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Programevaluering av masterprogrammet i informatikk 
 
Bakgrunn 
I UiBs Handbok for kvalitetssikring av universitetsstudia (2013) heter det i punkt 13.2 at 
«Meir omfattande evalueringar av studietilboda skal verte gjennomført minst kvart 5. år, 
medan nye tilbod bør evaluerast etter kortare tid.»  
 
Etter flere utsettelser, oppnevnte instituttet professor Jean R. S. Blair fra The United States 
Military Academy som ekstern programsensor. 
 
Blair har vært tilsatt som professor i informatikk ved The United States Military Academy 
siden 2001, og var viserektor for utdanning fra 2010-2017. Som viserektor var hun ansvarlig 
for krigsskolens akkrediteringer og for å sørge for at de vitenskapelig ansatte utviklet gode 
læringsutbyttebeskrivelser (LUB) og effektive vurderingsmetoder. 
 
Professor Blair har siden 1999 vært engasjert som studieprogramevaluator i ABET1 og fikk 
en ledende rolle (Team Chair) her i 2007. For tiden er hun også redaktør for Computing 
Accreditation Commission i ABET, som involverer akkrediteringsbesøk hos rundt 15 
utdanningsinstitusjoner over hele verden hvert år. 
 
Blair er også evaluator i MSCHE2, en av seks regionale akkrediteringsorganisasjoner som er 
ansvarlig for akkreditering av høyere utdanning i USA. 
 
Bestilling til programsensor 
Etter den store revisjonsprosessen våren 2017, fant programstyret det naturlig å be 
programsensor om å vurdere de nye LUB på studieretningsnivå. Dette er også et område der 
Blair har omfattende erfaring og ekspertise. 
 

 
1 http://www.abet.org/ 
2 https://www.msche.org/ 
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Gjennomføring 
Blair har kartlagt hver enkelt LUB på studieretningsnivå opp mot LUB i de obligatoriske 
emnene på studieretningen («mapping»). I tillegg har hun hatt fokussamtaler med studenter 
fra hver studieretning. 
 
Resultater, anbefalinger og oppfølging 
Programsensor fant flere hull i studieretningenes LUB-oversikter, og har kommet med 
anbefalinger og forslag til tiltak for å bøte på disse. I tillegg har hun kommet med 
anbefalinger til hvordan instituttet bør jobbe videre med LUB. 
 
Programstyret og programsensor vil følge opp disse anbefalingene og forslagene, blant 
annet på årets instituttseminar, som finner sted på Solstrand 26.-27. april 2018. 
Programstyret håper på å arrangere gruppearbeid der hver av forskergruppene går kritisk 
gjennom LUB til sine egne studieretninger. I tillegg ønsker programstyret å lage en årlig 
rutine på gjennomgang av LUB på instituttet. 
 
 
 
 
 
Vennlig hilsen 
 
Fredrik Manne 
Programstyreleder Pål Magnus Gunnestad 
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