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SU-sak 13/17 Gjennomgang utkast til STY-SAK 37/17 Studieportefølje og 
studentdimensjonering på lavere grad 

Studieutvalget (SU) har diskutert studieportefølje og studentdimensjonering på lavere grad i de 
fleste SU-møter siden høsten 2017. SU vedtok også mandatet for arbeidsgruppene som 
leverte innspill til studiestruktur i slutten av mai/starten av juni. 
 
SU diskuterte studieportefølje og dimensjonering i møtet med utgangspunkt i utkast til STY-
SAK 37/17. Det kom innspill til saken fra både studentrepresentantene og representantene fra 
de vitenskapelig ansatte. Innspillene dreide seg i hovedsak om prosess og involvering i forkant 
av STY-SAK 37/17, og 1. studieår (1BA) i revidert portefølje. Styresaken ble i etterkant revidert 
ved å blant annet bedre beskrive involvering og prosess i innledningen. Det er også tatt inn 
mer informasjon om 1BA inkludert en figur som skisserer forslagene til arbeidsgruppene.  
 

Vedtak SU-sak 13/17:  

Med utgangspunkt i mandatet til arbeidsgruppene foreslår SU følgende styrende 
prinsipper for det videre arbeidet med studieporteføljen på lavere grad: 
 
1. Emne- og programplaner i revidert portefølje skal følge retningslinjene i Nasjonalt 

kvalifikasjonsrammeverk for livslang læring (NKR) og interne retningslinjer for 
emne- og programplaner. 

2. Muligheten til studentutveksling i minimum ett semester i løpet av bachelorgraden 
skal ligge fast i revidert portefølje. 

3. Forskriftsfestet fordypningskrav på minimum 90 sp opprettholdes. 
4. Nye studieprogram skal ta hensyn til opptakskrav til master- og påbygningsstudier 

på NIH. 
5. Ridderuka videreføres som en obligatorisk aktivitet på 1BA på tvers av 

studieprogrammer. 
6. Det skal tilrettelegges for emnevalg på tvers av seksjoner og program. 
7. Det åpnes opp for flere studieretninger innenfor ett bachelorprogram. 
8. Det skal legges opp til en enhetlig emnestørrelse på 10 sp. Alle emner skal 

ferdigstilles innenfor ett semester. 
9. Det skal være minimum 30 sp fellesstoff på 1BA. Disse studiepoengene fordeles på 

følgende måte: 
- 10 sp aktivitetsbasert undervisning 
- 10 sp idrett og samfunn 
- 10 sp treningslære 

 
SU foreslår videre at Styret gir SU fullmakter til å ferdigstille arbeidet med 1BA og 
emne- og programplaner høsten 2017. SU ser blant annet behovet for å opprette en 
egen arbeidsgruppe for 1BA som skal se på blant annet aktivitetsfag, felles 
undervisningsaktiviteter, samt praktiske og logistiske utfordringer med flere 
programmer og klasser. 
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