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Innspill til utdanningsmelding 2016 - Programutvalg for ernæring
Programutvalg for ernæring har ansvar for studieprogrammene Bachelor i human ernæring,
Master i klinisk ernæring og Master i human ernæring. Programutvalget har hatt et
utfordrende år pga sykdom og utskiftninger i undervisningsstaben.
Det har vært avholdt 5 møter i programutvalget.
Kvalitetstiltak
Programutvalg for ernæring fikk internasjonaliseringsprisen i 2016, og det er gjort mye godt
arbeid for å få opp utvekslingsmulighetene på bachelor i human ernæring. Programutvalget
ønsker nå å legge til rette for mer utveksling på de to masterprogrammene, både med
ordinær utveksling på første studieår og muligheter for feltarbeid/samarbeid med andre
universiteter på selve masteroppgaven. Vi har også tatt imot innreisende studenter som har
skrevet masteroppgave i ernæring ved UiB. Vi er i kontakt med samarbeidsuniversiteter for å
få på plass konkrete avtaler om å sende studenter ut. Dette vil inkludere samarbeid med lavog mellominntektsland der målet er at ernæringsstudentene skal få dypere innsikt i global
ernæringsproblematikk jmf Universitetets strategi 2016-2022 med satsing på globale
utfordringer.
Programutvalget er i gang med revisjon av studieplanene for de tre studieprogrammene, slik
resten av UiB er, og satser på at også emnebeskrivelser skal oppdateres i løpet av 2017.
I 2016 ble Frode Slinde fra Gøteborgs Universitet ansatt som ny programsensor.
Programutvalget har hatt godt samarbeid med ham i 2016, og ser fram til å fortsette
samarbeidet i 2017. Han har vurdert den obligatoriske praksisutplasseringen ved
helseinstitusjoner i studiene våre, og kommet med en rekke konkrete forslag for hvordan
dette kan forbedres. Programutvalget skal sette ned en komite som skal jobbe videre med
dette.
Studieprogrammene har fortsatt et stort behov for å øke undervisningskreftene. Dette har vi
sett enda tydeligere i 2016 enn tidligere år.
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Dimensjonering av studietilbud og opptak, samt frafall/gjennomstrømming
Som et resultat av mindre frafall har avgangskullene på bachelor i human ernæring har blitt
større de siste årene. Dette har igjen ført til konkurranse om studieplassene på
Masterprogram i klinisk ernæring. Klinisk ernæring fikk tildelt fem nye finansierte
studieplasser fra opptaket 2016, men det er fortsatt behov for flere studieplasser på dette
studieprogrammet.
Det er også ønskelig å etablere forskerlinje for ernæringsstudentene.
Oppfølging av resultater fra Studiebarometeret
Master i human ernæring kom svakt ut av Studiebarometeret i 2016, og fikk kritikk på flere
felt. Vi kan forklare en del av resultatene med den nåværende ressurssituasjonen.
Studieprogrammet er en ikke-konsekutiv master, og dette medfører ulike utfordringer til det
sosiale miljøet. Studentene har også ulike forkunnskaper og er en lite heterogen
studentgruppe. Programutvalget jobber med å finne løsninger på flere av utfordringene.
Det er gledelig å se at de andre to studieprogrammene gjorde det godt i Studiebarometeret,
og vi kommer til å jobbe for å få også masterprogram i human ernæring bedre vurdert neste
gang.
Programevalueringer i 2016
Det ble gjennomført en evaluering av studieprogrammene Bachelor i human ernæring og
master i klinisk ernæring. Arbeidet ble påbegynt i 2015, og avsluttet i 2016. Rapportene er
offentliggjort i kvalitetsportalen.
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