Studieplaner og faglig integrasjon

Trondheim – Gjøvik – Ålesund

Oppfølgingsplan 2017-2020

• Samording ph.d. 17/18 – klart sommer 2018
• Implementering Eksperter i Team 2018/19 (kan bli
aktuelt med gradvis innfasing) – 1 landsby tilsvarer 1
emne på 7,5 stp, vi må tilby en landsby pr 25-30
masterstudenter (ca 6 landsbyer inkl MRR)
• Innpassing av Ex.phil og områdeemner m.v. for
bachelorstudentene, ny BØA-modell fra høst 2019.
Ligger an til at økonomi og ledelse (øk/ad) blir eget
område. Aktuelle tematikker kan være
profesjonskunnskap, etikk mv. Sluttrapporter august.
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Trondheim – Gjøvik – Ålesund

Treårsplan oppfølging studier

Felles bachelorprogram
•
•
•
•
•

Sommer 2017: Etablering av arbeidsgruppe med mandat
Grovstruktur ca november 2017 (profiler – hvilke, hvor)
Februar 2018: Forslag på høring (inkl. faglig ledelse)
April 2018: Fakultetsstyret
inn i ordinært årshjul, første opptak ny modell høst
2019
• Samtidig: NRØA bebudet i juni revisjon av BØA-modell
høst 17.
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Utfordring: Ta vekk 12 emner
• Instituttstyresaken D-Sak 3-2017 klargjør at MRR utgjør
netto 5 nye emner, mens EiT utgjør 6 landsbyer à 7,5 stp
når MRR (1), MLT(1-2) og MØA(3-4) sine nye modeller
er fullt ut faset inn. Sammen med økt veiledningsbehov
master, må vi derfor i dagens emneportefølje
identifisere reduksjon tilsvarende 12 emner for ikke å
øke undervisningsoppgavene som i så fall vil svekke
forskningskapasiteten.
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Strukturelle drivere
• Studieprogrammene våre: BØA, BRR (fases ut med
siste tredjeårskull 2018/19), MØA, MLT, MPA, MRR (nytt
18/19), ph.d.
• BØA: 4 egne tredjeårsprofiler (2-3 emner + oppgave pr
retning): finans, økonomistyring, organisasjon,
markedsføring. Regnskapsførerveien (fem nærmere
definerte valgemner + økonomistyring m/regnskapsrettet
semesteroppgave). Engelsk valgemneportefølje (5 valg
+1 retning høst, 4 valg+1 retning vår) – vår 18 kun
engelske valgemner for alle(!). Dessuten tredjeårsprofil
hos ISØ (valgemne Anvendt mikroøkonomi hos oss).
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(drivere forts.)
• MØA: 4 hovedprofiler (finans, økonomistyring,
markedsføring, SOL) med fem-seks emner tilbudt
studentene innen profilen (noe felles emnebruk). 4
metodeemner (i praksis kvantitativ metode obl,
studentene velger 1 av 3 emner utenom). Ca 80-90
masteroppgaver
• MLT: 9 emner noe sambruk MØA/indøk valgemner.
30ish masteroppgaver
• MRR: 9 (?, ikke endelig) emner samt sambruk
MØA/bidrag IE. Ca 25 (?) masteroppgaver
• MPA: 8 emneekv., ca 30 masteroppgaver
• Ph.d.: 2-3 emner + veiledning?
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Høvel eller strukturelle grep?
• Alle faggrupper må bidra til å foreslå løsninger på
miljøets felles utfordring: vi må frigjøre ressurser
gjennom å ta ned aktivitet bundet opp i vår
emneportefølje.
• Vi trenger i utgangspunktet ikke skjele til hvilke emner
som har II’ere/timelærere, men tenke at får vi lagt ned
emner/slått sammen emner, vil en etterfølgende
personkabal måtte bidra til å fordele de aktivitetene som
opprettholdes
• Programansvarlige og faggruppeledere har ulike
perspektiver/roller, viktig med dialoger. Vil smerte.
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Status
•
•
•
•

Alle faggruppene har levert innspill.
Disse er behandlet i ledermøtet.
Avgjørelse vil bli tatt i løpet av september / tidlig oktober
Emneplaner må være på plass 27 oktober.

