Innspill til utdanningsmelding 2016
fra Programutvalget for masterprogrammene i internasjonal helse og oral helse
Generelt

Programutvalget hadde 3 møter i 2016. Grunnet sykdom ble en del saker behandlet via e-post
korrespondanse. Programutvalgslederen og sekretæren har, på oppdrag fra programutvalget,
behandlet en del student saker (søknad om innpassing, permisjoner og utsettelser).
Det ble avholdt to Strategidager i 2016 med fokus på undervisning og endringer i
masterprogrammet. Disse fungerte som en viktig møteplass for undervisere, studieadministrasjon
og studentrepresentanter.
Status for fremdrift av igangsatte kvalitetstiltak og vurdering av behov for nye tiltak

I 2016 har vi jobbet med søknad om etablering av ny master. Masterstudiene i International Health
og Oral Sciences ved Senter for internasjonal helse (SIH) rekrutterte sitt siste studentkull i 2016. De
to studiene vil erstattes av et studium i Global Health som er utviklet i henhold til kravene i
Kvalifikasjonsrammeverket og NOKUT, og i samarbeid med fakultetet og Seksjon for studiekvalitet
ved UiB. Programbeskrivelsen og 22 emnebeskrivelse ble godkjent i Universitetsstyret i juni 2016
og studiet vil ha første opptak i 2017. 9 av våre elektive kurs har blitt tropEd akkreditert eller reakkreditert i 2016 og tilbys studenter innenfor dette nettverket i tillegg til UiB studenter,
hospitanter og studenter tilknyttet eksternt finansierte prosjekter. Som en del av arbeidet med ny
mastergrad og overgang til læringsutbyttebeskrivelser har vi jobbet med å endre
lærings/undervisnings- og vurderingsformer. Dette er et arbeid som tar tid og som vi jobber videre
med i 2017.
Planer for endringer og dimensjonering av studietilbud og opptak

Bortfallet av kvoteprogrammet fra 2016 endret rekrutteringsgrunnlaget til masterprogrammet og
årets kull er lite. Med unntak av studenter som er rekruttert gjennom eksternt finansierte
prosjekter, er studentene i 2016 opptaket selvfinansierte. Sammensetningen av studentgruppen er
derfor endret. Vi har færre studenter fra lavinntektsland og flere norske studenter med
utdanningserfaring fra utlandet og ikke etnisk norske som bor i Norge. Masterstudentene er
relativt godt integrert i forskningsgruppene, men siden de nå ikke lengre rekrutteres gjennom
samarbeidsinstitusjoner i LMIC, er en utfordring å finne relevante mastergradsprosjekter og
veiledere. Derfor har vi i støtte grad åpnet opp for litteraturstudier og globale helseutfordringer i
Norge bl.a. knyttet til migrasjon. Vi jobber også med å etablere en oppgavebase.
I 2017 starter første kull på masteren i Global Health ved SIH. Det nye studieprogrammet tilbyr
flere elektive kurs som vil rekruttere studenter også fra medisinerutdanningen, tropEd nettverket
og fra ekstern finansierte prosjekter. Tilbudet vil omfatte nye kurs i migrasjonshelse (INTH344) og
internettbaserte kurs i Global TB (INTH328B), økonomisk evaluering og kvalitativ forskning som
utvikles gjennom Erasmus + samarbeid og er planlagt ferdigstilt innen utgangen av 2017.
I tillegg til aktiviteten ved eget masterprogram, er SIH aktiv i oppbygging av masterprogram ved- og
utvikling av fellesgrader med samarbeidsinstitusjoner i LMIC gjennom Norpart og Norhed
programmene.

På grunn av rehabilitering av Overlege Danielsens Hus vil SIH midlertidig flytte til lokaler
Jekteviksbakken. Perioden i Jekteviken vil legge til rette for nær kontakt og samarbeid med miljøet
ved UiB global som fra 2017 er enhet under IGS. Det arbeides med hvordan SIHs nye mandat som
leder for satsingen på Global Challenges skal forvaltes også innen utdanningsfeltet. En tverrfaglig
og tverrfakultær gruppe arbeider med å samordne eksisterende engelskspråklige masterprogram
ved UiB og utforske mulighetene for en felles mastergrad for ‘globale studier’ ved Universitetet i
Bergen. Samlokalisering på Årstadvollen av flere av de relevante miljøene innen globale studier vil
være en betydelig styrke i denne sammenhengen.
Oppfølging av resultater fra Studiebarometeret

Ingen av våre studenter responderte på spørreskjema for evalueringen. Dette skyldes at vi ikke har
formidlet denne muligheten til studentene. Dette skal vi følge bedre opp framover.
SIH praktiserer en fadderordning for nye studenter som kommer til vårkursene. Dette blir svært
godt mottatt.
Gjennomstrømming i studieprogrammene
Master i internasjonal helse:
Opptaksår

Antall

Kvote overg.
til PhD

Uteksaminer
te

Forsinket

Sluttet

2014

9

4

3

1

1

2015

16

9

0

0

0

2016

10

UA

0

0

0

Master i oral helse:
Opptaksår

Antall

Kvote overg.
til PhD

Uteksaminer
te

Forsinket

Sluttet

2014

5

1

2

1

1

2015

3

3

0

0

0

2016

5

UA

0

0

1

(UA = uaktuelt)
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