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Side 1 

INNLEDNING 

Her følger retningslinjer for utvikling og godkjenning av studie- og emneplaner ved NLA Høgskolen med 

maler til bruk i dette arbeidet.  

Dette med utgangspunkt i de krav NOKUT stiller til planer i følge sin håndbok: 

http://www.nokut.no/no/Norsk-utdanning/Universitet-og-hogskole/Akkreditering-av-

studietilbod/Korleis-sokje-akkreditering/ 

VEDTAKSORGAN 

 Styret vedtar opprettelse eller nedleggelse av studietilbud. 

 Høgskoleråd vedtar studie- og emneplaner på bachelornivå i følge gjeldende kriterier. 

 Planer på masternivå godkjennes endelig av NOKUT.  

UTVIKLINGSARBEID 

Nye studieprogram 

Rektor avgjør på bakgrunn av vedtak i styret hvem som utarbeider planer for nye studieprogram, og 

han fastsetter framdriftsplan og ressurstildeling for utviklingsarbeidet. 

Arbeidet munner ut i dokumentasjon som oppfyller NOKUTs søkerhåndbok. 

Plan for nye masterprogram oversender rektor NOKUT for godkjenning etter behandling i høgskoleråd 

og styre. 

Ved etablering av nye bachelorprogram oppnevner høgskolerådet en fagkomité som vurderer 

innstillingen etter same kriterier som NOKUTs fagkomitéer. Denne består av én intern og to eksterne 

fagpersoner. Deretter vedtas planene i høgskoleråd, som foretar faglig vurdering, og i styret som 

vurderer økonomi og andre forhold. 

Nye emner i eksisterende studieprogram 

Programansvarlig innstiller til prorektor for utdanning om etablering av nytt emne i eksisterende 

studieprogram med forslag til hvem som utarbeider plan for dette, tidsfrist og ressurstildeling for 

utviklingsarbeidet. I innstillingen skal det foreligge en begrunnelse for etablering, vurdering av NLA 

Høgskolens fagkompetanse relevant for emnet og kostnader ved drift. 

Revisjon av eksisterende planer  

Revisjon av eksisterende planer utføres av emneansvarlige/temablokkledere under ledelse av 

programansvarlig. Det skilles mellom mindre og større endringer.  

Med mindre endring menes justeringer i emneplan som følge av naturlig løpende utviklingsprosess, 

herunder endring av pensum. Mindre endringer utføres i følge Mal forside - mindre endring av emneplan 

(vedlegg 1).  

Større endringer utføres i følge Mal forside - vesentlig endring av studie- og emneplan (vedlegg 2). Her 

skal endringen begrunnes, og det skal gjøres rede for eventuelle økonomiske og personellmessige 

konsekvenser. Ved større endring skal alltid planene skrives om til å være i overensstemmelse med 

gjeldende mal for plan (vedlegg 4 eller 5).  

http://www.nokut.no/no/Norsk-utdanning/Universitet-og-hogskole/Akkreditering-av-studietilbod/Korleis-sokje-akkreditering/
http://www.nokut.no/no/Norsk-utdanning/Universitet-og-hogskole/Akkreditering-av-studietilbod/Korleis-sokje-akkreditering/
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Side 2 

GODKJENNINGSPROSESS 

For etablering av nye studieprogram fastsettes framdriftsplan i styrets vedtak om oppretting av 

studieprogrammet. 

Forslag til nye emneplaner og endring av plan oversendes fra programansvarlig til studie-

administrasjonen innen dato gitt i årshjul. Dette skal ligge til høring internt i minst 14 dager før prorektor 

for utdanning oversender dem for innarbeiding i Høgskolerådets sakspapir. Han kan sette andre frister, 

og ved større utviklingsarbeid må han se til at det foreligger en plan for utvikling som sikrer god 

involvering av aktuelle fagmiljø. Ved dissens, for eksempel knyttet til prioriteringer i tverrfaglige planer, 

søker prorektor for utdanning å finne løsninger som alle berørte ledere kan enes om. Dersom det ikke 

oppnås enighet, skal uttalelsene følge sakspapirene videre til Høyskolerådet som gjør vedtak i saken 

etter innstilling fra rektor.  

Endring av pensumlister, oversendes fra emneansvarlig til studieadministrativ leder innen frist gitt i årshjul. 

Programansvarlig kan be om at dette behandles som en større endring. 

Studieadministrasjonen ser til at planene er i pakt med gjeldende lover, forskrifter og retningslinjer. 

Oversending betyr her at planen legges i angitt mappe på intern server. Etter endelig godkjenning 

arkiverer og publiserer studieadministrasjonen planen digitalt. 

OM KVALIFIKASJONSRAMMEVERK OG FORVENTA LÆRINGSUTBYTTE 
Kvalifikasjonsrammeverket beskriver det læringsutbyttet det forventes at alle kandidater som har fullført 

utdanning på det aktuelle nivå skal ha ved endt utdanning. Samlet sett skal alle emner i et bachelor- 

eller masterprogram til sammen oppfylle kravene i det nasjonale kvalifikasjonsrammeverket: 

http://www.regjeringen.no/nb/dep/kd/tema/hoyere_utdanning/nasjonalt-

kvalifikasjonsrammeverk.html?id=564809 

Formålet med emnet beskrives gjennom å formulere forventet læringsutbytte for studentene. Dette skal 

på den ene siden beskrives klart nok til at det blir styrende for hvilke kompetanser det siktes mot å 

utvikle, og på den andre siden åpent nok til at den enkelte student kan utvikle sin egenart. God 

beskrivelse av forventet læringsutbytte er mellom annet kjennetegnet ved at det kommuniseres godt til 

studentene hvilke forventninger som stilles.  

Vanligvis beskrives forventet læringsutbytte i inndelingen kunnskaper – ferdigheter – generell kompetanse, 

men dette er ikke et krav. Forventningene skal være realistiske, og alle punkt må vurderes til 

bestått/minst karakteren E for at studenten skal bestå emnet. Graderingen av prestasjonen gjøres ved 

hjelp av karakterskalaen. Innhold, organisering og vurdering skal være egnet til å fremme forventet 

læringsutbytte.  

Det vises ellers til NOKUTs orientering, og da særlig valget begreper. 

http://www.nokut.no/no/Norsk-utdanning/Nasjonalt-kvalifikasjonsrammeverk/ 

Vedlegg: 

 Vedlegg 1: Mal forside - mindre endring av emneplan 

 Vedlegg 2: Mal forside - større endring av studie- og emneplan 

 Vedlegg 3: Mal forside - ny studie- eller emneplan 

 Vedlegg 4: Mal for studieplaner ved NLA Høgskolen 

 Vedlegg 5: Mal for emneplanar ved NLA Høgskolen 

http://www.regjeringen.no/nb/dep/kd/tema/hoyere_utdanning/nasjonalt-kvalifikasjonsrammeverk.html?id=564809
http://www.regjeringen.no/nb/dep/kd/tema/hoyere_utdanning/nasjonalt-kvalifikasjonsrammeverk.html?id=564809
http://www.nokut.no/no/Norsk-utdanning/Nasjonalt-kvalifikasjonsrammeverk/
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Side 3 

VEDLEGG 1: MAL FORSIDE - MINDRE ENDRING AV EMNEPLAN 

Med mindre endring menes justeringer som følge av en naturlig utviklingsprosess. 

Endringer gjøres i kopi av eksisterende plan i Word-dokument med ”spor endringer” slått på. 

Slå deretter av ”spor endringer” og legg til følgende forside. 

 

NLA Høgskolen 

(dato) 

Fra: (emneansvarlig/temablokkleder) 

Til: Studieadministrativ leder 

Forslag til mindre endring av emneplan/ endring av pensum 

Vedlagt forslag til endring av ……………………… 

Eventuelt kortfattet begrunnelse. 

 

 (navn) 
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Side 4 

VEDLEGG 2: MAL FORSIDE - STØRRE ENDRING AV STUDIE- OG 

EMNEPLAN 
Med større endring menes endringer utover det som følger av en naturlig utviklingsprosess. 

Ved større endring skal alltid planene skrives om til å være i overensstemmelse med gjeldende mal 

(vedlegg 4 eller 5). 

Planen utformes som Word-dokument uten ”spor endringer”. 

Legg til følgende forside. 

 

NLA Høgskolen 

(dato) 

Fra: (programansvarlig) 

Til: Studieadministrativ leder 

Forslag til endring av studie- eller emneplan 

Vedlagt forslag til endring av ……………………… 

Beskrivelse av de vesentligste i endringer 

 

Kortfattet begrunnelse 

Eventuelle økonomiske, bygningsmessige eller personellmessige konsekvenser 

Dersom dette fører til slike endringer skal planen være gjennomgått og vurdert av høyskoledirektør eller 

den dette er delegert til ut fra opplysninger gitt av den som har ansvar for utarbeidelse av planen. 

 

 

(navn)  
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Side 5 

VEDLEGG 3: MAL FORSIDE - NY STUDIE- ELLER EMNEPLAN 

Planen utformes i overensstemmelse med gjeldende mal (vedlegg 5). 

Legg til følgende forside (som kan være lenger enn én side). 

 

NLA Høgskolen 

(dato) 

Fra: (programansvarlig) 

Til: Studieadministrativ leder 

Forslag til ny studie- eller emneplan 

Vedlagt forslag til studie-/emneplan ………………………  

Arbeidet er satt i gang med bakgrunn i vedtak………… 

Beskrivelse og begrunnelse 

Her er det mulig å komme med opplysinger og argumentasjon som er relevant for vedtaksprosessen. 

Økonomiske, bygningsmessige eller personellmessige konsekvenser 

For emneplaner kan følgende standardformulering kan benyttes: 

”Det vises til gjeldende rammer for budsjettering og ressurstildeling. Emnet plasseres i følgende mal for 

ressurstildeling: (eksempel ordinært nærstudium estetiske fag). Planen gir ikke vesentlige behov for 

personellressurser, rom eller utstyr utover dette.” 

Dersom ikke, skal planen være gjennomgått og vurdert av høyskoledirektør eller den dette er delegert 

til ut fra opplysninger gitt av den som har ansvar for utarbeidelse av planen. 

 

 

 

(navn) 
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Side 6 

VEDLEGG 4: MAL FOR STUDIEPLANER VED NLA HØGSKOLEN 
Vedtatt av styret …………………. med hjemmel i Lov om universiteter og høyskoler og i henhold til 

Kunnskapsdepartementets forskrift av 08.09.2005 nr.1040 og NOKUTS forskrift av 25.01.2006. 

Det vises videre til NLA Høgskolens Forskrift om studier, Organisasjonsplan og Plan for kvalitetsutvikling. 

Studieplan 

Navn: Navnet skal være dekkende. 

Program: Program som har ansvar for studiet. 

Omfang:  Angis i studiepoeng. 

Opptakskrav 

Opptakskravene skal være i samsvar med studiets mål, innhold og nivå. 

Eventuelle anbefalte forkunnskaper kan angis. 

Forventet læringsutbytte  

Forventet læringsutbytte formuleres på et overordnet plan. Innhold, organisering og vurdering, som 

beskrives i de neste kapittel, skal ha god innbyrdes sammenheng og være egnet til å fremme studiets 

formål. 

Innhold 

Beskrivelse av studiets innhold på et overordnet nivå. Det skal mellom annet vises hvordan studiet bygger 

på relevant FoU og hvordan studentene gis innføring i dette. Her beskrives også eventuell praksis. 

Opplegget for og gjennomføringen av eventuell praksis skal være relatert til formålet for studiet, og 

den skal ha god sammenheng med opplegg og gjennomføring av de andre studiedeler. 

Organisering 

Studiemodell med oppbygning med obligatoriske og valgfrie emner skisseres i tabell påført emnekoder 

som på web blir tillagt hyperkoblinger. Tabellen kan følges av forklarende tekst. 

Arbeidsformer beskrives på et overordnet nivå. 

Vurdering 

Overordnede prinsipper for vurdering fastsettes. 

Studentutveksling 

Muligheter for studieopphold i utlandet. 

Yrkesmuligheter og videre utdanning 

Her beskrives hva studiet formelt og reelt kvalifiserer for både av yrkesmuligheter og videre utdanning. 
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Side 7 

VEDLEGG 5: MAL FOR EMNEPLANAR VED NLA HØGSKOLEN 
 

Vedtatt av Høgskolerådet …………………. med hjemmel i Lov om universiteter og høyskoler og i henhold til 

Kunnskapsdepartementets forskrift av 08.09.2005 nr.1040 og NOKUTS forskrift av 25.01.2006. 

Det vises videre til NLA Høgskolens Forskrift om studier, Organisasjonsplan og Plan for kvalitetsutvikling. 

 

Kode: Fastsettes av studieadministrasjonen. 

Navn: Navnet skal være dekkende.   

Studiepoeng:  Omfang angis i studiepoeng. 

Nivå: Grunnivå, bachelornivå eller masternivå. 

Språk: Hvilket språk emnet gjennomføres i (norsk/engelsk/osv.) 

Program: Program som har ansvar for emnet. 

Kan tilbys som enkeltemne: Ja/Nei 

Emneansvarlig:  Settes blank ved godkjenning av plan. 

Startsemester og varighet:     ” 

Studiested:     ” 

Forkunnskaper 

- Krav til studierett 

- Anbefalte forkunnskaper (kan kuttes) 

Innledning 

Kan kuttes. 

Forventet læringsutbytte 

Formålet med emnet beskrives gjennom å formulere forventet læringsutbytte for studentene. Dette skal 

på den ene siden beskrives klart nok til at det blir styrende for hvilke kompetanser det siktes mot å 

utvikle, og på den andre siden åpent nok til at den enkelte student kan utvikle sin egenart. God 

beskrivelse av forventet læringsutbytte er mellom annet kjennetegnet ved at det kommuniseres godt til 

studentene hvilke forventninger som stilles.  

Vanligvis beskrives forventet læringsutbytte i inndelingen kunnskaper – ferdigheter – generell kompetanse, 

men dette er ikke et krav. Forventningene skal være realistiske, og alle punkt må vurderes til 

bestått/minst karakteren E for at studenten skal bestå emnet.  

Samlet sett skal alle emner i et bachelor- eller masterprogram oppfylle kravene i det nasjonale 

kvalifikasjonsrammeverket. 

http://www.regjeringen.no/nb/dep/kd/tema/hoyere_utdanning/nasjonalt-

kvalifikasjonsrammeverk.html?id=564809 

Innhold, organisering og vurdering, som beskrives i de neste kapittel, skal være egnet til å fremme 

forventet læringsutbytte. Sammenhengen skal være god. 

Innhold 

Beskrivelse av studiets faglige innhold. 

http://www.regjeringen.no/nb/dep/kd/tema/hoyere_utdanning/nasjonalt-kvalifikasjonsrammeverk.html?id=564809
http://www.regjeringen.no/nb/dep/kd/tema/hoyere_utdanning/nasjonalt-kvalifikasjonsrammeverk.html?id=564809
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Side 8 

Organisering og arbeidsformer  

Beskrivelse av studiets organisering. Her beskrives også eventuell praksis. 

Opplegget for og gjennomføringen av eventuell praksis skal være relatert til formålet for studiet, og 

den skal ha god sammenheng med opplegg og gjennomføring av de andre studiedeler.  

EKSAMENS – OG VURDERINGSORDNINGER  

Et hvert krav til studenten skal beskrives under ett av de to følgende punkt. Eventuelle krav som er 

skissert tidligere i planen skal gjentas her. Praksis skal enten ha egen vurdering eller godkjennes 

indirekte gjennom vurdering av prosjektoppgave eller lignende med praksistilknytning. 

Vurdering underveis 

Her beskrives alle krav som bedømmes til godkjent/ikke godkjent og som må være godkjent for å 

framstille seg for avsluttende vurdering eller få godkjent emnet, herunder eventuelle krav til frammøte. 

Disse skal formuleres punktvis på en slik måte at hvert punkt kan godkjennes for seg. 

Avsluttende vurdering 

Her beskrives eksamen og alle andre typer vurdering som bedømmes til bestått / ikke bestått eller med 

gradert karakter. 

Pensum 
Her fastsettes rammer for pensum, eventuelt også rammer for pensum som student og/eller 

emneansvarlig velger.   

Studieadministrasjonen legger lenke til pensumliste. 

 

 

 

PENSUMLISTE 

Pensum framkommer av eget dokument.  

Kode – Navn – Gyldighetsperiode 

Deretter følger pensum. Det kan bæres av ulike media, som for eksempel trykt tekst, digital tekst, lyd og 

bilde. Pensumdeler som samles i kompendium skal merkes med en eller flere stjerner. Kompendium med 

nummer og tittel føres opp nederst i pensumlistene. 

 

 

 


