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Revidert tidsplan InterAct høsten 2016  
MERK: Dette er et dynamisk dokument hvor ting løpende blir justert basert på erfaringer og tilbakemeldinger underveis i prosessen. 

Denne tidsplanen beskriver hovedtrekkene i hva som må gjøres høsten 2016 for å forberede oppstart av de nye/reviderte bachelorprogrammene høsten 
2017 og masterprogrammene høsten 2018.1 Tidsplanen beskriver dels bestillinger av hva som skal leveres for at fakultetet og andre skal kunne gjøre sin del 
av prosessen, dels arbeidstrinn til hjelp i prosessen for å holde trykket oppe og rekke senere frister. Punktene i tidsplanen er satt opp ganske kortfattet. Hva 
som ligger i de ulike bestillingene vil bli konkretisert fra fakultetet i rimelig tid. Hvis noe er uklart, spør din utdanningsleder som eventuelt tar kontakt med 
InterAct-prosjektgruppen for avklaringer. Tidsplanen vil bli løpende justert når vi ser hva som kommer inn av leveringer og hva som da må gjøres. Spesielt 
gjelder dette tidsplanen for master, som vil bli justert basert på erfaringene fra arbeidet med bachelorprogrammene. 

For leveringer til fakultetet er det instituttene som leverer, ikke enkeltpersoner, utvalg eller komiteer. For alle svar forutsettes det at instituttet har vurdert 
at økonomiske og personalmessige ressurser er til stede. Det forutsettes også at forslagene er vedtaksbehandlet på riktig nivå på instituttet. I tillegg må det 
være foretatt nødvendige avklaringer på tvers av instituttene. Instituttene har noe ulike rutiner og reglementer. Instituttene bør derfor selv lage en lokal 
tidsplan med angivelse av hvem som er ansvarlig for hvert enkelt punkt og hva som skal vedtas hvor, samt med tidligere interne frister der dette eventuelt 
er nødvendig for å kunne levere videre innen oppsatt frist. 

For masterprosessen gjelder overordnet at alt som innebærer vedtak på institutt/dekanat/styre-nivå skal være ferdig til 1.12.2016 – det vil si slutten av 
inneværende ledelsesperiode. 

Det anbefales at det opprettes emnekomiteer også for resten av bacheloremnene, samt for masteremnene. I de fleste tilfellene vil det være 
hensiktsmessig at samme emnekomite ser på en gruppe av emner som logisk henger sammen faglig.  

                                                           
1 Det fem-årige masterstudiet i farmasi regnes her sammen med bachelor-programmene. 
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 Bachelor (inkl 5-årig farmasi) Master 
 Bestillinger Arbeidstrinn Bestillinger Arbeidstrinn 
Løpende Emnebeskrivelser for 

nye/reviderte emner sendes 
fakultetet ved MN-studieplan 
så snart de er ferdig-
behandlet på instituttet.2 
Ansvarlig: Utdanningsleder i 
samarbeid med lokal 
studieadministrasjon. 

   

1.10.2016 Emnebeskrivelser for 
nye/reviderte emner 
2017/2018 oversendt 
fakultetet ved MN-
studieplan.3 
Ansvarlig: Utdanningsleder i 
samarbeid med lokal 
studieadministrasjon. Må også 
være sjekket med 
semesterkomiteene. 

Ansvarlige for detaljert utvikling 
av nye og reviderte emner 
2017/2018 (inkl 
undervisningsmateriell) 
identifisert og fått tilstrekkelig 
med ressurser til dette. 
Ansvarlig: Utdanningsleder. 
 
Plan for arbeid med 
utdanningskvalitet foreligger.4 
Ansvarlig: Studiedekan i samarbeid 
med Knut Mørken. 
 
Emner 1. studieår koordinert 
faglig og administrativt for hvert 
program. 

  

                                                           
2 Emner som skal endres før våren 2017 skal som vanlig meldes MN-studieplan senest 15.10. 
3 Gjelder som minimum de emner man ønsker at skal legges ut som del av programpresentasjonen på nett. 
4 Dette inkluderer også arbeid med kvalitetsrutiner og suksesskriterier for studieprogrammene. 



Versjon 10.10.2016 

Ansvarlig: Utdanningsleder i 
samarbeid med 
semesterkomiteene for førsteåret. 

14.10.2016   Instituttene meldt inn hva som 
foreligger av nye 
programinitiativ: energi, 
medtech etc. Fakultetet kopler 
det til tentative opptaksrammer 
meldt inn i juni. 
Ansvarlig: Instituttleder som 
sender til Hanne Sølna. 
 
Utkast til 
læringsutbyttebeskrivelse, 
inkludert konkretisering av 
profesjonell kompetanse 
oversendt fakultetet. 
Ansvarlig: Utdanningsleder. 
 
Masteropptakskrav og navn på 
program og evt studieretninger 
koordinert på tvers av 
institutter og programråd, 
fullstendig ferdigbehandlet ved 
eierinstitutt og oversendt 
fakultetet ved MN-studieplan. 
For detaljer se mail sendt til 
utdanningslederne 1.7.2016. 
Ansvarlig: Utdanningsleder. 

Utkast til sentrale elementer i 
programmet/studieretningene 
foreligger. 
Ansvarlig: Utdanningsleder. 
 

1.11.2016 Tidsgrense for utstedelse av 
vitnemål med gamle 40/80-
grupper fastsatt. 

Utkast til plan for 
helhetsperspektiv på tvers av 
emner og læringsmiljøtiltak 
utover det faglige innholdet 
foreligger for hvert program 

Forslag til programnavn sendt 
instituttene. 
Ansvarlig: Studiedekan i samarbeid 
med MN-kommunikasjon og MN-
studieweb. 
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Ansvarlig: Studiedekan i 
samarbeid med MN-studieplan 
og MN-eksamen. 
 
Programpresentasjoner klare 
til å legges ut, sammen med 
evt informasjon om 
overgangsordninger. 
Ansvarlig: MN-studieweb. 

(semesterstart, 
programseminarer, …). 
Ansvarlig: Utdanningsleder i 
samarbeid med 
semesterkomiteene for førsteåret. 

 
Tilbakemelding på 
læringsutbyttebeskrivelsene 
sendt instituttene. 
Ansvarlig: Knut Mørken. 

1.12.2016 Emnebeskrivelser for emner 
2017/2018 klare til å legges ut 
som del av 
programpresentasjonene. 
Ansvarlig: MN-studieplan. 

Koordinering av regler og 
rutiner på tvers av institutt 
(obligatoriske oppgaver, 
manglende obligatorisk 
oppmøte, fusk, …). 
Ansvarlig: Knut Mørken i samarbeid 
med utdanningslederne. 
 
Koordinering av mulige digitale 
løsninger (innleveringssystem, 
blogg/diskusjonsforum, …) – 
felles for 
program/institutt/fakultet? 
Ansvarlig: Knut Mørken i samarbeid 
med utdanningslederne. 

Notat til UiO om etableringer og 
nedlegginger av masterprogram 
2018/2019 ferdigstilt. Endelige 
programnavn klare som del av 
dette. 
Ansvarlig: Studiedekan i samarbeid 
med MN-studieplan. 

Læringsutbyttebeskrivelser og 
emnematriser ferdig utarbeidet 
av emnekomiteene. 
Ansvarlig: Utdanningsleder. 
 
Eventuelle konsekvenser for 
PhD-programmet avklart. 
Ansvarlig: Studiedekan i samarbeid 
med MN-PhD. 
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Litt om våren 2017 
 

Senest 1.4.2017 oversendes notat til UiO om den nye masterporteføljen fra høsten 2018. Dette gjøres av studiedekan. 

1.6.2017 skal 

• nettpresentasjonene for masterprogrammene være klare for oversendelse UiO. Disse lages i samarbeid mellom fagmiljøene, lokal 
studieadministrasjon og MN studieplan/studieweb. 

• overgangsordninger for eksisterende masterstudenter være klare. 
• emnebeskrivelser for alle nye emner studieåret 2018/2019 foreligge, sammen med oversikt over hvilke emner som da legges ned (gjelder både 

bachelor og master). 

1.7.2017 skal 

• oversikt over det engelskspråklige tilbudet fra 2018/2019 være oppdatert av hensyn til internasjonale søkere som kan søke fra 1.10.2017. 
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