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Forslag til skriv til NOKUT om Status og utfordringer i kvalitetsarbeidet
__________________________________________________________________________

Bakgrunn
Vi viser til brev fra NOKUT til Universitetet i Bergen datert henholdsvis 23.11.2011, 
03.07.2012 og epost av 21.01.2013. I brevene orienteres det om den kommende 
evalueringen av UiBs system for kvalitetssikring av utdanningen i 2012/2013. I brev av 3. juli 
2013 blir universitetet bedt om å oversende NOKUT «et kort skriv fra institusjonens ledelse 
om status og utfordringer i kvalitetsarbeidet. I skrivet skal utviklingen av systemet siden 
forrige evaluering kommenteres.» 

Rammeverket for kvalitetssikring ved UiB og arbeid med kvalitet

UiBs kvalitetshåndbok danner rammene for kvalitetssystemet ved UiB (vedlagt).  Av denne 
går det fram hvordan kvalitetssikringssystemet ved UiB er lagt opp, hvordan evaluering av 
undervisningstiltak, studietilbud og program skal gjennomføres, oppretting og nedlegging av 
studietilbud og studieprogram mv. Sentrale tema er også rekruttering, informasjon og mottak 
av nye studenter, samt vilkår som vedrører læringsmiljø og studentdemokrati. Rutiner for 
årlig revisjon av studietilbud er også omtalt. 

Eksempler på andre større arbeid som er gjennomført de siste årene der kvalitetsheving av 
utdanningen har vært et viktig siktemål, er utredningen Kompetanse 2020 fra 2011 og notatet 
Kvalitet i utdanning fra 2012. Kvalitet og kvalitetsheving har også vært sentrale målsettinger i 
DigUiB-prosjektet.

I Kompetanse 2020 var vi opptatt av å kalibrere oss med arbeidslivets forventninger om og 
behov for kompetanse mer generelt og vårt bidrag som utdanningsinstitusjon spesielt. 
Undersøkelsen gikk ut til over 600 arbeidsgivere med spørsmål om kompetansebehov og 
vurdering av våre kandidaters kompetanse. Funn fra undersøkelsen har siden vært diskutert 
i sammenheng med innføringen av kvalifikasjonsrammeverket og presisering av 
kandidatenes kompetanse ved fullført studieløp. Det har også vært nyttig som en indikasjon 
på kandidatenes anvendbarhet i arbeidslivet og hvor de ulike fakultetene kan ha utfordringer 
i kommunikasjon med omverden om kompetansen kandidatene innehar. 

I Kvalitet i utdanning ble tråden fra Kompetanse 2020 fulgt opp med et internt blikk på 
hvordan egne prosesser kan bidra til å videreutvikle en god kvalitetskultur i alle ledd av 
organisasjonen for å utdanne gode kompetente kandidater. Hva gjør vi for å sikre at 
utdanningen vi tilbyr er av høyest mulig kvalitet og relevans? Hvilke prosesser må vi være 
spesielt oppmerksomme på, fra vi rekrutterer studenter til vi uteksaminerer kandidater for 
yrkeslivet? Hvilke former for evaluering er nødvendig, til hvilken tid og utført av hvem? 
Hvordan kan vi bedre utnytte informasjon som allerede innhentes i andre prosesser enn i 
eksplisitt evalueringssammenheng? Notatet er distribuert i organisasjonen og vil danne 
grunnlag for videre interne diskusjoner på tema.

Evalueringen fra 2006/ 2007
Dette blir andre gang Universitet i Bergen får sitt system evaluert. Første gang var i 2006 
med påfølgende rapport for evalueringen mottatt i 2007. 

Et tilbakeblikk på hovedkonklusjonene fra rapporten fra 2007 var overveiende positiv, men 
noen punkter for oppfølging og utvikling ble likevel påpekt:
  
Komiteen rår universitetet til å
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 Klargjere LMU sin rolle i kvalitetssikringa av det totale læringsmiljøet, og finne fram til 
fornuftige og meiningsfulle samarbeidsrutinar i høve til andre organ med oppgåver 
som grensar opp til LMUs mandat.

 Kvalitetssikre fristar for rapportering på instituttnivå slik at relevante aktørar får høve 
til å uttale seg før rapportar blir vidaresende

 Sikre relevans for alle studentgrupper når eit emne inngår i fleire utdanningsprogram
 Legge til rette for studentar som følgjer eit emne i semester da emnet ikkje blir 

evaluert, også får tilbod om [å] vurdere fagleg innhald og undervisning
 Sørge for at Program for universitetspedagogikk sine kurs blir kvalitetssikra med 

rutinar i tråd med dei som gjeld for andre utdanningstilbod
 Legge til rette for at den store datamengda som bygger seg opp gjennom KS, er slik 

organisert at den utgjer eit institusjonelt minne som kan takast i bruk i vurderingar av 
strategisk måloppfylling.

 Vurdere kva som kan gjerast for at bibliotekets kurs i informasjonskompetanse skal bli 
eit reelt val på studentane sin timeplan

Komiteen vil legge til at det i evalueringa ikkje er fokusert på kvalitetssikring av etter- og 
vidareutdanning og kompetansegjevande kurs i regi av fakultetet og SEVU, men vil oppmode 
universitetet om å forvisse seg om at kvalitetssikringsordningane også gjeld for denne 
verksemda.
(Universitetet i Bergen – evaluering av system for kvalitetssikring av utdanninga, rapport, NOKUT 2007 s 28-29, 
http://bit.ly/nuuGVW ) 

Evalueringen fra 2006 tilsa ikke at det var behov for vesentlige endringer i 
kvalitetssikringssystemet til UiB. Systemet hadde imidlertid vært i bruk siden 2003, og vi så 
det som rimelig å justere det på bakgrunn av fremkomne merknader fra NOKUT og 
synspunkter som vitenskapelig ansatte, administrativt ansatte og studentene hadde hatt. 

Universitetsledelsen oppnevnte på denne bakgrunn et utvalg ledet av visedekan for 
utdanning, Oddrun Samdal, til å foreta en slik revisjon. Utvalgets mandat lød som følger:

“Utvalget skal foreslå hvordan universitetets system for kvalitetssikring av utdanningen kan 
forbedres. Herunder hvordan rutiner og prosesser knyttet til kvalitetssikringen kan justeres og 
tilpasses andre system og prosesser ved UiB. Utvalget bes spesielt vurdere: 

 Om rapportering og studieevaluering kan forbedres. 

 Om og i tilfellet hvordan prosessen rundt resultatrapportering kan samkjøres med 
arbeidet med utdanningsmeldingen. 

 Om og i tilfellet hvordan vurderinger knyttet til dimensjonering av studieporteføljen, 
opptak, opptaksrammer, frafall, bruk av sensorordninger og forholdet mellom 
forsknings- og undervisningstid kan inkluderes i utdanningsmeldingen. 

 Hvordan studentene sin medvirkning i kvalitetssikringen kan styrkes. 

 Om studentevaluering av undervisning bør / kan standardiseres ved at noen 
hovedmodeller blir tilrådde overfor fagmiljøene “

Utvalget la frem sin innstilling i november 2008, og foreslo detaljerte tiltak knyttet til 
utdanningsmelding, medvirkning, rapporteringsdatabasen (nå kalt studiekvalitetsbasen) og 
programsensorordningen. Innstillingen ble drøftet i Utdanningsutvalget og ble lagt frem for 
Universitetsstyret. Universitetsstyret vedtok at utvalgets forslag til tiltak skulle følges opp, og 
innstillingen har vært sentral i utviklingen av kvalitetssystemet etter 2008. 

I det følgende listes Samdal-utvalgets forslag til endringer, og hvordan tiltakene er fulgt opp.
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Utdanningsmelding

Utdanningsmeldingene er en sentral del av UiBs kvalitetssikringssystem. Samdal-utvalget 

presenterte følgende forslag til endringer i utdanningsmeldingene:

Forslagene til endringer er i stor grad fulgt opp. 

 Utdanningsmeldingen gikk fra 2008 over til å følge kalenderåret. Meldingene blir 
utarbeidet i vårsemesteret etter årsrapportering til DBH. 

 Regneark med datasett basert på innrapporterte tall til DBH har vært formidlet til 
fakultetene som grunnlag for meldingene. For 2010-meldingen ble det også utformet 
enklere faktaark med nøkkeltall som referansemateriale. Opplegg for forsknings-, 
forskerutdannings- og utdanningsmeldingene blir koordinert av analysegruppen og 
universitetsdirektøren. For meldingen i 2012 legges det opp til en enklere versjon av 
meldingene, uten store datasettgrunnlag, men fremdeles med fokus på 
hovedelementene innen kvalitetssikringssystemet rapport for tiltak og evalueringer 
som er gjennomført i 2012 og tiltak som planlegges for 2013. Denne omleggingen er 
gjort for å bedre gi innspill til universitetets rapport/planer til departementet.

 Vurdering av studieporteføljen og innmelding av studieplasser ble en fast del av 
utdanningsmeldingene og inngår i det nye årshjulet som ble etablert etter Samdal-
utvalget. På grunnlag av innmeldte forslag til endringer, og påfølgende prosess på 
fakultetene, blir forslag til vedtak om endringer i programportefølje og 
studieplassfordeling lagt fram for utdanningsutvalget og universitetsstyret i 
oktober/november. 

 LIST er en statistikkdatabase basert på data i Felles studentsystem (FS). Systemet 
har klare begrensninger og universitetets analysegruppe har derfor ikke gitt klare 
anbefalinger om bruk av LIST så langt. Et nasjonalt utvalg nedsatt av 
Samarbeidstiltaket FS arbeider med utforming av et nytt statistikksystem for 
studentdata (STAR), og videre oppfølging avventes inntil STAR-prosjektet fullføres.

Medvirkning

Et innspill fra NOKUTs evaluering i 2007 var at universitetet må påse at 

kvalitetssikringssystemet gir anledning til deltakelse fra ansatte og studenter. I forbindelse 

med kvalitetsreformen utviklet UiB en egen portal for studiekvalitet, “kvalitetsportalen”

(utdanningsmelding.uib.no) som skulle fange opp bredden i kvalitetsarbeidet i 

organisasjonen, men Samdal-utvalget konkluderte etter en intervjurunde med ansatte at 

“kvalitetssystemet ikke er godt nok kjent i organisasjonen, og [at] medvirkning fra studenter 

og vitenskapelig ansatte kunne ha vært bedre”. Utvalget foreslo følgende tiltak:

 Det etableres et nytt årshjul for arbeidet med utdanningsmeldingene
 Vurdering og eventuell justering av studieprogramporteføljen inngår som del av 

utdanningsmeldingen
 Utdanningsutvalget og Universitetsstyret tar et sterkere grep om studieprogramporteføljen 

ved universitetet
 Tallgrunnlaget for utdanningsmeldingene sees i sammenheng med rapporteringsdata og et 

standardisert utvalg av rapporter/data etableres av Utdanningsavdelingen og leveres til 
fakultetene for oppfølging (opptak og rekruttering, frafall og gjennomføring, 
kandidatproduksjon, eksamensproduksjon, studenttallsutvikling, aktuelle problemstillinger)

 Analysegruppen utfordres til å vurdere om og ev hvilke rapporter i LIST som egner seg 
som grunnlagsdata til utdanningsmeldingen. Institusjonen må bestemme om det er tjenelig 
å fastsette terskelverdier for avvik, for eksempel når det gjelder strykprosent og frafall  
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Forslagene er fulgt opp slik:

 Studieadministrativ avdeling ved Seksjon for studiekvalitet har gjennomført kursing og 
presentasjoner for nye studenttillitsvalgte i sentrale verv, men det er fremdeles en 
utfordring å få dette til på en regulær måte, da det er mye utskiftinger i 
studenttillitsmannsverket. Selv om det også legges til rette for overføringsseminarer i 
regi av avtroppende studenttillitsvalgte, vil program og innretning for disse 
seminarene være noe ulik fra år til år. Studiekvalitet har da ikke alltid fått en plass i
programmet.

 Den gamle “kvalitetsportalen” er faset ut og er erstattet av en egen nettside om 
studiekvalitet på UiBs eksternweb (uib.no/studiekvalitet). Den delen av 
kvalitetsportalen som inneholdt utdanningsmeldinger og evalueringer er skilt ut i en 
egen database og nettsted (kvalitetsbasen.uib.no). Studenter og ansatte har tilgang til 
evalueringer av emner og program i basen gjennom direktelenker fra emnene på 
studentenes intranett (Mi Side).

 Kvalitetshåndboken spesifiserer at resultater fra evalueringer skal kommuniseres til 
studentene, og at emne- og programrapporter skal legges fram for nærmeste 
overordnede. Nye maler for emne- og programrapporter foreslår å angi hvilken
ledelses- og utvalgsbehandling rapportene har hatt.

 Læringsmiljø og trivsel har vært sterkt vektlagt gjennom sentrale tiltak, med egen 
handlingsplan for perioden 2011-2013. Et eget utvalg har videre utredet universitetets 
studentarbeidsplasser, det er gjennomført egne læringsmiljøundersøkelser, 
læringsmiljø har også vært en del av den regulære studentbarometerundersøkelsen.
Studentene har deltatt aktivt i utformingen av læringsmiljøundersøkelsen. Aktiviteten i 
læringsmiljøutvalget har økt markant. Hvert møte legges til ett av fakultetene, der det 
legges inn tilsyn med undervisningsarealer og studentarbeidsplasser, og et møte med 
ledelse og studenter om andre sider ved læringsmiljøet som opptar dem. Referat fra 
disse møtene legger grunnlag for oppfølging ved neste års møte med fakultetet.
Læringsmiljø vies også stor plass i fakultetenes og universitetets 
utdanningsmeldinger.

Noen av punktene over krever ytterligere oppfølging. Opplæring i kvalitetssystemet har i 

hovedsak blitt gitt til tillitsvalgte i sentrale verv (ledelsen i Studentparlamentet, nye 

styremedlemmer o.l.). Det har også vært arrangert egne møter i regi av Studentparlamentet 

der fakultets- og fagutvalgsrepresentanter har vært invitert, men dette kunne nok vært 

gjennomført på en mer regulær basis. Studentene har ellers jevne lunsjmøter med både 

rektorat og administrativ ledelse i sentraladministrasjonen. Dette tiltaket er foreslått utvidet til 

også å inkludere fakultetenes studentutvalgsledere.

 Nyvalgte studentrepresentanter tilbys opplæring i kvalitetssikringssystemet
 Kvalitetssikringssystemet gjøres mer synlig for studentene bl.a. gjennom å integrere 

kvalitetsportalen bedre i Mi Side og den nye eksternweben, og ved å gjøre systemet mer 
oppsøkende og inkluderende

 Det bør kommuniseres bedre hvem som er mottaker av rapporter på de ulike nivå, og som 
dermed også har ansvar for å følge opp og gi respons tilbake til rapportskriver

 Fagmiljøene bør gå over til mer inkluderende og engasjerende evalueringsformer, og 
Kvalitetsportalen bør informere bedre om ulike evalueringsmetoder

 Tema som læringsmiljø og trivsel bør vektlegges sterkere i studiekvalitetsarbeidet
 NSU utfordres til å foreslå hvordan studentene kan trekkes mer aktivt inn i 

studiekvalitetsarbeidet, spesielt i utarbeidingen av Studentbarometeret og 
utdanningsmeldingen
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Det finnes forslag til maler for hva som bør inngå i evaluering av emner og program i tråd 

med anbefalingen til slike evalueringer i Kvalitetshandboka. Det har likevel vært et siktemål å 

få bedre innblikk i faktisk bruk og utforming av evalueringer på UiB, og deretter utvikle 

informasjon og veiledninger på UiBs studiekvalitetssider.

Rapporteringsdatabasen, nå kalt Studiekvalitetsbasen 

UiB utviklet i 2005 et web-basert system for registrering av utdanningsmeldinger og 

evalueringer, som del av den større kvalitetsportalen. Systemet for emne- og 

programevalueringer var skjemabasert, og la opp til at brukere skulle fylle inn tekst under et 

fastlagt sett av overskrifter. Utvalget gjennomgikk løsningen og kom med følgende forslag til 

forbedringer:

Det er gjennomført et større prosjekt for å videreutvikle systemet, og en helt ny løsning ble 

publisert i juni 2011, med navnet “Studiekvalitetsbasen”. Den er nå basert på at brukere 

laster opp emne- og programrapporter i form av dokumenter, og registrering i basen er sterkt 

forenklet. Det legges opp til at fagmiljøene får større frihet til å utforme rapportene ut fra egne 

forutsetninger. Det er laget maler i form av forslag til disposisjon av rapportene, som 

fagmiljøene kan velge å benytte. Systemet er integrert med emne- og programsidene i Mi 

Side. Ansatte kan derved logge seg på systemet gjennom Mi Side for å laste opp 

dokumenter. Web-statistikk viser at oppslag fra Mi Side står for en stor del av trafikken til 

basen. Innholdet i basen er nå også søkbart. Det legges opp til at Kvalitetsbasen nå kan 

dekke alle former for dokumenter knyttet til studiekvalitet utover emne- og 

programevalueringer. Rapporter om bruk av PEK-midler1 skal eksempelvis lastes opp her. 

                                                          
1

Program for evaluering og kvalitetssikring, også kalt PEK, er et insentivprogram for gode studiekvalitetstiltak.

 Et eget nivå for fagene innføres 
 Bruk av maler tones ned og muligheter for å laste opp dokumenter som fagmiljøene 

allerede har utarbeidet og bruker i forbindelse med kvalitetsarbeidet lokalt, utvides. Det 
som per i dag er maler, blir presentert som tips/stikkord til hva som vil være spesielt 
interessant eller nyttig å ha med i rapportene på de ulike nivåene 

 Systemet synliggjøres bedre, bl. a. ved å integreres bedre med Mi Side, både for studenter 
og ansatte. En felles portalløsning vil også bidra til å senke terskelen for å ta systemet i 
bruk 

 Det legges også bedre til rette for å laste opp andre dokumenter, eksempelvis rapportene 
fra programsensor, instituttenes plan for hvilke emner som skal evalueres, og selve 
emneevalueringene, der dette er ønskelig 

 En forbedring av layout er ønskelig – dette bør sees i sammenheng med de øvrige 
kulepunktene

 Bruk av rapporteringsdatabasen følges tettere opp for å se til at forslag i rapportene blir 
vurdert og ev fulgt opp

 Bruk av rapportene systematisk i styringsdialogene kan bidra til økt vekt på 
utdanningsspørsmål, plassering av oppfølgingsansvaret og økt synliggjøring av 
kvalitetssystemet

 Når det gjelder bruk av systemet, kan de fleste hjelpes i gang over telefon, men det kan 
også vurderes om det er nødvendig å utvide brukeropplæring med for eksempel en 
videodemonstrasjon. 

 Med en forbedret versjon av rapporteringsdatabasen, samt strengere krav til 
dokumentasjon, anbefaler utvalget at alle evalueringsrapportene skal legges i 
rapporteringsdatabasen



6

Fakultetene oppfordres ellers til å laste opp andre type utredninger og analyser de foretar 

utover kravene som ligger i kvalitetssikringssystemet. Det er utviklet en generell 

brukerveiledning, samt veiledning for ansatte som skal registrere dokumenter i basen.

Det er ikke innført et eget nivå for fagene i den nye basen. Basen er strukturert rundt 

organisasjonsstruktur, studieprogram og emner. Endringer i studieprogramstrukturen på HF-

fakultetet gjorde problemstillingen mindre aktuell enn den var da rapporten fra Samdal-

utvalget kom.

Det er fremdeles behov for å utvide funksjonaliteten, og det er ønskelig at systemet blir aktivt 

vedlikeholdt og videreutviklet i større grad enn den tidligere basen ble. Siden det har tatt noe 

tid fra anbefalingene i Samdal til ferdigstilling av ny studiekvalitetsbase, er det fremdeles 

mange som ikke bruker denne systematisk. Vi regner derfor med at det er betydelig 

underrapportering i årene mellom 2009 og 2012. Fakultetene ser også behov for å klargjøre 

forventninger til emnerapportene; at disse bør bli mer analytisk og tiltaksorientert og i noen 

tilfeller bygge på mer enn studentevalueringer. Evalueringene i seg selv bør også i større 

grad gjenspeile at man har fokus på læringsutbyttet til studentene.

Programsensor

Ordningen med programsensor ble innført ved UiB i forbindelse med kvalitetsreformen. 

Kunnskapsdepartementet ba i 2008 UiB om å utrede bruken av ekstern sensur, og Samdal-

utvalget tok i den forbindelse særlig opp erfaringer og problemstillinger knyttet til 

programsensors rolle:

Utdanningsutvalget ble samtidig forelagt forslag til endring i grads- og studiereglementets

omtale av sensur i daværende § 19 og justerte retningslinjer for programsensor. 

Programsensors rolle i forhold til evaluering er kommentert i kvalitetshåndbokens avsnitt om 

programevaluering, programsensors mandat er også lagt til som appendiks i boken. I den 

tredje versjonen av kvalitetshåndboken fra 2010 ble det presisert at programsensors

rapporter i rapporteringsperioden kan anses som å til sammen utgjøre krav om 

programevaluering hvert femte år. Samdalutvalgets arbeid avdekket at fakultetene var usikre

på forholdet mellom programevalueringsordningen og programsensorordningen. Dette gjorde 

at utvalget foreslo å slå disse ordningene sammen ved behov. Etter denne presiseringen ser 

ordningen med programsensor ut til å ha satt seg i organisasjonen. Den anses av 

programansvarlige som å gi nyttige innspill, og er derfor blitt en integrert del av 

kvalitetssikring av studieprogram ved UiB. 

 Kvalitetshåndbokens kapittel 7 om ekstern sensur, må presisere tydeligere kravene til 
ekstern sensur, det vil si at for de emner som ikke benytter ekstern sensor, skal en sørge 
for at vurderingsordningen blir vurdert av programsensor. Et forslag til tekst er lagt inn i 
revidert kvalitetshåndbok, som er vedlagt

 Programsensor bør få en tydeligere rolle i forhold til den pålagte programevalueringen, for 
eksempel slik at programsensor over en tidsperiode gjennomgår ulike forhold som normalt 
vil omfattes av en programevaluering

 Utvalget foreslår at Utdanningsutvalget behandler en sak om revisjon av retningslinjer for 
ekstern sensorordning ved UiB, som ivaretar de to kulepunktene over
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Handbok for kvalitetssikring av universitetsstudia (Kvalitetshandboka)

I etterkant av utvalgets innstilling ble det gjort støre endringer i kvalitetshåndboken som tok 

innover seg innspill fra utvalget. Ny versjon av håndboken på både norsk og engelsk forelå 

januar 2010, og er publisert i papirformat i tillegg til å være tilgjengelig på UiBs nettsider.

Hovedgrepene i ny versjon av Kvalitetshandboka var en grundigere omtale av prosessen for 

oppretting av studietilbud, i tillegg til innføring av et årshjul der innmelding av oppretting/ 

nedlegging av studietilbud ble knyttet opp mot utdanningsmeldingsprosessen. Mindre 

revisjoner vil foretas i løpet av våren 2013. I denne versjonen vil fellesgrader/ felles 

studieprogram få egen omtale, insentivprogrammet PEK/ Uglepris likeså. Utdanningsutvalget 

og styret har vedtatt nye retningslinjer for samarbeid i tverrfakultære/ tverrfaglige 

studieprogram, disse vil også innlemmes i ny versjon av boken. Det er ellers foretatt 

endringer i benevning av avdelingene i 2011, dette må også korrigeres i ny versjon av boken. 

Informasjonskompetanse

Ett av oppfølgingspunktene fra NOKUTs komite fra 2006 var å sørge for at studentene fikk et 

reelt tilbud om kursing i informasjonskompetanse. Dette er fulgt opp i forbindelse med 

handlingsplanarbeidet knyttet til Akademisk redelighet og som en del av implementeringen 

av kvalifikasjonsrammeverket. Universitetsbiblioteket har utviklet syv kurspakker som 

fagmiljøene kan integrere i egen undervisning. Det er laget et nettbasert opplegg for 

studentene, www.sokogskriv.no, der de kan øves i akademiske prinsipper for kildesøk og 

skriving. Det er også laget et forslag til hvordan informasjonskompetanse og etisk 

kompetanse kan beskrives i studieplanene. 

Tiltak som fremdeles er under arbeid

Vi vurderer det slik at de viktigste av NOKUTs tilrådinger er fulgt opp i regi av Samdal-

utvalget, Utdanningsutvalget og Læringsmiljøutvalget. Gjennomgangen av Samdal-utvalgets 

innstilling viser at tilrådingene i overveiende grad er fulgt opp. 

Følgende tiltak fra Samdal har fremdeles prioritet:

 Informasjonsarbeid overfor nye studenttillitsvalgte
 Utredning av praksisformer i forhold til evalueringer med eventuell utarbeidelse av 

nye maler for evaluering, program- og emnerapporter, informasjon om ulike 
evalueringsmetoder på UiBs nettsider

Flere saker i utdanningsutvalget og universitetsstyret de siste par årene har vært opptatt av å 

sikre en styrking av universitetets etter- og videreutdanningstilbud. I denne sammenheng har 

studietilbudene vært kartlagt for å vurdere i hvilken grad de er godt forankret i fakultetenes 

og fagmiljøenes øvrige faglige prioriteringer og satsninger. Dette arbeidet har vist at det er 

variasjon i hvilken grad dette er tilfellet. Dette kan gi utfordringer med tanke på 

kvalitetssikring av disse tilbudene. Det legges derfor nå opp til at etter- og 

videreutdanningstilbud i større grad skal inngå i det ordinære studiekvalitetsarbeidet, med 

tilhørende kvalitetssikringsrutiner og omtale i utdanningsmeldinger. 

1. Utvalget foreslår at Kvalitetshåndboken endres i samsvar med vedlagte forslag 
2. Utvalget anbefaler at kvalitetshåndboken skal foreligge i trykket versjon i tillegg til 

nettversjon
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Det universitetspedagogiske tilbudet blir evaluert våren 2013 for å avdekke hvilke behov 

miljøene har for undervisningsstøtte.

Videreutvikling av kvalitetssikringssystemet

Evalueringsarbeidet ved enhetene må nå bidra til å sikre sammenheng mellom læringsmål 

og faktisk læringsutbytte i studietilbudene. Kvalitet i utdanning-notatet må følges opp og 

operasjonaliseres for å oppnå en mer helhetlig evalueringsarkitektur og kvalitetskultur. 

NOKUTs evaluering av kvalitetssikringssystemet kan gi bidrag til videreutvikling av 

studiekvalitetsarbeidet, dette gjelder også det pågående tilsynet med flere masterprogram 

våren 2013. Vi regner derfor med at det vil være naturlig med et nytt utvalgsarbeid når 

NOKUTs rapport foreligger, som vil kunne oppsummere erfaringen fra disse prosessene og 

danne grunnlag for versjon 5 av Kvalitetshandboka i 2014.


