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Forsknings, forskerutdannings- og utdanningsmeldinger 2014

Som del av arbeidet med universitetets forskningsmelding, forskerutdanningsmelding og 
utdanningsmelding, skal det utarbeides egne meldinger fra fakulteter og institutter. 
Institusjonens meldinger skal behandles i Universitetsstyret i første halvår. 

Universitetsledelsen er opptatt av at meldingene skal ha et hensiktsmessig format, som både 
sikrer effektiv rapportering og tydelig får fram satsinger og resultat, styrker og svakheter. 
Meldingene bør derfor ikke være mer enn 6 sider totalt. Maler for meldingene følger vedlagt.

I styresak 28/14 om oppfølging av NOKUTs tilsyn med universitetets kvalitetssikringssystem 
ble det vist til anbefalinger for videreutvikling av doktorgradsutdanningen. Fakultetene bes 
omtale oppfølgingen av anbefalingene når det gjelder styrking av veilederopplæringen, jf. 
vurderinger i forskningsutvalget november 2014.

Det medisinsk-odontologiske fakultet bes i tillegg omtale hvordan fakultetet har fulgt opp 
NOKUTs anbefalinger knyttet til studieprogrammet i farmasi.

Frist for innlevering settes til 1. april 2015. Meldingen vil bli drøftet i utdanningsutvalget og 
forskningsutvalget før endeling behandling i universitetsstyret mai 2015. 
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Vedlegg 

Mal for meldinger: 

Punktene nedenfor angir områder som skal omtales i meldingene. Samlet lengde for 
meldingene skal ikke overstige 6 sider. Frist for innsending er 1. april 2015. 

Utdanningsmelding: 
- Oppfølging av prioriteringer omtalt i utdanningsmeldingen for 2013 og planer og 

prioriteringer for 2015. 

- Studiekvalitets- eller læringsmiljøtiltak fakultetet har hatt særlig oppmerksomhet om i 2014.

- Utfordringer i studiekvalitets- eller læringsmiljøarbeidet i 2014.

- Studieprogramevalueringer. Gjennomføring i 2014 og planer for 2015.

- Planer for utvikling av studietilbudet, opprettinger/nedlegginger av studieprogram, vurdering 
av robusthet i fagmiljøet og fordeling av studieplasser for 2016.

- Aktivitet i etter- og videreutdanning. Status i 2014 og planer for 2015.

Forskerutdanningsmelding 
- Oppfølging av prioriteringer omtalt i forskerutdanningsmeldingen for 2013 og planer og 

prioriteringer for 2015.

- Forholdet mellom forskerutdanning og forskningssatsninger ved fakultetet – beskrivelse av 
situasjonen og planlagte tiltak.

- Gjennomstrømning – beskrivelse av situasjonen og planlagte tiltak for å forbedre denne.

- Underkjenning – beskrivelse av situasjonen og planlagte tiltak for å holde antallet nede 
(hvor mange 1. gangs underkjenninger, hvor mange 2. gangsunderkjenninger).

- Veilederopplæring – beskrivelse av situasjonen og planlagte tiltak.

- Internasjonalisering – beskrivelse av situasjonen og planlagte tiltak.

- Andre forhold av særlig betydning for fakultetets håndtering av forskerutdanningen som har 
endret seg, eller som man planlegger å endre i perioden.

Forskningsmelding: 
- Oppfølging av prioriteringer omtalt i forskningsmeldingen for 2013 og planer og 

prioriteringer for 2015. 

- Prioritert forskningssamarbeid med andre forskningsinstitusjoner samt samfunns- og 
næringsliv - lokalt, nasjonalt og internasjonalt.

- Arbeid for å styrke forskningsledelse, organisering og strategisk planlegging.

- Tverrfaglige og flerfaglige initiativ og satsinger (pågående og planlagte).

- Tiltak som kan styrke publiseringen, særlig på nivå II.



- Kort omtale av arbeid for mobilisering og økt deltakelse i Horizon2020 og annen ekstern 
finansiert virksomhet.

- Oppfølging av fagevalueringer fra 2013.
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