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PLAN FOR PROGRAMEVALUERINGER 

 

 
I følge kvalitetssikringssystemet for utdanning ved UiB skal det minst hvert 5. år gjennomføres 
en mer omfattende evaluering av studietilbudet (se vedlegg Utdrag fra kvalitetshåndboken). 

Den siste større evaluering av alle studieprogram ved MN-fakultetet ble gjennomført i 
2008/2009 (Saksnr. 2008/3984 Kvalitetssikring av studiene ved MN - egenevaluering av 

utdanningsprogram). Etter det har ikke MN-fakultetet vedtatt og publisert en plan for 
programevaluering det er krav om i håndbok for kvalitetssikring av universitetsstudia.  
 

For å lage en hensiktsmessig tidsplan for programevaluering ved MN-fakultetet de kommende 
årene, ble det først kartlagt gjennomførte, pågående og planlagte programevalueringer og 

lignende prosesser på instituttene. Instituttene ble bedt om å beskrive kort hvilken form av 
evaluering som eventuelt har blitt gjort i løpet av de siste fem år for studieprogrammene som 
instituttet har administrativt ansvar for.  

 
I svarbrevene viser instituttene til relevante evalueringer, revisjonsarbeid og spørre-

undersøkelser blant studentene som har vært en del av studiekvalitetsarbeidet (se vedlegg). 
Flere institutter har planer om programevalueringer i år eller et av de nærmeste årene. 
Studieadministrasjonen vil ta hensyn til disse planene og til programevalueringer som har blitt 

gjennomført nokså nylig når det nå planlegges en videre oppfølging. 
 

Studieadministrasjonen vil utarbeide en tidsplan for programevalueringer for de neste årene. 
Tidsplanen tar utgangspunkt i instituttenes tilbakemeldinger og blir utformet i dialog med 
instituttene. Vi vil be både om ønsket oppstartstidspunkt og forventet avslutning av 

evalueringer med levering av rapport. Instituttene vil selv kunne velge om program-
evalueringen skal være en selvevaluering eller om de ønsker å ha en ekstern evaluering ved å 

involvere programsensor eller en ekstern fagfellekomité.  
 
Følgene planer eller ønsker om programevaluering er meldt inn: 

2014 Geofysisk institutt MA Energi (kull høst 2012) 

 Institutt for biologi MA Fiskehelse 

  MA Biologi 
  Ekstern evaluering – Rådgivende utvalg 

 Kjemisk institutt BA Kjemi og MA Kjemi 

  MA Nanovitenskap 

2015 Geofysisk institutt MA Energi (kull høst 2013) 

 Institutt for biologi MA Biologi 
  Ekstern evaluering – Rådgivende utvalg 

 Kjemisk institutt BA Nanoteknologi 

 Matematisk institutt De nye bachelorprogrammene 

2016 Geofysisk institutt BA Meteorologi og oseanografi 
  MA Met/osean: Meteorologi 

2017 Geofysisk institutt MA Met/osean: Andre studieretninger 
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FORSLAG TIL VEDTAK: 

Studieadministrasjonen ved fakultetet skal utarbeide en tidsplan for programevaluering i dialog 
med instituttene. Planen for programevaluering vedtas i neste studiestyremøte. Instituttene som 

har meldt inn planer eller ønsker om programevalueringer blir bedt om å følge planen som den 
er skissert. 
 

 
 
 
Bergen 27. mars 2014 
MN/INSO 

 
 

Vedlegg 

- Utdrag fra kvalitetshåndboken: Programevaluering 

- Oversikt over programevalueringer og andre evalueringer på instituttene 

- Brev fra instituttene 
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Utdrag fra kvalitetshåndboken (uthevinger fra MN): 
 

Programevaluering 

Meir omfattande evalueringar av studietilboda skal verte gjennomført minst kvart 5. år, medan nye 
tilbod bør evaluerast etter kortare tid.  

Fakulteta avgjer sjølve om evalueringa t.d. skal knytast opp til dekanperiodar eller 
oppnemningsperiodar for programsensor, jf. retningslinjer for programsensor. 

Studietilbod kan i denne samanhengen vere studieprogram på bachelor- eller masternivå, avslutta 
delar av profesjonsutdanningar, eller dei utdanningstilboda som fag- eller disiplinstudium 
representerer. Det er fakulteta som fastset kva for studieprogram som skal verte evaluerte, medan 
programansvarleg/styret i samarbeid med studieadministrasjonen står for planlegging og 
gjennomføring av evalueringa. 

Programevalueringar av utdanningstilbod skal normalt vere ei sjølvevaluering. 
Programstyret/fakultetet kan også nytte ekstern evaluering ved ein fagfellekomité eller slik at 
programsensor i sensorperioden får i oppgåve å evaluere ulike sider ved studieprogrammet. Fagfelle- 
eller programsensorevaluering kan kome som tillegg til eller i staden for ei sjølvevaluering. Evaluering 
av studieprogram bør omfatte vurderingar av: 

 studieprogrammet sin profil og struktur, førekomst av felles undervisning og emne spesielt 
utvikla for studieprogrammet, høve til studieopphald i utlandet, faglege og sosiale aktivitetar 

 om val av undervisnings- og vurderingsformer er i tråd med fastsett læringsutbyte for 
studieprogrammet 

 praktisk gjennomføring 
 søkjartal/studieplassar, gjennomføring, strykprosent og fråfall  
 karakterfordeling 
 ressurstilgang 
 kommentarar til studentevalueringane 
 studieinformasjon og dokumentasjon 
 tilgang til digitale ressursar/hjelpemiddel 
 institutt/programleiar si vurdering og forslag til forbetringar 

Sjå elles mandat for programsensor og krav til fakulteta sine utdanningsmeldingar.  

Fakulteta kan sjølve lage nærare retningsliner for evaluering av studietilboda sine. Det skal liggje føre 
ein plan for gjennomføringa, og denne skal vere tilgjengeleg på nett.  

 

https://www.uib.no/studiekvalitet/kvalitetssystemet/ekstern-sensur/retningslinjer-for-programsensor-ved-universitetet-i-bergen

