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Innspill til utdanningsmelding 2013 fra Programutvalg for ernæring
Programutvalget har ansvaret for tre studieprogram: Bachelorprogrammet i human ernæring,
Masterprogrammet i klinisk ernæring og Masterprogrammet i human ernæring.
Programutvalg for ernæring hadde i 2013 åtte møter og arrangerte i tillegg en dagssamling
med emneansvarlige for emner på masternivå.
Studiekvalitets- eller læringsmiljøtiltak:
Det ble arrangert en vellykket studietur for studentene på bachelorprogrammets andre år i
mai 2013. Turen gikk til Sogn, med besøk hos ulike relevante bedrifter. Studentene satte stor
pris på turen. Samarbeidsgruppen i klinisk ernæring (med støtte fra Mohn stiftelse) dekket
mye av utgiftene, men dette er ikke en bærekraftig kilde (støtten vil gå ut om 2 år).
Programutvalget håper at det fremover kan tildeles midler til denne typen aktivitet enten på
fakultets- eller instituttnivå.
Det ble også arrangert avslutningsseremoni for avgangskullene på begge
masterprogrammene. Rektor Dag Rune Olson delte ut vitnemålene.
Programevalueringer.
Det ble ikke utført programevalueringer i 2013. Masterprogrammet i human ernæring ble
evaluert i 2012. Det planlegges å evaluere både Bachelorprogrammet i human ernæring og
Masterprogrammet i klinisk ernæring i løpet av 2014.
Revisjon av studieplan/ semesterevalueringer
Forbedringer av bachelorprogrammet har hatt stort fokus. Basert på bl.a. studentevalueringer
og ny studieplan i medisin ble det vedtatt å endre første studieår på bachelorprogrammet.
Emnet BIOBAS ble erstattet med tre andre emner, hvorav det ene var nytt, og har blitt
utarbeidet i løpet av 2013. Studentene har nå meldt inn et ønske og behov for forkurs i
biologi i første semester. Programutvalget jobber med å få til dette som en prøveordning for
nye studenter høsten 2014. Første studieår skal evalueres samlet etter våren 2014.
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Programutvalget prioriterer semesterevalueringer der det er gjort endringer i studieløpet. Det
ble gjennomført semesterevaluering av bachelorprogrammets sjette semester våren 2013,
siden studieopplegget med separat bacheloroppgave og eget hospiteringsemne var nytt.
Evalueringen viste et behov for å endre rekkefølgen på noen av emnene i tredje studieår,
samt at det er ønskelig med mer praksis. Dette jobbes det videre med i 2014.
Samarbeid med andre læresteder og internasjonalisering
Det ble påbegynt et arbeid for å få tettere samarbeid med Universitetet i Oslo. På sikt er det
tenkelig at det bør opprettes et profesjonsråd innen klinisk ernæring. Arbeidet fortsetter i
2014.
Det er også gjort mye for å få mer internasjonalisering innen ernæringsstudiene. Vi har
jobbet mot å etablere nye Erasmus-avtaler med universiteter i hhv München og Athen. Vi har
også hatt innreisende studenter fra Tyskland på både bachelor- og masternivå, og ser at det
er stor interesse for å reise på utveksling blant våre egne studenter.
Ressurssituasjon
Programutvalget ønsker en faglig styrking av undervisningskreftene. Det er helt nødvendig
med flere undervisnings- og forskningsstillinger tilknyttet ernæring, med fokus på
næringsmiddelteknologi, ernæringsbiokjemi og klinisk ernæring.
Tilgang til egne midler for å kunne støtte aktiviteter som studietur og sosiale arrangerementer
er også ønskelig.
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