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Akademisk skriving - forankring i studieplaner 

 
Studiekvalitetsutvalget har i løpet av høsten 2008 kartlagt status med hensyn til hva de ulike 
avdelingene tilbyr av undervisning om akademisk skriving i godkjente studieplaner.  
 
I møter våren 2009 har utvalget diskutert saken, og kommer med følgende anbefalinger for 
revisjon av studieplaner slik at dette blir implementert for alle gradsutdanninger fra studieåret 
2010/2011. 
 
Føringer for høgskolens studieplaner: 
 

 Det skal foreligge et opplegg for akademisk skriving i alle gradsutdanninger.  

 Studieleder har ansvar for at akademisk skriving implementeres i studieplanene.  
Undervisnings – og forskningspersonalet har ansvar for undervisningsopplegget i 
akademisk skriving.  

 Det understrekes at bibliotekansatte har stor kompetanse i forhold til bl.a. 
kildehenvisning, referanseteknikk og plagieringsproblematikk og at bibliotek bør 
konsulteres og kan trekkes inn i undervisningsopplegget. 

 Studieseksjonen vil årlig følge opp at studiekvalitetsutvalgets anbefalinger tas inn i 
studieplanene i forbindelse med etablering av nye og revisjon av eksisterende 
studieplaner, fra og med studieplanprosessen 2009/2010. 

 De enkelte avdelinger gir tilbakemelding til studiekvalitetsutvalget om erfaringer med 
kursopplegg og studiemateriell. Studiekvalitetsutvalget gjør materiellet tilgjengelig på 
en felles ressursside og utnevner en ressursgruppe for akademisk skrivig. 

 

 Det utarbeides to web-baserte ressurssider om akademisk skriving, en for 

studenter og en for ansatte. 
 

- Ressurssiden for ansatte blir utarbeidet av FoU-utvalget og vedlikeholdt av 
FoU-koordinator. Ressurssiden skal lanseres innen utgangen av 
høstsemesteret. 

- I forbindelse med ressurssiden for studenter ble det nedsatt et arbeidsutvalg 
bestående av en bibliotekansatt, en student og to representanter fra 
undervisnings- og forskningspersonalet i studiekvalitetsutvalget:  
Berit Løken og Håkon Tolsby. Ressurssiden skal lanseres i løpet av 
høstsemesteret. 
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Forslag til organisering og minimumsstandard: 
 

 Det skal foreligge et obligatorisk introduksjonskurs i løpet av 1. studieår, enten som 
eget emne eller bakt inn i flere emner. Introduksjonen følges opp senere i 
utdanningen der det er naturlig for de ulike gradsstudiene. 

 Opplegget tilpasses studieopplegget og synliggjøres i studieplanene. Det knyttes til 
det fagspesifikke og til obligatoriske emner/oppgaver i utdanningen. 

 Opplegget følges opp gjennom individuell veiledning av studenter i skriveprosessen 
knyttet til spesifikke oppgaver, også dette skal synliggjøres i studieplanene. 

 
 
Studieledere har ansvar for implementering og vi ber dekaner og studieledere sørge for at 
alle ansatte som er involvert i studieplanarbeidet også blir informert. 
 
 
Studieseksjonen vil tidlig i 2010 (ca uke 4) arrangere en fagdag hvor man bl.a. går igjennom 
implementering av akademisk skriving og kvalifikasjonsrammeverk (læringsutbytte) med 
tanke på revidering av studieplaner våren 2010. Mye av dette vil også være nytt for 
studieseksjonen og det er derfor viktig å få en god dialog slik at vi har en enhetlig forståelse 
av revidert og nytt regelverk.  
 
Studieseksjonen minner samtidig om fagdag om nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk som 
arrangeres onsdag 14. oktober 2009 i auditorium 4, Remmen. Påmeldingsfrist 5. oktober. 
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