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Tema

• Utfordringer knyttet til rammeplanen og utformingen

av søknadene

• Tips til presentasjon i søknadene

• Dagen videre (gruppearbeid etter lunsj)
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Studiene må oppfylle flere regelverk

• Opptaksforskriften

• Mastergradsforskriften

• Studietilsynsforskriften kapittel 7

• Rammeplan for GLU 1-7 og 5-10

I tillegg: 

Utfyllende retningslinjer fra UHR (veiledende)
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Studietilsynsforskriften kapittel 7

Læringsutbyttebeskrivelsen

Fagmiljøet

Arbeids- og 

undervisningsformer

Eksamensordninger og vurderings-

former

Innhold og 

oppbygging

Infrastruktur
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Rammeplanen og søknaden

• Gjennom søknaden skal dere vise hvordan 

rammeplanen er oppfylt

• Noen viktige kriterier hvor det må komme tydelig 

frem hvordan dere oppfyller rammeplanen: 

 § 7-1 (2) Krav i aktuelle forskrifter og rammeplaner fra 

Kunnskapsdepartementet skal være oppfylt.

 § 7-2 (2) Studiet skal beskrives gjennom krav til 

læringsutbytte, jf. Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk for 

livslang læring. 

 § 7-2 (3) Studiets innhold og oppbygning skal samsvare 

med og være tilpasset læringsutbyttebeskrivelsen slik at 

læringsutbyttet oppnås.
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§ 7-2 (2) Læringsutbytte 

• Skal være i tråd med rammeplanen for GLU

 I rammeplanen er per definisjon NKR oppfylt

 Rammeplanen er bindende

 Mulighet for å gjøre lokale tilpasninger og få 

frem deres faglige profil

 Dersom dere har gjort lokale tilpasninger, skriv 

litt om dette
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§ 7-2 (3) Studiets innhold og oppbygning

En mulig struktur for besvarelsen:

a. Tabellarisk presentasjon av studiemodellen

b. PEL og master i profesjonsrettet pedagogikk eller 

spesialpedagogikk

c. Hvilke undervisningsfag som kan velges som 

masterfag (fag I)

23.06.2016| 7



d. Hvilke fag som kan velges som fag II, III, og IV

e. Kobling av bolker med fag b, c og d opp mot 

læringsutbytte for eksempel i tabellform. 

f. Kort begrunnelse for hvordan enkeltemner i b, 

c og d er koblet til læringsutbytte.
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STUDIET
Læringsutbyttet
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Kompetanse-

profil

Fagmiljø
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• Hvor mange 
må vi være?

• Hva er 
tilstrekkelig 
tid til å 
ivareta FoU?

• Hva bør vi 
kunne?

• Hvem gjør 
hva og 
hvorfor?

Sammen-
setning

Samlet
kompe-
tanse

Størrelse
Forskning 

og 
utviklings-

arbeid

Fire elementer



Presentasjon av fagmiljøet i søknadene

• Kan følge samme struktur som i §7-2 (3)

 Vis hva slags kompetanse har dere innenfor de ulike 

undervisningsfagene og masterfaget. 

 De sakkyndige har ulike fokusområder i søknadene, derfor 

lurt å presentere per fag

• Fagmiljøet listes opp i tabellen etter 

undervisnings/veiledningsområde i studiet, 

alfabetisk innenfor hvert fag 
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Slik som dette… 
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Gruppearbeid

Tema 1:

studiets innhold og oppbygging.

Tema 2:

kobling undervisningsformer, eksamensformer og 

læringsutbytte

Tema 3: 

fagmiljøet og kompetansen

Tema 4:

praksis
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