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Revisjon av studieprogram ved Det helsevitenskapelige fakultet
Innstilling til vedtak:
Fakultetsstyret godkjenner foreslåtte endringer i følgende studieprogram:
 Bachelorprogram i idrettsvitenskap
 Masterprogram i sykepleie
 Masterprogram i psykologi
Bakgrunn:
Fakultetsstyret behandler årlig oppretting, nedlegging eller endring av studietilbud.
Kvalitetssystemet for utdanning ved UiT fastsetter at fakultetsstyret har myndighet til å godkjenne
studieplaner og vedta mindre endringer i egne studietilbud. [...] Dersom det gjøres vesentlige
endringer i et tidligere akkreditert studietilbud, skal fakultetet informere universitetsdirektøren
skriftlig om dette. [...]Endringer som kan medføre behov for tildeling av ekstra ressurser, endring
av navn og endringer som er av et slikt omfang at studieprogrammet fremstår som et annet enn det
som opprinnelig ble godkjent, skal alltid godkjennes av universitetsstyret.1
I år har tre institutter søkt om endringer i eksisterende og tidligere akkrediterte studietilbud, som er
beskrevet i denne saken. Studieprogram som er berørt av RETHOS fase 2 fikk utsatt frist for
oversendelse av reviderte studieplaner. Disse vil behandles av fakultetsstyret senere i høst i en egen
sak.
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Bachelorprogram i idrettsvitenskap
Bachelorprogrammet i idrett er et tidligere akkreditert studietilbud som undervises ved to
studiesteder - Alta og Tromsø - med ulike studieplaner. Idrettshøgskolen ønsker et likt
undervisningstilbud ved begge studiesteder, og legger derfor fram en revidert felles studieplan.
Navnet endres fra bachelor i idrett til bachelor i idrettsvitenskap.
Det første studieåret beholdes i sin nåværende form, da det har vært likt i begge tidligere
studieplaner, samt at det tilbys som årsstudium. Også omfanget på praktiske emner er uendret.
Fra andre studieåret inneholder den nye studieplanen valgfrie fordypningsemner. Det legges
også mer vekt på undervisning i forskningsmetoder.
Idrettshøgskolen (IH) framhever at den nye oppbyggingen legger bedre til rette for at deler av
studiet kan tas i utlandet.
IH understreker i sin søknad til fakultetet om godkjenning av fagplan, sitt formål om å utdanne
samfunnsnyttige kandidater. Kandidatundersøkelsen ga noen indikasjoner på kandidatenes
https://uit.no/utdanning/kvalitetssystem
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virksomheter i arbeidslivet og IH vil undersøke nøyere hvilke typer stillinger kandidatene får
etter fullført utdanning.


Masterprogram i sykepleie
o Master i sykepleie har, i tillegg til fem studieretninger innen anestesi-, barne-, intensiv-,
operasjon- og kreftsykepleie (ABIOK), en studieretning i sykepleiefaglig fordypning i
enten infeksjon- eller distriktsykepleie. Studieretningen sykepleiefaglig fordypning endres
fra en 3-årig deltids- til en 2-årig heltidsutdanning. Begrunnelsen ligger i ønsket om å gi et
tilbud om et 2-årig masterprogram til tidligere distriktsykepleiestudenter ved campus
Hammerfest. Disse har fullført en fagfordypning i distriktsykepleie i 2016 og 2017 med et
omfang av 40 stp., og ble forespeilet muligheten til å fortsette sine studier ved å søke opptak
til studieretning sykepleiefaglig fordypning på et 2-årig masterprogram sykepleie.
Fagfordypningen ble verken utlyst for opptak til masterprogrammet i 2017 eller i 2018.
Dessuten videreføres fagfordypningen i den reviderte studieplanen fra 2017 som et 3-årig
deltidsløp. For å ivareta studentenes mulighet til å fullføre masterprogrammet, ble det
besluttet å gi dem et engangstilbud om opptak til masterprogrammet i sykepleie med endret
progresjon for fagfordypningen høsten 2020. Studieplanen er endret tilsvarende.
o Studieretning kreftsykepleie tilbys per i dag som deltidsstudium. Institutt for helse- og
omsorgsfag søker om i tillegg å kunne tilby studieretningen i tillegg som en
heltidsutdanning. Oppbygging av studieretningen er endret slik at den legger til rette for
begge studieløp.



Masterprogram i psykologi
Institutt for psykologi (IPS) ønsker å tilby det eksisterende masterprogrammet i psykologi fra
høsten 2021 av på engelsk. Omstillingen er i tråd med UiTs strategi om å bidra til
kunnskapsutvikling regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Mange emner i den nåværende
studieplanen tilbys allerede på engelsk.
Etter overgang til et engelskspråklig studieprogram vil all undervisning, samt alle
veiledningssamtaler gjennomføres på engelsk. Studentene vil stå fritt i sine valg om å avlegge
eksamen enten på engelsk eller et skandinavisk språk. Unntaket er masteroppgaven, som skal
skrives på engelsk. IPS er bevisst på at enkelte studenter kan føle seg ukomfortabel med kravet
om å skrive på engelsk. For å imøtekomme studentene vil det hvert høstsemester tilbys kurs i
academic writing.
IPS har vært i kontakt med ISM og UiO om deres erfaringer med engelskspråklige
studieprogram og internasjonalt opptak. Slik IPS framstiller det i sin søknad er de bevisst på
utfordringene i forbindelse med opptak av internasjonale studenter, som i hovedsak består i
frafall ved studiestart, fordi studenter enten ikke får innvilget sine visumsøknader eller takker
nei til studieplass på grunn av de høye levekostnader i Norge. IPS mener at et internasjonalt
læringsmiljø vil være verdifullt for studentene, og at fordelene overvinner utfordringene.
IPS ønsker å øke opptakskapasiteten fra 15 til 20 studenter, og anser ressursene ved instituttet
som tilstrekkelig. Ideelt sett vil det tas opp like mange norske som internasjonale studenter.
Den forliggende studieplanen er ikke ny, men en oversettelse av studieplanen til det tidligere
akkrediterte masterprogrammet i psykologi.

Alle studieprogram som nevnes i denne saken ble re-akkreditert i 2018. Endringene som foretas er
av et omfang som ikke krever en ytterlig gjennomgang i akkrediteringskravene.

Thrina Loennechen

Kjetil Kvalsvik
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