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Universitetet i Bergen - evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen -
forslag til sakkyndig komU

Vi viser til vårt brev datert 23. november 2011 og senere korrespondanse i saken. Det går fram
av Forskrift om tilsyn med utdanningskvaliteten i høyere utdanning av 27. januar 2011 at NOKUT
oppnevner sakkyndige til å foreta evalueringer av institusjonenes interne systemer for
kvalitetssikring av utdanningen (§ 1-3). NOKUT har i forskriften fastsatt krav til kompetanse og
oppnevning av sakkyndige.

Innledende besøksdag for evalueringen finner som avtalt sted mandag 17. juni, mens
hovedbesøket ventelig vil finne sted i september. Vi minner om at den dokumentasjonen
høyskolen har blitt bedt om å sende inn, bør være hos NOKUT 20. mai 2013.

NOKUT legger med dette fram forslag til en sakkyndig komM med fem medlemmer: professor
Kan Fasting (leder), professor Tom Lindstrøm, professor Helge Salvesen, visedirektør Hanne
Harmsen og student Magnus Malnes. De sakkyndige er forespurt og har sagt seg villige til å
delta i arbeidet med den forestående evalueringen.

professor Kan Fasting (leder)
Fasting er magister i pedagogikk og professor i idrettssosiologi ved Norges ldrettshøgskole.
Hun har tidligere vært rektor ved ldrettshøgskolen, og leder av Høgskolerådet. Hun har også
vært med i styret i Universitetsrådet. Hun har vært gjesteprofessor ved University of
California and Los Angeles, og ved University of Toronto. Hun har deltatt i evalueringen av
kvalitetssystemet ved Høgskolen i Lillehammer, Ansgar teologiske høgskole og ledet
komiteene som evaluerte system for kvalitetssikring ved henholdsvis Det teologiske
Menighetsfakultet, Universitetet for miljø- og biovitenskap og NLA Høgskolen.

professor Tom Lindstrøm
Lindstrøm er professor i matematikk ved Universitetet i Oslo. Lindstøm har over lengre tid
vært tilknyttet en rekke fagråd. Han har fra 2007 vært leder for Norwegian Mathematics
Council og vært medlem i rådgivende gruppe for rektor vedrørende «The Process of
Academic Prioritisation». Fra 2009 har han vært nestleder i Department of Mathematics, og
fra samme år medlem av National Curriculum Committee for Mathematics i
lærerutdanningen.
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professor Helge Salvesen
Salvesen er professor i historie ved Universitetet i Tromsø og direktør for
Universitetsbiblioteket samme sted. Han er medlem og har tidligere vært leder av
Universitets- og høgskolerådets bibliotekutvalg. Han er medlem av det Kongelige Norske
Videnskabers Selskab og Svenske Skytteanska Samfunn. Han har vært medlem i komiteene
som evaluerte Høgskolen i Gjøvik og Norsk høgskole for helhetsterapi. Han var leder for
komiteene som evaluerte system for kvalitetssikring ved Universitetet i Agder, Høgskulen i
Volda og NTNU.

visedirektør Hanne Harmsen
Harmsen er visedirektør for utdanning ved Københavns universitet. Hun tok ph.d. —gradeni
markedsøkonomi ved Handelshøjskolen i Arhus, der hun også har vært ansatt som lektor og
senere som dekan for forskning. Ved Københavns Universitet er hun leder for Det
uddannelsesstrategiske råd og for Det studieadministrative koordineringsforum. Hun er
rådgiver for rektor og styre i utdanningsspørsmål, og linjeansvarlig for de sentrale
stabsfunksjoner vedrørende utdanning. Harmsen er dessuten medlem av flere styrer som
bl.a. NRGI Rådgivning a/s, Sydinvest, ACs tænketank for universiteter og Ministrenes
Nationale Aftagerråd.

student Magnus Malnes
Malnes er student ved masterstudiet i rettsvitenskap ved Universitetet i Oslo. Han har vært
medlem av juridisk studentutvalg, fakultetsstyret, lokalt arbeidsmiljøutvalg og
tilsettingsutvalg. I 2009-2010 var han med i arbeidsutvalget i Norsk studentunion (NSU), og
representerte styrene for Lånekassen, SiU, SAIH og kontaktutvalget for Bologna-prosessen.
Fra 2010 har han vært medlem av Academic Affairs Committee i European Students" Union
(ESU) der han blant annet deltar i Bologna Follow-Up Group. Som sakkyndig for NOKUT har
han vært medlem av komiteen som evaluerte kvalitetssikringssystemet ved Høgskolen i
Molde.

Medlemmene av den foreslåtte komiteen er alle oppnevnt av NOKUTs styre til den faste
gruppen av sakkyndige som evaluerer systemer for kvalitetssikring. Vi ber om at eventuelle
merknader til vårt forslag til sakkyndig komite er oss i hende innen 26. mars 2013.
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