilby dette for masterstudentene neste studieår.
Avslutningsseremoni
Det ble arrangert avslutningsseremoni for avgangskullene på master i klinisk ernæring og
master i human ernæring i september. Arrangementet var vellykket, men kommunikasjonen
med arrangementskomiteen i forkant var ikke god nok. Administrasjonen skal derfor gå
tettere inn i samarbeidet kommende år.
Utfordringer

Det har vært et en del frafall på utvalgsmøtene. I forbindelse med ny instituttstruktur
ved fakultetet ble sammensetningen vurdert. Det er viktig at utvalget består av
medlemmer som er reelt interessert i ernæringsfeltet.
Det har i løpet av året vært utfordringer på å finne tilstrekkelig med
undervisingskrefter på ulike ernæringsemner. Programutvalget vil jobbe for at det
opprettes undervisningsstillinger tilknyttet ernæring med fokus på ernæringsbiokjemi
og klinisk ernæring, for å dekke det økende behovet.
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