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Agenda 

Sak 10/23 Godkjenning av saksliste og innkalling 
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Drøftingssaker 
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SAK 19/23    Klagesakene fra klagenemda 

 

SAK 17/23 Orienterings- og referatsaker  

a) Oppfølging av ph.d.-prosesser ved Kunstakademiet - muntlig orientering   

                             b) Studiebarometeret   

                             c) NOKUT-tilsynet: Innstilling fra den sakkyndige komiteen   

                             d) Referat fra arbeidsutvalget UHR- for kunst, design og arkitektur   
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Innkalt: Steinar Sætre, Kari Merethe Paulsen, Jarle Lars Rotevatn. 
Fra adm: Synnøve Myhre og Mona Størseth Emmerhoff 
 
Agenda 

Sak 01/23 Godkjenning av saksliste og innkalling 
Kommentar: protokoll var omtalt med dato 7. september i innkallingen. Korrekt skal 
være 14. desember. Godkjent 

Sak 02/23 Godkjenning av protokoll fra 7. september  
  Godkjent 

 
Drøftingssaker 

SAK 03/23 Økonomirapport per desember  
Tas til orientering 

SAK 04/23 Handlingsplan for HMS for 2023   
Tas til orientering 

SAK 05/23 HMS-rapport 2022  
Tas til orientering 

SAK 06/23 HMS-avvik  
Tas til orientering 

SAK 07/23  Fakultetsstyrets møteplan 2023 – 2024  
 Tas til orientering 
 

SAK 08/23 Orienterings- og referatsaker  

a) Oppfølging av ph.d.-prosesser ved Kunstakademiet – muntlig orientering   
b) Betaling for studenter utenfor EU og EØS   
c) Plan for vårens rekruttering av studenter  
d) Rapportering om bruken av midlertidige stillinger ved KMD i 2022  
e) Synlighetsrapport   
f) Søknader til strategiske midler  
g) Universitetsstyrets strategi  
h) Status for strategiprosessen ved KMD  
i) Referat fra Arbeidsutvalget UHR- for kunst, design og arkitektur  
j) Utsikter for Program for kunstnerisk utviklingsarbeid – muntlig orientering  
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Overføring av grunnbevilgning fra 2022 til 2023  

 

Henvisning til bakgrunnsdokumenter 
 

• Fakultetsstyresak 76/22 om budsjett fordeling 2023 
• Fakultetsstyresak 06/23 om økonomirapport pr desember 2022 
• Universitetsstyresak 07/23 om økonomirapport 2022 

 
Saken gjelder 

• Overføring av ubrukte midler fra 2022 til 2023 
 

1 Tildeling for 2023  

 
Fakultetsstyret vedtok budsjettfordeling for 2023 for KMD i møtet 15.12.2022 (sak 76/22). 
Fordelingen tok utgangspunkt i foreløpig budsjettramme fordelt av universitetsstyret 27.10.22, og 
bekreftet tildelingsbrev fra universitetsdirektøren datert 03.11.22 (forelagt fakultetsstyret 15.12.22).  
 
Ved fakultetsstyrets budsjettfordeling for 2023 ble det forskuttert bruk av 3,6 mill. kroner i 
overføringer på grunnbevilgning annuum (se tabell ift. fordeling under). Denne forskutteringen, 
sammen med andre økonomiske forpliktelser, må tas høyde for ifm. disponeringen av overføringer 
fra 2022 til 2023.  

 

2 Overføringer fra 2022 til 2023 

 
Det vises til fakultetsstyresak 06/23 om økonomirapportering pr desember 2022. Regnskap på 
grunnbevilgning (GB) 2022 viste at KMD overførte 17,7 mill. kroner til 2023, hvorav 7,4 mill. kroner er 
overføringer på GB annuum og 10, 3 mill. kroner på GB prosjekter.  
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Ved UiBs endelige overføring justeres imidlertid fordelingen ved at ubrukte midler på 
rekrutteringsstillinger godskrives på GB annuum. Endelig fordeling av 17,7 mill. kroner i overføring 
blir dermed 11,64 mill. kr på GB annuum og 6,07 mill. kr på GB prosjekt. 
 
Tabellen nedenfor viser resultatet og overføringer fra 2022 på grunnbevilgningen, og hvordan dette 
fordeler seg på grunnbevilgning annuum og øremerkede midler.  
 

Tabell 1: 

Grunn-

bevilgning 

2017 -> 

2018 

2018 -> 

2019 

2019 -> 

2020 

2020 -> 

2021* 

2021-> 

2022* 

2022-> 

2023* 

Annuum 21,9  16,4  4,1  14,25  17,81  11,64 

Øremerket 5,4  11,4  8,9  4,02 5,48  6,07 

Sum 27,3  27,8  13,0  18,27  23,29  17,71 

*F.o.m. 2020->2022 vises tall etter at UiB justerer for øremerkede midler Rekrutteringsstillinger.  
 
 
2.1 Overføringer grunnbevilgning annuum (ramme): 
 
Etter justering av ubrukte midler rekrutteringsstillinger (stipendiater) på 4,25 mill. kr er overføring på 
GB annuum til sammen 11,64 mill. kr. Tabell 2 og 3 under viser denne justeringen.  
 
Instituttene er overført ubrukte midler på grunnbevilgning annuum i henhold til fakultetets vedtatte 
prinsipper for overføringer, dvs. inntil 3 % av ubrukte ordinær ramme grunnbevilgning annuum, samt 
ubrukte strategiske forskningsmidler, og investeringsmidler. Det er også enkelte andre poster som er 
reservert til bestemte formål, og som overføres i sin helhet til instituttet. Fakultetsnivået overfører 
ikke midler fra et år til et annet innen grunnbevilgning annuum. Se tabell 2 under: 
 

Tabell 2: 

 
Tabellen over viser hvor mye av overføringene som er bundet til ulike formål: 
 

• Kunstakademiet hadde et merforbruk på ordinær ramme på kr 716.000 og på 
investeringsmidler kr 81’ ved årsslutt. Iht. fakultetets prinsipper for overføring blir 
merforbruk videreført til 2023 som et fradrag i disponible midler. Instituttet har ubrukte 
strategiske forskningsprosjekter som overføres.  

• Institutt for design hadde et underforbruk på ordinær ramme på mer enn 3 % av rammen, og 
overfører 3 % av ordinær ramme dvs. kr 550’, i tillegg til ubrukte forskningsprosjekter og 
investeringsmidler. Beløp under Annet er rest saldo på prosjektet Design Thinking.  

• Griegakademiet hadde et lite underforbruk (kr 58,5’) på ordinær ramme, samt ubrukte 
forskningsmidler og investeringsmidler. Instituttet har dessuten ubrukte midler på kr 535’ på 
driftsmidler til Senter for Griegforskning og et lite underforbruk på EVU-midler (kr 13’). 

• Ved fakultetsstyrets budsjettfordeling 2023 la KMD inn forskuttert bruk av overføringer på kr 
3.605’.  

Grunnbevilgning (GB) 

annuum: 

Overføringer fra 2022

Saldo 

annuum

Justering Sum 

Overført 

annuum

Kunst-

akademiet

Institutt for 

design

Grieg-

akademiet

Disponert 

v/ budsjett 

2023

Sum 

bundet 

overføring

Rest 

ufordelt 

overføring

Ramme GB annuum 7 394 415 4 245 266 11 639 681 -716 000 550 170 58 543 3 605 000 3 497 713

Strategiske forskningsmidler 278 454 216 945 434 910 930 309

Investeringsmidler annuum -81 340 76 162 404 218 399 040

Senter for Griegforskning 535 326 535 326

Annet 1 153 457 13 001 1 166 458

Sum overføring annuum 7 394 415 4 245 266 11 639 681 -518 886 1 996 734 1 445 998 3 605 000 6 528 846 5 110 835



  

 

 

 

   

3 

 

Etter at bundne overføringer er lagt inn er det dermed ca. 5,1 mill. kroner i rest overføringer. Disse 
midlene kan i hovedsak tilbakeføres til ubrukte midler rekrutteringsstillinger 2022 (jfr. justering 
mellom GB prosjekt og annuum). Midlene er også i stor grad forutsatt benyttet til stipendiatformål, 
da 3,2 mill. kroner er avsatt som øremerkede «PKU stipendiatmidler*».  
 
De resterende 1,9 mill. kroner anbefales inntil videre avsatt som reserver for 2023.  
 
*PKU stipendiatmidler. Gjelder restmidler som i hovedsak stammer fra akkumulerte ubrukte midler 
fra PKU-finansierte stipendiater fra KHiB ved etableringen av fakultetet pr 1.1.2017. KMD vurderer at 
midlene disponeres til andre stipendiatformål, bl.a. til å finansiere et fjerde år med arbeidsplikt ved 
tildelinger av stipendiatmidler fra PKU.  
 
 
2.2 Overføring grunnbevilgning prosjekt (øremerkede midler): 
 
Det var i utgangspunktet 10,32 mill. kroner i ubrukte grunnbevilgning prosjekt (øremerkede midler) 
fra 2022 til 2023, men som følge av at 4,25 mill. kroner overføres fra grunnbevilgning prosjekt til 
annuum, er overføringer på øremerkede prosjekter redusert til 6,07 mill. kroner. Tabell 3 under viser 
overføringene pr prosjekt på grunnbevilgning øremerkede midler, som overføres uavkortet til 2023.  
 
 Tabell 3: 

 
Nedenfor er omtalt kun et utvalg av prosjekter:  
  

Delprosjekt Prosjektnavn Saldo Justering

Overført 

(avrundet)

100000100 Annuum 8 475 564       4 245 266       12 721 000     

100000101 Annuum avsetning fleksitid -330 755         -331 000         

100000102 Annuum avsetning ikke avviklet ferie -750 393         -750 000         

100000 Grunnbevilgning annuum (ramme) 7 394 415       4 245 266       11 640 000     

100412100 Likestillingsarbeid 143 304          143 000          

100432100 Estetisk utvalg 33 481            33 000            

100554100 Momentumprogrammet -45 417           -45 000           

100614100 Etableringsstøtte studieplasser 100 000          100 000          

100577100 Internasjonalisering 281 877          282 000          

100577100 Internasjonalisering -1 981             -2 000             

100481100 EU toppfinansiering/støtte 90 000            90 000            

102978100 Klimasatsing 144 500          145 000          

100498100 Grieg reaseach school -3 139             -3 000             

100499100 Professor Senter for Griegforskning -1 237             -1 000             

100508100 Strategipost strategiske satsinger -2 826             -3 000             

100583100 Vitenskapelig og teknisk utstyr 1 629 772       1 630 000       

100526100 Rekrutteringsstillinger 4 275 028       -4 275 028      -                      

100528100 Rekrutteringsstillinger -29 763           29 763            -                      

100582100 Fusjon KHiB 454 573          455 000          

100585100 Møllendalsveien 61, brukerutstyr 28 452            28 000            

103862100 Humaniorastrategien 137 000          137 000          

102440100 Kunstnerisk utviklingsarbeid 2 199 412       2 199 000       

102568100 Forskningssatsing korona 402 605          403 000          

103100100 Nordområdene 150 000          150 000          

102746100 Lønn til studenter - pandemitiltak 157 490          157 000          

103491100 Digital forståelse, kunnskap og kompetanse -7 577             -8 000             

103649100 Oppfølging Ukraina -4 020             -4 000             

103459100 l egenfinansiering 191 365          191 000          

1xxxxx Grunnbevilgning prosjekt (øremerket) 10 322 721     -4 245 266      6 077 000       

Sum grunnbevilgning overført 17 717 136     -                      17 717 000     
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• 100582 Fusjon KHiB. I april 2018 kom bevilgning på 1,8 mill. kr hvorav 1,0 mill. kr er øremerkede 
forskningsmidler. I desember 2018 fikk KMD ytterligere 3,4 mill. kr. Midlene er i hovedsak 
øremerket pågående organisatoriske endringer og forskningsprosjekter. Pr. 31.12.2022 står det 
kun 0,45 mill. kr i rest av disponibelt budsjett. 

 
• 100526 Rekrutteringsstillinger UiB. Regnskapet pr 2022 viser et underforbruk på i sum kr 4,25 

mill. kr i forhold til årets budsjett. Underforbruket skyldes dels lavere aktivitet og dels utsatt 
aktivitet, og dermed også lavere kostnader. Dette gjeler på stipendiatenes disponible drifts- og 
prosjektmidler, samtidig som fakultetet gjennom 2022 i sum har hatt færre stipendiater enn 
budsjettert måltall. Utsettelser for aktive stipendiater har også gitt utsettelse i tilsettinger av nye 
stipendiater. Ubrukte midler er overført til GB annuum, noe som er av stor betydning for 
stramme rammer på annuum.  

 
• 100585 Møllendalsveien 61 brukerutstyr. KMD har i samråd med EIA utformet en 

disponeringsplan for årene 2020-2025 for bruk av rest brukerutstyrsmidler til bygget i 
Møllendalsveien. I 2022 ble kun 2,5 mill. kr overført fra EIA. Dette pga. bruk av overføringer fra 
2021 og noe lavere investeringsaktivitet enn disponeringsplanen viser. For å unngå store 
overføringer på prosjektet ved KMD avtalte KMD og EIA 2,5 mill. kr i overføringer. Regnskapet pr 
31.12.22 viser et underforbruk på kr 28’ som overføres til 2023. For 2023 satser KMD på å 
disponere midler iht. plan.  

 
• 102422 Kunstnerisk utviklingsarbeid. I desember 2022 fikk KMD tildelt 2,0 mill. kr fra UiBs 

sentrale midler. I tillegg disponerte overførte midler fra 2021. Overførte midler fra 2021 og ca. 
halvparten av midler tildelt for 2022 er viderefordelt med tildeling til konkrete KU-prosjekter. Pr. 
31.12.22 har imidlertid det meste av de tildelte prosjektmidlene for 2022 enda ikke hatt 
kostnadsbelastning, og 2,2 mill. kr overføres til 2023.  

 
• 100084 Vitenskapelig utstyr og investeringer. Midlene er knyttet til ARIIS-prosjektet. 

Prosjektmidlene står foreløpig ubrukt da det enda ikke er avklart med IT-avdelingen og 
Forsknings- og innovasjonsavdelingen mht. hva som kan kjøpes og installeres av utstyr på 
prosjektet. KMD er i dialog med disse om innkjøp, men pr 31.12.22 står 1,63 mill. kroner står 
ubenyttet og overføres.  

 
• 103453 IB sentral egenfinansiering / 102206 Polyfon. Underforbruket på 103453 må 

gjennomgås, og må vurderes i forhold til merforbruket på Polyfon.  
 

• Øvrige prosjekter er omtalt samlet. Positive restsaldoer er knyttet til øremerkede formål, der 
aktivitet enten ikke er startet eller er utsatt, ev. ikke har gitt regnskapsbelastning foreløpig. At 
disse er overført er svært viktig for fakultetets samlede økonomi for 2023. Noen negative saldoer 
skyldes dels feilføringer på prosjekter som ikke tilhører KMD, og må korrigeres i løpet av 2023.  

 
Overføringer på GB prosjekt overføres til de budsjettenheter/delprosjekter som er tildelt midlene og 
har ubrukte midler fra 2022, mens overførte, ufordelte midler blir inntil videre budsjettert på 
fakultetsnivået.  
 

3 Fakultetsdirektørs merknad  

 
Endelig fordeling av overført grunnbevilgning (GB) fra 2022 er 17,7 mill. kr, hvorav 11,6 mill. kr på GB 
annuum og kr 6,1 mill. kr på GB prosjekt. Det er denne fordelingen som tas med videre i rapportering 
for 2023. Tabell 2 viser overførte midler på GB annuum og hvordan disse er fordelt iht. KMDs 
prinsipper for overføringer.  
 
Fakultetets tildelte bevilgningsrammer for 2023 er svært stramme, og uten overføringene fra 2022 
ville KMD hatt betydelige utfordringer med å sikre forsvarlige disponible rammer til virksomheten i 
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2023. Det er bekymringsfullt, men etter to år med pandemi er det som forventet at KMD igjen er 
avhengig av overføringer for å sikre et budsjett i balanse.  
 
Foreløpig ønsker ikke fakultetet å fordele rest av ubundne overføringer på GB annuum, dvs. at 
omtrent 1,9 mill. kroner holdes som reserver. Inntil videre er dette en buffer for svært stram og 
usikker økonomi i inneværende år, og trolig også for neste år.  
 
Det er ellers ventet styrket kompensasjon for årets lønns- og prisvekst når revidert nasjonalbudsjett 
(RNB) til våren, men fortsatt usikkert hvor mye dette kan bli.   
 
Fakultetsstyret vil bli holdt orientert om videre disponering av overføringene, og ev. 
bevilgningsendringer i RNB.   
  

 
Forslag til vedtak: 

Fakultetsstyret tar UiBs vedtak om overføringer fra 2022 til orientering. Fakultetsstyret godkjenner 
fakultetsledelsens forslag til fordeling av overføringene.  

 
 
Synnøve Myhre 
fakultetsdirektør   Øivind Skaar 
   seniorrådgiver 
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Revidert strategi for KMD – KMD beveger 

 

Bakgrunn 
SAK 6/22 KMD Beveger, strategiprosess 2022 
https://ekstern.filer.uib.no/kmd/fakultetsstyret/2022/tom%20feb%2022/Sak%200622%20KMD
%20beveger%20strategiprosess.pdf  
 
SAK 19/22 KMD beveger – Fremdriftsplan for strategiprosessen ved KMD 
https://ekstern.filer.uib.no/kmd/fakultetsstyret/2022/24.%20mars/Sak%201922%20KMD%20
Beveger-%20fremdriftsplan%20for%20strategiprosessen%20ved%20KMD.pdf  
 

SAK 55/22 a) Strategiprosess – Innspill fra Fakultetsstyret 
https://ekstern.filer.uib.no/kmd/fakultetsstyret/2022/8.%20september/SAK%205322%20a%29
%20Strategiprosess%20-%20innspill%20fra%20Fakultetsstyret.pdf  
 
SAK 71/22 e) Strategiprosess – Orientering om status 
https://ekstern.filer.uib.no/kmd/fakultetsstyret/2022/10.%20november/SAK%207122%20e%2
9%20Orientering%20strategiprosess.pdf  
 
SAK 87/22 a) Status – Strategiprosess 
https://ekstern.filer.uib.no/kmd/fakultetsstyret/2022/15.%20desember/SAK%208722%20a%2
9%20Strategiprosess%20status.pdf  
 
SAK12/23 h) Status – Strategiprosess  
https://ekstern.filer.uib.no/kmd/fakultetsstyret/2023/2.%20februar/SAK%201223%20Status%
20strategiprosess.pdf  
 
 
Fakultetet har siden starten av 2022 hatt en grundig prosess i forbindelse med revidering av 
strategiplanen, og fakultetsstyret har gjennom overnevnte saker vært informert om 
prosessen underveis. De innkomne forslag, både skriftlige og fra høringsmøter, er tatt med i 
vurderingen når den reviderte strategien skulle utformes.  
 
Utkast av strategien har også vært lagt frem for Utvalg for forskning- og forskerutdanning 
(UFF) og Studieutvalget. Det var kun UFF som hadde merknader, dette fremkommer i 
vedlagt protokoll (vedlegg 2).  
 
Det er nå laget et forslag til revidert strategi (vedlegg 1) som legges frem for fakultetsstyret. 
Forslaget som nå legges frem for styret, har vært utarbeidet i tett dialog med den oppnevnte 
styringsgruppen. Hovedfokus har vær å forenkle, samt skille tydligere mellom strategi og 
handlingsrelaterte tiltak. Det vil, etter at strategien er vedtatt, utarbeides tiltaksplaner i en 
egen prosess.  
 
Noen av punktene i strategien er det satt opp tekst i klammer [….]. Vi ønsker at 
fakultetsstyret tar særlig stilling til disse punktene, da vi ikke kom frem til en entydig løsning 
underveis i diskusjonene. 
 

Dato: 02.03.2023  

Arkivsaksnr: 23/155-1 

Fakultet for kunst, musikk og design 

19/23  

9. mars 2023 

Styre:  

Styresak: 

Møtedato: 

https://ekstern.filer.uib.no/kmd/fakultetsstyret/2022/tom%20feb%2022/Sak%200622%20KMD%20beveger%20strategiprosess.pdf
https://ekstern.filer.uib.no/kmd/fakultetsstyret/2022/tom%20feb%2022/Sak%200622%20KMD%20beveger%20strategiprosess.pdf
https://ekstern.filer.uib.no/kmd/fakultetsstyret/2022/24.%20mars/Sak%201922%20KMD%20Beveger-%20fremdriftsplan%20for%20strategiprosessen%20ved%20KMD.pdf
https://ekstern.filer.uib.no/kmd/fakultetsstyret/2022/24.%20mars/Sak%201922%20KMD%20Beveger-%20fremdriftsplan%20for%20strategiprosessen%20ved%20KMD.pdf
https://ekstern.filer.uib.no/kmd/fakultetsstyret/2022/8.%20september/SAK%205322%20a%29%20Strategiprosess%20-%20innspill%20fra%20Fakultetsstyret.pdf
https://ekstern.filer.uib.no/kmd/fakultetsstyret/2022/8.%20september/SAK%205322%20a%29%20Strategiprosess%20-%20innspill%20fra%20Fakultetsstyret.pdf
https://ekstern.filer.uib.no/kmd/fakultetsstyret/2022/10.%20november/SAK%207122%20e%29%20Orientering%20strategiprosess.pdf
https://ekstern.filer.uib.no/kmd/fakultetsstyret/2022/10.%20november/SAK%207122%20e%29%20Orientering%20strategiprosess.pdf
https://ekstern.filer.uib.no/kmd/fakultetsstyret/2022/15.%20desember/SAK%208722%20a%29%20Strategiprosess%20status.pdf
https://ekstern.filer.uib.no/kmd/fakultetsstyret/2022/15.%20desember/SAK%208722%20a%29%20Strategiprosess%20status.pdf
https://ekstern.filer.uib.no/kmd/fakultetsstyret/2023/2.%20februar/SAK%201223%20Status%20strategiprosess.pdf
https://ekstern.filer.uib.no/kmd/fakultetsstyret/2023/2.%20februar/SAK%201223%20Status%20strategiprosess.pdf
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Etter at strategien er vedtatt, vil det utformes en ny layout, før den trykkes. Fakultetsstyret vil 
få forelagt et utkast til layout til neste møte. Vi vil også foreslå at den trykte versjonen 
inneholder både norsk og engelsk tekst. Strategien blir også oppdatert på fakultetets 
nettsider. 
 
Videre vil vi forslå at strategiplanen har en varighet for 4 år. Dette vil delvis overlappe med 
nye dekanperiode, og ferdigstilling av nytt bygg for Griegakademiet.  
 
 
 
Forslag til vedtak: 
Fakultetsstyret vedtar strategi for Fakultet for kunst, musikk og design med de merknader 
som fremkom i møtet.  
 
 
Frode Thorsen 
dekan                                        



                                          Vedlegg 1 

KMD beveger - revidert 

Fakultet for kunst, musikk og design (KMD) ved Universitetet i Bergen ble etablert 1. januar 

2017. Fakultetets oppgaver er utdanning, kunstnerisk utviklingsarbeid, vitenskapelig forskning 

og formidling. 

Den faglige virksomheten ved KMD er organisert i tre institutter: 

• Kunstakademiet – Institutt for samtidskunst 

• Griegakademiet – Institutt for musikk 

• Institutt for design 

 

KMD beveger 

KMD er et nyskapende og åpent fagfellesskap som fremmer kunst, musikk og design som 

grunnleggende verdier for individ og samfunn. 

KMD utdanner fremtidens kunstnere, designere, kuratorer, utøvende musikere, komponister, 

musikkterapeuter, musikkvitere og pedagoger. 

KMD er en drivkraft i kunstnerisk utviklingsarbeid og vitenskapelig forskning. 

KMD vektlegger mangfold, bærekraft og etikk i all vår virksomhet. 

KMD er en betydningsfull bidragsyter og attraktiv samarbeidspartner lokalt, nasjonalt og 

internasjonalt. 

 

Kunnskap beveger 

Kunstnerisk utviklingsarbeid, vitenskapelig forskning og innovasjon 

 



KMD bidrar til samfunnets kunnskapsberedskap. 

KMD er en aktiv medspiller i det internasjonalt orienterte breddeuniversitetet.  

KMD skaper møteplasser der ny kunnskap og erfaring utvikles på tvers av fagområder og 

forskningstradisjoner 

 

Vi skal: 

• verne om den akademiske friheten i både kunstnerisk og vitenskapelig forskning og 

formidling 

• være ledende [ambisiøs?] i internasjonale miljøer for kunstnerisk utviklingsarbeid, og 

forskning i musikkterapi, musikkvitenskap og kunstfaglig pedagogikk  

• styrke samfunnsrelevant forskning og innovasjon i kunst, musikk og design 

• lede og delta i større forskningsprosjekter i samarbeid med lokale, nasjonale og 

internasjonale aktører 

• bidra i utviklingen av forskningsetikk [etter internasjonal standard] i våre fagfelt  

• styrke åpen forskning og tilgang til åpne forskningsdata  

• styrke offentliggjøring og publisering av fagfellevurdert forskning 

• forankre forskerutdanningen i sterke og konsoliderte fagmiljøer med god 

veilederkompetanse 

• bidra til gode karrieremuligheter for våre unge forskere 

 

 

Studentene beveger 

Utdanning 

KMD utdanner kandidater med fremtidsrettet kompetanse som utfordrer i et mangfoldig 

praksisfelt og variert arbeidsliv.  

KMDs forskningsbaserte utdanninger vektlegger selvstendighet, samarbeid, kritisk tenkning og 

individuell utvikling.  



 

Vi skal  

• stimulere til faglig nysgjerrighet og fordypning 

• sikre et inkluderende læringsmiljø hvor studentene deltar aktivt  

• styrke KMD som et attraktivt studiested for norske og internasjonale studenter  

• legge til rette for tverrfaglighet i utdanningene 

• styrke KMD som arena for livslang læring  

• fremme utdanningskvalitet der alle er verdifulle bidragsytere 

• stimulere til studentaktiv læring og utvikling av nye læringsformer 

• inkludere studentene i forskning og innovasjon 

 

Bevegelser i omverden 

Formidling og samhandling 

 

KMD er en internasjonalt orientert arena for [meningsbrytning,] deling av kunnskap og 

kunstneriske uttrykk.  

 

Vi skal: 

• presentere [og formidle] vår faglige aktivitet gjennom utstillinger, konserter, 

forestillinger, konferanser, publisering [og annen forskningsformidling]. 

• samlokaliseres og være en inspirerende møteplass i Bergens nye bydel Møllendal  

• være en aktiv og attraktiv samarbeidspartner i kultur- og kunnskapsbyen Bergen 

• utvikle fremtidsrettede digitale formidlings- og lagringsplattformer tilpasset våre 

fagområder 

 



 

Rom for bevegelse 

Organisasjon, kultur, struktur 

KMD har et godt og engasjerende lærings- og arbeidsmiljø som gir studenter og ansatte 

muligheter til faglig og personlig utvikling.  

KMD fremmer åpenhet, inkludering, dialog og deling. 

 Vi skal: 

• invitere til kritisk refleksjon, ytringer og debatt.  

• legge til rette for gode demokratiske prosesser som inkluderer både studenter og ansatte 

• fremme et godt psykososialt lærings- og arbeidsmiljø 

• tydeliggjøre studenters og ansattes rettigheter og forpliktelser 

• organisere institutter og fakultet for å sikre kvalitet, effektivitet og fleksibilitet 

• tilrettelegge for tilstedeværelse og deltagelse på campus 

• styrke organisasjonens endrings- og omstillingsevne 

• videreutvikle fremtidsrettet og innovativ infrastruktur for studenter og ansatte 
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Protokoll Utvalg for forskning og forskerutdanning 
2/2023 
Tid: Mandag 20.02.2023, kl. 09:30-11:45 
Sted: Møllendalsveien 61, Møterom 303 
 

 
TIL STEDE: 

Faste representanter: Jostein Gundersen, førsteamanuensis og Visedekan for forskning, KMD, 
Einar Røttingen, professor og forskningsleder (musikk), Viggo Krüger, førsteamanuensis og 
leder for GAMUT (musikkterapi), Johann Sagan, førsteamanuensis og forskningsleder (design), 
Frode Aass Kristiansen, stipendiat (musikkterapi). 
 
Fra administrasjonen: Thomas De Ridder, forskningskoordinator og UFF-sekretær, Anne-Len 
Thoresen, forskningsrådgiver, Torgeir Rinke Bangstad, forskningsrådgiver og Karen-Sofie 
Schjøtt Olsaker, ph.d.-koordinator. 
 

 
 

I. Godkjenning av innkalling og saksliste 

Sakslisten ble godkjent.  

 

II. Godkjenning av møteprotokoll fra 30.01.2023 

Møteprotokoll fra 30.01.2023 ble godkjent. 
 

III. UFF-saker  
 

S5/23 IT-avdelingen ved UiB sine tjenester og produkter til forskning og sikker lagring 

UFF er orientert om IT-avdelingen ved UiB sine tjenester og produkter til forskning og sikker 
lagring og har gitt innspill til IT-avdelingen om hvordan systemene brukes per dags dato og vil 
kunne brukes fremover.  
 

S6/23 Tiltak for å styrke forskningsledelse ved KMD 

Vedtak: Visdekan for forskning jobber videre med forskningsadministrasjonen med de 
innspillene som har kommet i møtet og kommer tilbake til UFF med forslag til program for KMD 
sin forskningsledersamling 25.04.2023. 
 

S7/23 KMD Beveger, siste utkast til kommentering 

Vedtak: UFF stiller seg bak forslaget, men ønsker at to punkt vurderes tas inn eller endres i 
avsnittet «Kunnskap beveger»: 

1) Punktet om forskningsetikk foreslås å omfatte en spesifisering om at gjeldende 
forskningsetiske standarder følges. 

Vedlegg 2
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2) Et eget punkt om at KMD har en oppsøkende holdning på tvers av fagmiljøer ved UiB 
og har klart definerte mål om hvordan KMD sine fagmiljø kan bidra inn i tverrfaglige 
prosjekt.  

 
 

IV. Orienteringssaker 
 

a) Orientering om midtveisevaluering 
b) Nytt forskerskolestyre  
c) Nye ph.d.-program og endring av avtale med forskerskole 
d) Nasjonalt høringsmøte om forskningsetiske retningslinjer under ARF 
e) Foreløpig rapport NOKUT-tilsyn 
f) Varslet rapport infrastrukturutvalg  
g) Posisjonsnotat UiB om Horisont Europa 2025-2027 
h) Endringer i forskningsrådet sine frister for FRIPRO: løpende søknadsfrist fra 2024 
i) Søknad Erasmus+ Global mobilitet: Søknad Griegakademiet med partnere fra 

Eurasiaprogrammet 
j) Samarbeidsprosjekter BEK/BAS/KODE 
k) Samarbeid med UM 
l) New European Bauhaus 
m) Arbeidsgruppe infrastruktur KMD 

 
 
 
 
 
 

 

Jostein Gundersen   Karen-Sofie Schjøtt Olsaker  Thomas De Ridder 
Førsteamanuensis   Seniorkonsulent   Seniorrådgiver 
Visedekan for forskning Ph.d.-koordinator   Sekretær for UFF 

















 Emne: FW: Tolkning av §2-3 og krav til robuste fagmiljø

From: Knut Knapskog <Knut.Knapskog@uib.no>  
Sent: Friday, January 6, 2023 2:07 PM 
To: Hilde Skare <Hilde.Skare@uib.no> 
Cc: Peter Arnold Ståhl Woldseth <Peter.Woldseth@uib.no>; Christen Lorentz Soleim 
<Christen.Soleim@uib.no>; Tove Steinsland <Tove.Steinsland@uib.no> 
Subject: RE: Tolkning av §2-3 og krav til robuste fagmiljø

Hei,

Studietilsynsforskrifta § 2-3 inneheld krava til fagmiljøet som må vere oppfylte 
for at eit studietilbod kan 
akkrediterast. Enkelte av krava er utprega konkrete og enkle å vurdere, slik som 
avsnitt fire. Andre krav 
er mindre konkrete, slik som vurderinga av storleiken til fagmiljøet. Det finst til
dømes ikkje noko 
forskriftsfesta forholdstal mellom tilsette og studentar som anten er oppfylt eller
ikkje. 

I vurderinga må ein trekke inn fleire moment, mellom anna kor mange som faktisk er 
delaktige i 
undervisinga, graden av utskifting, mv. Det vil utvilsamt vere eit dårlegare 
utgangspunkt dersom fleirtalet 
av undervisarar på eit studietilbod har svak tilknyting til UiB – det kan reisast 
tvil om personane, utover 
UiB sine faste tilsette, i det heile er del av fagmiljøet som er «tilknyttet» 
studietilbodet, og i alle fall om 
det er «stabilt over tid» slik som forskrifta krev.

Føresegna set altså krav til fagmiljøet – og fagmiljøet er ikkje naudsynleg 
identisk med undervisarane på 
emnet. Sjølv om talet personar som driftar og undervisar på eit studietilbod er 
lågt, så kan kravet til 
fagmiljø vere oppfylt dersom integrasjonen med eit fagmiljø som inkluderer 
potensielle undervisarar, til 
dømes på instituttnivå, er tett.

Studieavdelinga tar ikkje her stilling til om dei vurderingane som er gjort av 
fagmiljøet er korrekte eller 
ikkje. Vi kan likevel stadfeste at det i vurderingane til studiekvalitetskomiteen, 
som framkjem i styresak 
83/22, ikkje finst noko som tydar på at komiteen har lagt til grunn ei uriktig 
tolking av 
studietilsynsforskrifta.



Bh.,
Knut.



 Fra: Tove Steinsland
 Sendt: onsdag 4. januar 2023 14:58

 Til: Hilde Skare
 Kopi: Peter Arnold Ståhl Woldseth; Knut Knapskog; Svein Jarle Nymark
 Emne: RE: Spørsmål (haster)

Hei Hilde!

Godt jobbet med tillitsvekkende prosess rundt vurderingen av studieprogrammet i 
kuratorpraksis. 

Vi er helt enige i at universitetet ikke kan lyse ut studieplasser når fagmiljøet 
har konkludert med at 
forskriftskrav per i dag ikke er innfridd for dette programmet. Dette dreier seg 
ikke om å overprøve 
vedtaket til styret, men å ta inn over seg at den faktiske situasjonen er endret 
etter vurderingene fra 
fakultetet, instituttet og studiekvalitetskomitéen. 

Vi merker oss at fakultetet vurderer å «kompensere» for reduksjonen i studieplasser
ved å ta opp flere 
studenter på masterprogrammet for utøvende kunst. Studieavdelingen tar dette til 
etterretning.

Beste hilsen 
Tove

From: Hilde Skare <Hilde.Skare@uib.no>  
Sent: Tuesday, January 3, 2023 1:44 PM 
To: Tove Steinsland <Tove.Steinsland@uib.no> 
Subject: RE: Spørsmål (haster)

Flott, takk!

From: Tove Steinsland <Tove.Steinsland@uib.no>  
Sent: Tuesday, January 3, 2023 12:58 PM 
To: Hilde Skare <Hilde.Skare@uib.no> 
Subject: RE: Spørsmål (haster)

Hei! 
Vi ser på dette!

Tove 

From: Hilde Skare <Hilde.Skare@uib.no>  
Sent: Tuesday, January 3, 2023 12:43 PM 
To: Tove Steinsland <Tove.Steinsland@uib.no> 
Cc: Knut Knapskog <Knut.Knapskog@uib.no>; Peter Arnold Ståhl Woldseth 



<Peter.Woldseth@uib.no> 
Subject: Spørsmål (haster) 
Importance: High

Hei dere, godt nytt år!

Jeg har et konkret spørsmål om UU-saken om opptaksrammer, som ble videreført til 
universitetsstyret:
https://ekstern.filer.uib.no/ledelse/universitetsstyret/2022/2022-11-24/S_106-22Sta
tus-
studentopptak2022-og-opptaksrammer2023.pdf
Vedr Kuratorpraksis som står med opptaksramme på 10 studenter: Fakultetsstyret ved 
KMD har i sak 
83/22 i desember ikke kunnet reakkreditere programmet. Instituttleder mener vi må 
utsette opptak til 
programmet er utbedret, og til både formelle krav og mulighet til å drive 
programmet er bedre avpasset 
med instituttets handlingsrom.

I tråd med kvalitetssikringssystemet, og dialogen vi har hatt ellers med dere, har 
fakultetets 
studiekvalitetskomite og fakultetsstyret vurdert Master i kuratorpraksis, og 
reakkreditering (m/redesign): 
både instituttråd, studiekvalitetskomiteen og fakultetsstyret har konkludert med at
programmet ikke 
innfrir NOKUTs krav til fagmiljø (§2-3), i og med at det kun er en professor alene 
tilknyttet programmet.

Instituttleder (og instituttråd) jobber med å vise at dette programmet trenger en 
annen utforming og 
drift enn dagens modell, både formelt sett, og i forhold til instituttets samlede 
portefølje. Det er sterkt 
ønskelig å knytte programmet tettere til instituttets studie- og fagmiljø, både av 
kvalitetshensyn og ellers 
av budsjettrammer oa. (Vedlegger her hhv saken i instituttråd og 
SKK/fakultetsstyret.) Fakultetsstyret 
sluttet seg til studiekvalitetskomiteens anbefaling i sitt vedtak: 
               SKK anbefaler at det gjøres en ny gjennomgang av emnebeskrivelser og
struktur før det gjøres endelig vedtak om 
oppstart av et redesignet kuratorprogram. 
Det anbefales at instituttrådet på KA vurderer om det skal gjøres nytt opptak 
kommende høst [til gjeldende program], 
før den endelige versjonen av redesignet program foreligger.*) 
Programmet må også sees i forhold til Kunstakademiets budsjettprosess, som nå er 
svært kritisk. [Jf referanse til 
instituttrådets saker 13/22 og 14/22]

* [dette forutsetter at UiB formelt kan godkjenne at kravet i §2-3 er tilstrekkelig
innfridd med dagens bemanning].



Professoren som pr i dag driver programmet alene, utfordrer dette vedtaket. Hun har
vist til vedtaket om 
opptaksrammer fra universitetsstyret over (studiet er kun 90 sp, med opptak 
annenhvert år – ). Hun sier 
at UiB-styrets vedtak om en opptaksrammen på 10 studenter i 2023 ikke kan 
overprøves av verken 
fakultetsstyre eller instituttråd. Men i etterkant har ikke fakultetet kunnet 
reakkreditere programmet. 
Instituttleder for Kunstakademiet- Institutt for samtidskunst støtter dette, og 
foreslår at det 
kompenseres midlertidig med opptak av flere studenter til hovedmasterprogrammet.

Instituttleder vil foreslå i sin sak til instituttrådet at opptaket utsettes til 
programmet er redesignet med 
instituttets og fakultetets punkter til utbedring, og NOKUT-kravet kan innfris. 
Kravet til fagmilø oppfattes 
ikke å være innfridd med dagens løsning, og instituttet har ikke ressurser til å 
ansette flere i denne 
perioden. Derfor har det vært et ønske om et redesign som gir et bedre 
handlingsrom, og som gjør at 
dette knyttes nærmere til instituttets fag- og studiemiljø med viktige synergier. 
Oppfølgingssaken skal 
opp i instituttrådet mandag neste uke. Vedlegger et utkast vi jobber med til 
oppfølgingssak i 
instituttrådet for Kunstakademiet.

Kan jeg spørre dere om hvordan vi skal forholde oss til opptaksrammene som 
universitetsstyresaken 
viser til, når reakkreditering av programmet pr nå ikke er godkjent av fakultetets 
organer?

Takk for hjelpen!

Mvh Hilde
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INSTITUTTRÅD FOR KUNSTAKADEMIET - INSTITUTT FOR 
SAMTIDSKUNST 
 

Sak nr.: 03/23 
 

 ePhorte saksnummer:  
2023/303-1 

Sakstype: Vedtakssak  Møte: 1/2023 
 

   

 
Oppfølging: Erfaringsbasert master i kuratorpraksis 

 
 

 

Vedlegg 
IRKsak 19/22  
Fakultetsstyresak 83/22 
 
Bakgrunn 

 
I tråd med UiBs kvalitetssikringssystem for studier, har masterprogrammet i kuratorpraksis 
gjennom høstsemesteret 2022 vært behandlet i Kunstakademiets programstyre, i instituttråd 
(sak IRKA 19/22), og dernest i fakultetets studiekvalitetskomite, før vedtak i fakultetsstyret 
den 15. desember (sak 83/22). I prosessen har også dekanens anbefalinger for samordning 
og redesign av KMDs studieportefølje vært tema. 
 
Instituttleder har et overordnet ansvar for instituttets samlede virksomhet, bl.a. å følge opp 
mål for utdanningene, og å sikre rasjonell drift og budsjettbalanse (jf KMDs reglement §12). 
Instituttrådet har belyst saken både i henhold til det formelle rammeverket, og den stramme 
budsjettsituasjonen som Kunstakademiet (KA) er i. Instituttrådet sluttet opp om føringene 
som instituttleder la til grunn (IRKA19/22). 
 
Fakultetets studiekvalitetskomite (SKK) og fakultetsstyret mener at NOKUT-forskriftens krav 
til fagmiljø (§2-3) pr i dag ikke er innfridd for dette programmet. Endringsforslaget som er 
fremmet har ikke i tilstekkelig grad tatt høyde for dette kravet, eller andre punkter som ble 
påpekt i IRKA 19/22. Studieplanene ved KA må ha et handlingsrom som gjør det mulig å 
gjøre justeringer i forhold til instituttets samlede portefølje, sett i forhold til budsjettrammer og 
nødvendige prioriteringer. Samlet sett kan dette være et godt grunnlag for endringer av 
programmet, slik at det knyttes nærmere til KA sitt fag- og studiemiljø. Derunder også 
muligheter for at det utvikles fellesnevnere med masterprogrammet i kunst.  
 
I denne saken bes instituttrådet om å følge opp vedtaket fra fakultetsstyret. 
 
Til saken 
 
Vedtaket fra fakultetsstyret sluttet seg til studiekvalitetskomiteens (SKK) vurdering i sitt 
vedtak: 
 

«SKK anbefaler at det gjøres en ny gjennomgang av emnebeskrivelser og struktur før det 
gjøres endelig vedtak om oppstart av et redesignet kuratorprogram.  
Det anbefales at instituttrådet på KA vurderer om det skal gjøres nytt opptak kommende høst 
[til gjeldende program], før den endelige versjonen av redesignet program foreligger. *)  



Programmet må også sees i forhold til Kunstakademiets budsjettprosess, som nå er svært 
kritisk. [Jf referanse til instituttrådets saker 13/22 og 14/22] 
 
* [dette forutsetter at UiB formelt kan godkjenne at kravet i §2-3 er tilstrekkelig innfridd med 
dagens bemanning].» 
 

Slik godkjenning er ikke gitt. Studieadministrativ avdeling (SA) ved UiB bekrefter at 
universitetet ikke kan lyse ut studieplasser når fagmiljøet – altså instituttråd, 
studiekvalitetskomité og fakultetsstyre – har konkludert med at forskriftskravet per i dag ikke 
er innfridd for dette programmet. SA bekrefter samtidig at Universitetsstyrets vedtak om 
opptaksrammer for 2023 (sak 106/22) ikke overstyrer fakultetets vedtak i sak 83/22.  
 
Instituttleders vurdering 
 
Krav til fagmiljø må innfris før KA kan lyse ut for nytt opptak til programmet. Slik programmet 
er utformet, også i forslaget til redesign, er det ikke tatt tilstrekkelig høyde for samordning og 
synergier med nåværende fag- og studiemiljø. Instituttleder mener at KA sitt budsjett og 
handlingsrom for kommende periode ikke gjør det mulig å knytte flere fagpersoner spesifikt til 
masterprogrammet i kuratorpraksis. Det ligger i vedtaket fra fakultetsstyret at KA ikke kan 
lyse ut for opptak til programmet uten at kravet til fagmiljø er sikret.  
 
Fakultetsstyret støttet også de punktene som var beskrevet i IRKA 19/22, i forslaget til 
redesign. Disse punktene er blant annet ment å skulle gi et åpnere handlingsrom, og 
eventuelle synergieffekter sammen med instituttets øvrige studieprogram. Saken må også 
sees i sammenheng med instituttets budsjettarbeid for kommende periode, med de kravene 
som gjelder. Studiepoengproduksjon er et vesentlig inntektsgrunnlag for instituttet. 
Sammenlignet med ressursbruk i dette programmet, er balansen med inntektssiden marginal 
slik det i dag fremstår. (jf IRKA 13/22 og IRKA14/22). 
 
Instituttleder anbefaler at det i denne perioden ikke tas opp nye studenter på kuratorpraksis 
med oppstart høsten 2023. I stedet bør KA prioritere å ta opp flere studenter på 
masterprogrammet i kunst. 
 
Det er instituttleders intensjon å gjøre studieprogrammet gjennomførbart med de rammene 
instituttet har til disposisjon både på kortere og lengre sikt. Videre plan for kuratorstudiet 
anbefales fulgt opp i egen sak med anbefaling til programstyret om det videre arbeidet. I 
denne prosessen kan det være aktuelt å bruke fakultetets og UiBs kompetanse slik at det tas 
høyde for alle komponentene som er nødvendige for videre drift av programmet. 
 
 
Forslag til vedtak: 
 

Instituttrådet tar fakultetsstyrets vedtak til etterretning, og beslutter å utsette opptak til 
masterprogrammet i kuratorpraksis. 

 
 
 
Johan Sandborg     
instituttleder    Kjerstin Tønseth 
    seniorrådgiver 
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INSTITUTTRÅD VED KUNSTAKADEMIET 
 

Sak nr.: 19 /22 
 

 ePhorte saksnr: 2022/4514 
 
 

Sakstype: Vedtak - 
oppfølging 

 Møte: 9/22 
 

       

Redesign av MA-kuratorpraksis – gjennomgang og vurdering  
 

 
Bakgrunnsinformasjon og grunnlag for saken: 
 
1) Formelle krav - forskrifter og rammeverk: 

• NOKUT:  Forskrift om tilsyn med utdanningskvaliteten i høyere utdanning 
(studietilsynsforskriften) - Lovdata § 2-2 og § 2-3 

• Nasjonalt: Forskrift om krav til mastergrad - Lovdata 

• Nasjonalt: Kvalifikasjonsrammeverk for høyere utdanning 

• UiB: Forskrift om opptak, studier, vurdering og grader ved Universitetet i Bergen - Lovdata 

• UiB: Mal for studieplaner og emner ved UiB, og skjema for oppretting av nye studier ved UiB 

• UiB: Kvalitetssystem 
 
2) Tidligere saker:   

• SU-KMD sak 27/20 26. november 2020 (m/dekanens anbefalte føringer for 
studieprogramendringer, 8 punkt, fulgt opp i seinere programstyresaker) 

• PSKA 15/22 Oppdatert fremdriftsplan for redesign av MA-kuratorpraksis (4/4-22) 

• PSKA 26/22 Revisjon av MA-kuratorpraksis (28/9-22)  
           Vedlegg:  - forslag til programbeskrivelse og emnebeskrivelser 
                           - kommentarer frå programleder og programstyret 

 
3) Andre rammer og føringer: 

•  IRKsak 13/22 Orientering om ressursbruk på emner høsten 2022 
• IRKsak 14/22 Budsjettinnspill Kunstakademiet 

• UiB: Arbeid med strategi - bærekraft 

   
Bakgrunn for saken 
 
Det vises til tidligere saksprosesser, og fremdriftsplan for behandling av MA-kuratorpraksis i 
instituttrådet. Programstyret har i møte 28/9 behandlet forslag til omlegging av nåværende 
studieprogram (vedlagt i dokumenter).  
 
De formelle kravene for godkjenningsprosessen er vist til over. Instituttrådet skal vurdere det 
foreliggende forslaget fra programstyret, med evt tilbakemelding om justeringer eller 
korrigeringer før det forelegges fakultetets studieutvalg og tilhørende kvalitetsorganer. Endelig 
behandling gjøres i fakultetsstyret, fortrinnsvis i desember. Det er to hovedfokus som 
behandles: 
 

• Vurdering av revidert emne- og studieplan i hh til formelt rammeverk (punkt 1 og 2) 
• Vurdering av drift og kostnadsrammer, strategi mm. (punkt 1 og 3) 

 
 

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2017-02-07-137
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2017-02-07-137
https://lovdata.no/forskrift/2017-02-07-137/§2-2
https://lovdata.no/forskrift/2017-02-07-137/§2-3
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2005-12-01-1392
https://www.regjeringen.no/globalassets/upload/kd/vedlegg/uh/utbyttebeskrivelser_kvalifikasjonsrammeverk_endelig_mars09.pdf
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2012-02-16-872
https://www.uib.no/foransatte/88791/opprette-studier
https://www.uib.no/sites/w3.uib.no/files/attachments/uibs_kvalitetssystem-_systembeskrivelse.pdf
https://www.uib.no/kmd/156386/innkalling-og-sakspapirer-til-m%C3%B8te-59-2022
https://www.uib.no/kmd/156386/innkalling-og-sakspapirer-til-m%C3%B8te-59-2022
https://www.uib.no/strategi/154361/uib-strategi-b%C3%A6rekraft


I denne saken bes instituttrådet å vurdere forelagt studieplan i henhold til punkt 1) og 2) over. 
En godkjent studieplan vil være en forutsetning for seinere vurdering av drift og kostnader 
knyttet til dette programmet. Dette må også sees i en helhet ved instituttet, jf IRK-sakene 
13/22 og 14/22 (punkt 1 og 3), og en samlet studieportefølje. 
  
Til saken 
Programansvarlig har sammen med programstyret lagt frem et forslag til omstrukturering av 
nåværende studieplan, med emnebeskrivelser. Den grafiske oversikten med emnestruktur og 
grafisk programoversikt (vedlegg nr 1). Videre vises til en gjennomgang av program- og 
emnebeskrivelser som grunnlag for instituttrådets vurdering: 
 
a. Studieprogram - programdokumentet: Beskrivelser av programmet skal gjøres i henhold 
til mal for studieprogram, der flere av de kravene som gjelder i forskriftene er satt opp. Malen 
samsvarer med de systemene der studieplanens ulike komponenter skal legges inn og 
publiseres. Programdokumentet som foreligger fra programstyret følger ikke denne strukturen, 
det betyr at det umiddelbart er mer krevende å finne frem til de punktene som skal vurderes 
separat. For instituttrådets vurdering vises til noen av de mest sentrale punktene i malen, 
under er de uthevd i bombepunkter, - og videre henvisning til teksten i programdokumentet i 
kursiv: 
 

• Mål og innhold for programmet: 
Beskrives i programdokumentet kap 1.  Profil og mål  
Innhold beskrives i programdokumentet kap 3. Innhold og struktur 

• Omfang 
Beskrives i programdokumentet kap 1 

• Læringsutbytte på programnivå ( i hh til kvalifikasjonsrammeverket/ 2. syklus) 
Beskrives i programdokumentet i kap 1. Profil og mål, 1.1. Læringsutbytte 

• Opptakskrav 
Beskrives i programdokumentet kap 2 

• Arbeidslivsrelevans (herunder også kva programmet kvalifiserer til) 
Beskrives i programdokumentet kap 1 

• Arbeidsformer 
Beskrives i programdokumentet kap 1 og kap 3.1.1 og 3.1.2 og 3.2 

• Vurderingsformer 
Beskrives i programdokumentet kap 4 

• Litteratur 
Beskrives i programdokumentet kap 3.1.3 

 

Vurdering av programdokumentet: 
Programdokumentet viser samlet sett en grundig beskrivelse av programmet, men er utformet 
i en egen struktur som gjør at de ulike punktene er spredt i flere kapitler. Programmet bør 
derfor også skrives inn i malen som gjelder for studieprogram, også mht studiesystemer og 
publisering, i tillegg til dette programdokumentet som her foreligger. Innholdet 
programbeskrivelsen er i stor grad i samsvar med formelle krav jf NOKUT-forskrift § 2-2, krav 
til studieprogram, og UiBs studieforskrift. Her påpekes likevel noen punkter for 
vurdering/korrigering: 
 
Kapittel 1.1.Læringsutbytte -programnivå: 
- Programdokumentets læringsutbyttebeskrivelse er ikke tilstrekkelig utformet i hh til krav. 
Læringsutbytte skal angi hva en kandidat vet og kan, og er i stand til å gjøre som et resultat av en 
læringsprosess. På programnivå beskrives læringsutbyttet innenfor kategoriene kunnskap (hva), 
ferdigheter (eks metode) og generell kompetanse (anvendelse av kunnskap og ferdigheter). Dette 
reguleres av kvalifikasjonsrammeverket. Det skal utformes og spesifiseres fra veilederen for 2. syklus. 
 

Kapittel 3: innhold og struktur: 
- Det står at programmet kvalifiserer for opptak til KMDs ph.d.-program i kunstnerisk utviklingsarbeid. 
Dette er ikke korrekt i hh til ph.d.-forskriften § 5-1, der grunnlaget er en 2-årig master på 120 sp (slik det 



inngår i en 5-årig grunnutdanning).  
 

Avsnitt 3.2. Semesteroversikt og fremdrift 
- Informasjon om antall veiledningstimer og ressurstildelinger: dette bør ikke stå spesifisert i 
programbeskrivelsen slik, ettersom dette er en variabel som er avhengig av budsjetter og tildelinger fra 
år til år. Studieplanen må ta høyde for de kvalitative målene uten å binde opp dette i forpliktelser i 
programbeskrivelsen. Evt bør det gis en rundere formulering. 
 

Avsnitt 3.2. Læringsutbytte- emner 
- Denne spesifiseringen på programnivå er egentlig ikke nødvendig, med mindre det presiseres hvordan 
hvert enkelt emne dekker opp for den overordnede læringsutbyttebeskrivelsen på programnivå. 

 
Kapittel 4 Vurdering og eksamen 
- Antall sensorer beskrives i UiB-forskrift, og bør derfor ikke spesifiseres i programmet 
- På programnivå kan det være hensiktsmessig å vise til at studentene møter ulike undervisnings- og 
vurderingsformer i programmet 
- Mye av det som vises til i dette kapittelet er informasjon som normalt deles på emner i Mitt UiB, og 

ikke på nettsidene som her står. Rutinemessig er det slik at studentene må godkjenne sin 
utdanningsplan i StudentWeb, her lenkes det til emnebeskrivelsene. 
 

Kapittel 5 Evaluering og kvalitetssikring 
Her kan det være tilstrekkelig å lenke til UiBs kvalitetssystem. Det er årlige- og treårige prosesser som 
følges på emnenivå og emneansvarlig, før programevaluering ca. hvert 5.år. 

 
b. Studieprogramnivå - kontekst: Programleder og programstyret er blitt vist til UiB-skjema 
som gjelder for oppretting av program, som også brukes i redesign-prosesser ved UiB. Her 
sikres bl.a. konteksten programmet inngår i på instituttet (/fakultetet), og krav i NOKUT-
forskriften. F.eks. forholdstall mellom studenter og ansatte på programmet vs øvrige program, 
oversikt over fagmiljø og relativ dimensjonering av undervisningsressurser i programmet. 
Instituttleder har ansvar for å sikre en samlet faglig robusthet og tilgjengelige 
undervisningsressurser i studiet. En forutsetning er at det redegjøres for (jf skjema): 
 

• At studiet vil få allokert tilstrekkelige undervisningsressurser til å tåle for eksempel sykefravær 
og forskningsterminer. 

• Grad av gjenbruk av emner som allerede benyttes i andre studieprogram og hvordan 
gjenbruken påvirker det samlede studenttallet i emne(ne) og behovet for undervisnings- og 
veiledningskapasitet. 

• Hvor mange av de sentrale underviserne som også er involvert i andre program ved instituttet. 

 
Vurdering: 
Foreløpig er det ikke gjort en systematisk gjennomgang av dette fra programstyret, som da må 
utføres på instituttnivå før videre behandling i fakultetets organer. I denne sammenheng er 
spørsmålene relevant bl.a. med hensyn til NOKUT-forskriftens § 2-3, krav til fagmiljø. Det er 
nødvendig med en avklaring på undervisningsressurser og kompetanse knyttet til 
programmet, også mht eksterne veiledere og evt gjesteforelesere, og forankring i fag- og 
studiemiljø på instituttet (jf f.eks kap 1 i programdokumentet, hvor det står at 
masterstudentene vil inngå i KMDs kunstneriske forskningsmiljø, som består av vitenskapelig 
ansatte og stipendiater) 
 
c. Emner 
 
Programmet har i den foreslåtte omorganiseringen omgjort de tidligere 4 emnene til 6 emner, 
hvorav 2 av disse er helt nye. Det vises til vedlegg 2. Oversikt over emnene: 
 
COP600 Samarbeidspraksis 
CUA600 Kuratorisk analyse 
CUP301 Kuratorpraksis, semester 1 
CUP602 Kuratorpraksis, semester 2  



CUP603 Kuratorpraksis, semester 3  
CUP604 Kuratorpraksis, semester 4   

 
Emnene er beskrevet etter UiBs maler for emner. Det påpekes generelt noen punkter for 
klargjøring og presisering: 
 

• Læringsutbyttebeskrivelser 
Generelt på emnenivå bør det fremgå hvordan de ulike emnenes læringsutbytte er utformet fra 
læringsutbyttebeskrivelsen på programnivå. Det bør tydeliggjøres hva som er kunnskaper og 
ferdigheter, og hvordan de skal anvendes. På emnenivå trenger ikke alle de tre kategoriene 
(kunnskap/ferdigheter/generell kompetanse) være gjennomgående, dersom det vises til en 
tydeligere utformet beskrivelse på programnivået, og hvordan emnet inngår.  

• Forkunnskapskrav 
Dersom det ikke er egne krav til emnet, som eksempelvis i CUP602 (dvs studenten må ha tatt 
andre emner i programmet før dette aktuelle emnet kan tas), trenger det ikke stå noe her.  
Eksempelvis det som står i emnet CUP301; det gjelder mer for studierett enn forkunnskapskrav. 

• Mål og innhold 
Eks. i COP600: det står at seminar skal avholdes i Bergen. Stedsinformasjon bør ikke stå i en 
emne-/programbeskrivelse, men evt vurderes i undervisningsplan pr år, eller periode for 
programmet. Det skilles mellom en mer permanent emnebeskrivelse, og 
undervisningsaktivitetsplan som kan være mer fleksibel. Tilsvarende gjelder beskrivelser som 
binder opp undervisning og veiledning til studentens lokale forhold. Hvorvidt dette kan la seg 
gjennomføre vil avhenge av flere faktorer. Dette anbefales derfor en annen formulering. 

• Obligatoriske undervisningsaktiviteter: slik det er formulert i emnene oppfattes dette noe 
diffust mht oppfølging og informasjonskrav: f.eks i CUP604 Det skal holdes jevnlig 
egenpresentasjon av masterprosjektets ulike utviklingstrinn, og som del av den teoretiske 
fordypningen regnes også aktivt og kritisk engasjement i og diskusjon om hverandres 
prosjekt. Hva er jevnlig, og hvordan dokumenteres dette? Obl.krav skal bekreftes før studenten 
kan gå opp til eksamen, og det teller ikke som en del av vurderingsgrunnlaget. Normalt skal 
emneansvarlig melde til studieadministrasjon om gjennomført og godkjent obl.akt pr student i 
hvert emne. Men studenten har også krav på forhånd å vite konkret hva det obligatoriske kravet 
er. Dette skal fremgå av dette punktet i emnebeskrivelsen. 
- CUP602 Studenten skal foreslå og gjennomføre en individuell studiereise relevant for eget 
prosjekt.  Dette bør avklares mht finansiering og evt mulig bruk av Erasmus+ 
(Internasjonalisering og studentmobilitet) 

• Vurderingsformer: det bør tydeliggjøres hva/ hvilken form vurderingen i emnet har (skriftlig, 
muntlig, praktisk), hvor mange deler, og hvordan disse delene vektes i forhold til hverandre. Evt 
om det er en mappe, der ulike arbeid som inngår beskrives. Eks CUP602: inngår den muntlige 
vurdering i mappen, eller er det mappe + muntlig? I såfall, hvordan vektes de to delene i forhold 
til hverandre? (50-50?) 

• Emneevaluering: Her er beskrivelsen som er lagt inn i emnene uklar i henhold til det som 
gjelder. Det er greit å bare vise til UiBs kvalitetssystem. 

 
Vurdering: 
Emnebeskrivelsene følger i stor grad de formelle kravene, men det er enkelte ting som bør 
avklares og korrigeres i emnebeskrivelsene, jf kommentarer over. Mht til dekanens anbefalte 
føringer for studieplanarbeidet, fremgår ikke forslag til fellesemner eller tverrfaglige emner i 
programmet. 

 
 
Instituttleders vurdering 
Instituttleder vil først takke programansvarlig og programstyret for et godt arbeid med emne- 
og programbeskrivelser. Det er gjort et grundig arbeid, med gode faglige begrunnelser og 
intensjoner. I det store og hele vises at program- og emnebeskrivelser er i tråd med formelle 
krav, likevel med viktige unntak (§2-3 Krav til fagmiljø og punkt b) i fremlegget. 
 
Instituttleder mener at fagområdet kuratorpraksis er en viktig del av Kunstakademiets 
studieportefølje, men at vi må være åpne for ulike måter å gjennomføre dette på. 
 



Eksempelvis er det et krav at masterprogrammet skal knyttes nærmere til Kunstakademiets 
fag- og studiemiljø. Derunder er det naturlig at det utvikles fellesnevnere med 
masterprogrammet i kunst. Dette ligger også i dekanens anbefalte føringer for omlegging av 
studieporteføljen. Instituttleder mener at alle masterprogram som Kunstakademiet tilbyr, 
formelt bør kvalifisere for opptak til ph.d. i kunstnerisk utviklingsarbeid. Det gjør ikke MA i 
kuratorpraksis som et 90 sp-program. Dersom kuratorpraksis eksempelvis var studieretning 
under MA-kunst (120 sp), ville dette vært løst. Instituttleder ber instituttrådet om å vurdere 
alternative modeller, evt på sikt. 
 
Instituttleder har et overordnet ansvar for instituttets samlede virksomhet, bl.a. å følge opp 
mål for utdanningene, og sikring av rasjonell drift og budsjettbalanse (jf KMDs reglement 
§12). Med dette utgangspunktet anbefales instituttrådet å ta til følge de punktene som er vist 
til i fremlegget. NOKUT-forskriftens krav til fagmiljø (§2-3) er pr i dag ikke er innfridd, slik 
programmet er utformet og driftes. Det er instituttleders intensjon å gjøre studieprogrammet 
gjennomførbart med de rammene instituttet har til disposisjon. Studieplanen må ha et 
handlingsrom som gjør det mulig å gjøre justeringer også i forhold til instituttets samlede 
portefølje. Dette perspektivet må derfor deles med instituttrådet. 
 
Det fremgår innledningsvis at instituttrådets ansvar for godkjenning og anbefaling av MA-
kuratorpraksis har to hovedfokus; først godkjenning og anbefaling av selve programmet i 
henhold til formelt rammeverk, som vist til innledningsvis. Dette vil være grunnlaget for det 
andre fokusområdet som ikke ble utdypet i denne saken (punkt b) over: vurderinger av drift og 
forvaltning med fordeling av ressurser, samt andre forhold med betydning for programmet og 
studieporteføljen i sin helhet (eks inntekter av studiepoengproduksjon og forholdsmessig 
kostnad pr student). Det vises til instituttrådsakene 13/22 og 14/22, som er lenket i 
innledningen. Instituttleder ønsker dette saksområdet utredes og behandles i instituttrådet som 
en egen sak. 
 
Fakultetsledelsen har rettet fokus på bærekraft og UiBs strategi i fakultetet. Det reageres på 
omfanget av reisevirksomhet som drift av dette programmet har pr i dag.  
 
Punktene i saksfremlegget vil følge saken videre til fakultetsnivået, og bør derfor rettes opp før 
saken evt videresendes fra instituttet. Instituttleder anbefaler at instituttrådet godkjenner 
programmet med forbehold om at disse punktene og prinsippene det her er vist til, 
gjennomgås og korrigeres før evt ny periode og igangsettelse av det reviderte programmet. 

 
 
Forslag til vedtak 
 
Instituttrådet slutter seg instituttleders vurderinger. De foreliggende program- og 
emnebeskrivelsene godkjennes med forbehold om korrigeringer av de punktene som 
fremgår av saksfremlegget. 
 
 
Johan Arild Sandborg 
instituttleder 
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Redesign av MA kuratorpraksis og MA design,                                           
oppretting av nye valgemner i BA i utøvende musikk eller komposisjon 

 

Bakgrunn 
 
KMDs studieutvalg (SU-KMD) har de siste årene arbeidet med ulike modeller for omlegging 
og utvikling av fakultetets emner og studieprogram. I desembermøtet 2021 (Sak 80/21), 
vedtok fakultetsstyret redesignet av Bachelor- og Masterprogrammet i kunst, og Bachelor-
programmet i design, med oppfølgingsplan for revisjon og tilpasninger over en to-årsperiode. 
Disse programmene er nå aktive.  
 
Det siste året har det vært jobbet med tilsvarende redesignprosess av Masterprogrammet i 

design, og Masterprogrammet i kuratorpraksis. Sakene ble behandlet i fakultetets 

studiekvalitetskomite (SKK) i møte den 8. desember, etter oversendelse fra instituttene. 

SKK har i henhold til UiBs studiekvalitetssystem, ansvar for å kvalitetssikre program- og 

emnebeskrivelser i lys av NOKUTs tilsynsforskrift, kvalifikasjonsrammeverket, og tilhørende 

forskrifter: 

1) UiBs studieforskrift (Lovdata) 

2) Forskrift om krav til mastergrad  (Lovdata) 

3) NOKUTs tilsynsforskrift §2-2 Krav til studietilbudet og §2-3 Krav til fagmiljø 

4) Det nasjonale kvalifikasjonsrammeverket 

5) I tillegg følges kravene som UiB har satt opp i forbindelse med reakkrediteringsarbeid 
og opptettelse/utvikling av nye studieprogram. (Rammer, dimensjonering, etc) 

 

Til saken 

SKK gir i denne saken sin vurdering og anbefaling til fakultetsstyret om videre prosess av 
følgende studieprogram: 

• Redesign (reakkreditering): MA Design (120 sp)            (fra IRDE sak14/22) 

• Redesign (reakkreditering): MA Kuratorpraksis (90 sp)  (fra IRKA sak19/22) 

 

Fakultetsstyret behandlet i sak 40/22 programevalueringen og reakkrediteringen av 

Bachelorprogrammet i utøvende musikk eller komposisjon. I tiltaksplanen ble det bl.a. 

foreslått en revisjon av valgemneporteføljen i programmet, både med tanke på felles emner 

for de fire studieretningene, og mulighet for tverrfaglighet i fakultetet på sikt. Programstyret 

og instituttet har fulgt opp dette arbeidet, og søker her om godkjenning av nye emner. På sikt 

ventes at disse vil ta over for flere av de tidligere valgemnene. 

Studiekvalitetskomiteen (SKK) behandlet saken i møtet 8. desember, etter at saken var oppe 

i Instituttrådet for Griegakademiet – Institutt for musikk (IRGA sak 24/22): 

 

Dato: 08.12.2022  

Arkivsaksnr: 2022/1858-39 

Fakultet for kunst, musikk og design 

83/22  

15. desember 2022 

Styre:  

Styresak: 

Møtedato: 

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2012-02-16-872
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2005-12-01-1392
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2017-02-07-137
https://www.nokut.no/norsk-utdanning/nasjonalt-kvalifikasjonsrammeverk-for-livslang-laring/
https://www.uib.no/foransatte/88791/opprette-studier
https://www.uib.no/foransatte/88791/opprette-studier
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Valgemner:  
MOB216 – Folkedans (10 sp) 
MOB217 – Folkedans påbygging (10 sp) 
MUV250 – Samtidsmusikk fordjuping (10 sp) - Sammenslåing av emner MUV244 og MUV281  

 
Valgemnesamling:  
MUV251 – Prosjektarbeid 1 (10 sp) 
MUV252 – Prosjektarbeid 2 (10 sp) 
MUV253 – Prosjektarbeid 3 (10 sp) 

MUV254 – Prosjektarbeid 4 (10 sp) 

 

SKK gir videre i denne saken sin anbefaling til fakultetsstyret om videre prosess. 

Studiekvalitetskomiteen: 

I studiekvalitetskomiteens møte den 8. desember, var følgende medlemmer til stede: 

 

Magne Thormodsæter  (Programstyreleder utøvende musikk eller komposisjon) 

Simon Gilbertson  (Programstyreleder musikkterapi) 

Frans Jacobi  (Programstyreleder kunst) 

Bente Irminger  (Programstyreleder design) 

Anne Skaansar  (Programstyreleder PPU) 

Åsil Bøthun  (leder for SKK– prodekan utdanning) 

 

Hilde Skare  (sekretær) 
  
Meldt forfall:  
Tom Solomon  (Programstyreleder musikkvitenskap) 
Studentrepresentanter  KSU 
 
I SSK-møtet ble medlemmer som har vært med å behandle sakene i egne 
programstyrer og instituttråd invitert til å orientere SKK, men samtid oppfordret til å ta 
en noe mer tilbaketrukket rolle når vurderinginer og konklusjoner på dette nivået 
skulle gjøres med andre blikk enn de til nå har hatt. 
 
 
Studiekvalitetskomiteens vurdering: 
 

Redesign (reakkreditering): MA Design (120 sp)  

 

SKK mener at programstyrets og instituttrådets arbeid med redesign av masterprogrammet i 

design følger de grunnleggende prinsippene og kravene som gjelder. SKK tok utgangspunkt i 

programmets overordnede læringsutbyttebeskrivelse, og vurderte emnene i forhold til dette. 

I SKKs gjennomgang ble det stilt spørsmål om ting som bør forbedres, eksempelvis: 

Tilsynsforskriften §2-2, med henvisning til underpunkter: 

(1) Utforming av læringsutbyttebeskrivelser: muligheter for forenklinger og presisjon? 

F.eks skille mellom typiske kunnskapsemner vs ferdighetsemner? 

(3) Arbeidsomfang: SKK mener at programmet virker svært komptakt og omfattende,  

og anbefaler at det gjøres en vurdering av emnene i sin helhet, og hvordan krav til skriftlig  

arbeid, praktisk arbeid, undervisning/ og selvstudier balanseres. Særlig i flere av de mindre emnene 

virker arbeidsmengde pr studiepoeng relativt stort.  

(5) Sammenheng mellom undervisnings- lærings- og vurderingsformer og  

SAK%207622%20Saksfremlegg%20til%20budsjettfordeling%202023.pdf
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læringsutbyttebeskrivelser: SKK ser ikke at dette er helt gjennomført. Det er mulig at en  

forenkling og presisering av læringsutbyttebeskrivelsene kan forbedre dette. Det rettes også  

spørsmål om det som oppfattes å være et relativt omfattende krav til skriftlighet i et MA-design som et 

skapende studieprogram. SKK trekker frem flere uklare formuleinger mht vurderingsformer, som må 

forbedres. 

Det påpekes også en noe inkonsekvent bruk av begreper, f.eks om emne vs studie, eller om 

bruk av begreper som forskning, designforskning og kunstnerisk utviklingsarbeid. 

SKK fraråder at program- og emnebeskrivelser definerer omfanget på aktiviteter som binder 

opp ressurser (eks antall veiledningstimer, osv). I stedet kan slike størrelser beskrives i mer 

fleksible årsplaner, i samsvar med de rammene instituttet har til rådighet. 

 

SKK etterspør estimat for disponering av undervisningsressurser og behov for 

verkstedsressurser, som oppfattes å være relevante perspektiv for en god gjennomføring. 

Det vises videre til SKKs gjennomgang av saken, med vedlegg. 

Konklusjon: 

SKK anbefaler at fakultetsstyret godkjenner det foreliggende forslaget til redesign av 

Masterprogrammet i design med oppstart fra høsten 2023, gitt at det gjøres redigeringer på 

de nevnte områdene som SKK har nevnt. Det anbefales en to-årsperiode med løpende 

programevaluering (/utviking) for å få programmet endelig på plass 

 

Redesign (reakkreditering): MA Kuratorpraksis (90 sp)   

 

SKK stiller seg bak vurderingene som er gjort av instituttrådet i sak19/22, med fokus på 

studieplandokumentet og overordnede læringsutbyttebeskrivelser, emnebeskrivelsene, og 

spørsmål om dimensjonering. 

 

I henhold til tilsynsforskriftens §2-2, anbefaler SKK videre arbeid med presisering av 

læringsutbyttebeskrivelser, og sammenheng med innhold, undervisning og vurdering. Flere 

formuleringer oppfattes å være for vage, uten å gi tilstrekkelig klarhet i hvilke faglige kriterier 

som gjelder, eller hva og når studentene blir vurdert. Vurderingsbeskrivelsene bør være 

tydelige om det er flere vurderingsdeler, og evt vekting av disse. Kvalifikasjonsrammeverkets 

krav til faglig progresjon i læringsutbyttene oppfattes å være uklar. 

SKK mener at NOKUT-forskriftens krav til fagmiljø (§2-3) pr i dag ikke kan ansees å være 

innfridd. Det er kun en professor i 100% stilling som underviser og driver programmet, uten 

at instituttets fagmiljø er involvert. Dersom det engasjeres eksterne undervisere/veiledere, 

bør dette oppgis, og hvordan disse evt kompetansevurderes. 

Forskriftens punkt 1 sier at Fagmiljøet tilknyttet studietilbudet skal ha en størrelse som står i 

forhold til antall studenter og studiets egenart, være kompetansemessig stabilt over tid og ha 

en sammensetning som dekker de fag og emner som inngår i studietilbudet. 

Forskriftens punkt 4 sier at Minst 50 prosent av årsverkene tilknyttet studietilbudet skal 

utgjøres av ansatte i hovedstilling ved institusjonen. Av disse skal det være ansatte med 

førstestillingskompetanse i de sentrale delene av studietilbudet. I tillegg gjelder følgende krav 

til fagmiljøets kompetansenivå:  
b) For studietilbud på mastergradsnivå skal 50 prosent av fagmiljøet tilknyttet studiet bestå 

av ansatte med førstestillingskompetanse, hvorav minst 10 prosent med professor- eller 

dosentkompetanse. 

https://lovdata.no/forskrift/2017-02-07-137/§2-2
https://lovdata.no/forskrift/2017-02-07-137/§2-3
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SKK tolker forskriftens krav sammen med UiB/SA, at en enkelt fagperson ikke er nok til å 
drive et masterprogram. Forskriften er ment å sikre krav om faglig robusthet i gjennomføring 
og drift av programmet. I reakkreditering av program ved UiB (tilsvarende som opprettinger), 
vektlegges bl.a.  
 

• At studiet får allokert tilstrekkelige undervisningsressurser til å tåle for eksempel sykefravær og 
forskningsterminer. 

• Grad av gjenbruk av emner som allerede benyttes i andre studieprogram og hvordan gjenbruken 
påvirker det samlede studenttallet i emne(ne) og behovet for undervisnings- og veiledningskapasitet. 

• Hvor mange av de sentrale underviserne som også er involvert i andre program ved instituttet. 

 

Programstyreleder orientert SKK i møtet om at de ikke ser mulighet til å ha fellesnevnere 

eller felles emner med de andre programmene på instituttet eller fakultetet, dette har med 

programmets profil å gjøre. SKK stiller spørsmål om programmet er tilstrekkelig forankret i 

ved instituttet. 

SKK anerkjenner at instituttets ledelse må gjøre ansvarlige vurderinger om dimensjonering 

og disponering av sine ressurser for å sikre hele sin fagportefølje og studentmasse, med 

eventuelle prioriteringer. Instituttrådssaken viser til oppfølging i forbindelse med 

budsjettarbeidet, og at Kunstakademiets rammer er stramme.  

I vurdering av ressurser og dimensjonering, fraråder SKK at program- og emnebeskrivelser 

definerer omfanget på aktiviteter som eksplisitt binder opp ressurser (f.eks antall 

veiledningstimer, osv). Det anbefales at dette heller beskrives i mer fleksible årsplaner, slik at 

det harmonerer med de rammene instituttet har til rådighet. Studieplanene bør ha et 

handlingsrom som gjør det mulig å gjøre justeringer også i forhold til instituttets samlede 

studieportefølje.  

Tilsvarende gjelder beskrivelser som binder opp undervisnings- og veiledningsressurser til 

studentens lokale forhold. Hvorvidt dette er gjennomførbart avhenger av flere ting, jf IRKA 

sak 19/22, og budsjettsakene det er referert til. Pr i dag består studentgruppen av flere 

studenter utenfor EU/EØS-området. Dette medfører reiseaktiviteter mellom studentenes 

hjemsteder, der undervisning og veiledning skjer. Instituttrådssaken løfter at dette er uheldig i 

et bærekraftsperspektiv. En evt innføring av skolepenger for denne studentgruppen, vil reise 

nye spørsmål. 

SKK mener at dette samlet har betydning for kvalitetssikring av studiet, og at det er grunn til 

å gjøre nærmere vurderinger.  

 

Det vises videre til SKKs gjennomgang av saken, med vedlegg. 

Konklusjon: 

SKK anbefaler at det gjøres en ny gjennomgang av emnebeskrivelser og struktur før det 

gjøres endelig vedtak om oppstart av et redesignet kuratorprogram.  

Det anbefales at instituttrådet på KA vurderer om det skal gjøres nytt opptak kommende høst 

[til gjeldende program], før den endelige versjonen av redesignet program foreligger.*) 

Programmet må også sees i forhold til Kunstakademiets budsjettprosess, som nå er svært 

kritisk. [Jf referanse til instituttrådets saker 13/22 og 14/22] 

 

* [dette forutsetter at UiB formelt kan godkjenne at kravet i §2-3 er tilstrekkelig innfridd med 

dagens bemanning] 
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Oppretting av valgemner på BA-programmet i utøvende musikk eller komposisjon 

SKK anerkjenner arbeidet som er gjort av programstyret i oppfølgingen av 
programevalueringen. Selv om programstyret og instituttrådet nå foreslår nyopprettinger, er 
det langsiktige målet å redusere antall valgemner. SKK oppfatter at potensialet i emnene 
viser dette. Opprettingen ses i sammenheng med en større revisjon av studieplanen for 
bachelorprogrammet. 

SKK mener at forslaget som foreligger er godt behandlet på instituttnivå. SKK mener også 
det er positivt at foreligger beregninger på kostnade til saken som har vært behandlet i 
instituttrådet.  

SKK mener at kravene i forskriftene er ivaretatt i emnebeskrivelsene, men anbefaler at 
arbeid med presisejon av læringsutbyttebeskrivelser, og sammenheng med innhold og 
vurdering revideres jevnlig.  

Det ble reist spørsmål i SKK om kompetansekrav for å kunne tilby emner i folkedans. 

Programstyrerepresentant understreker at disse emnene i folkedans er støtteemner til 

musikkutdanningen. Det er ikke en danseutdanning. I tradisjonsmusikk er musikkutøvingen 

og dans koblet på en slik måte, at øvelse og kjennskap i danseformer er avgjørende for 

hvordan musikken utøves. Dette har derfor et annet fokus enn det ville hatt i en 

danseutdanning. 

Det vises videre til SKKs gjennomgang i saken, med vedlegg. 
 

Konklusjon: 

 

SKK anbefaler oppretting av valgemner (prosjektemner 1-4) i BAHF-MUS, i henhold til 

instituttrådets (IRGA) vedtak. 

SKK anbefaler oppretting av emner i studieretingen tradisjonsmusikk og samtidsmusikk i 

henhold til IRGAs vedtak, under forutsetning av evt kvalitetssikring av faglig kompetanse for 

å tilby folkedans i programmet. 

 

Prodekan for undervisning sin vurdering 
 
Prodekan har ledet SKK gjennom arbeidet med redesign og vurdering av emner, sammen 
med studiesjef. Det er tydelig at programstyrene og instituttene har jobbet iherdig med 
redesign av studieprogrammene, og at kompetansen på denne delen av kvalitetsarbeidet er i 
bedring. Det er oppløftende at stadig flere bidrar i utviklingen av porteføljen, også med 
initiativ til tverrgående emner.  
 
Læringsdesignteamet ved KMD planlegger å arrangere fellesseminarer for utforming av 
læringsutbyttebeskrivelser og sammenhenger i emnebeskrivelsene våren 2023. Dette vil 
også være relevant i evt revisjonsarbeidet og oppfølgingen av programmene som er 
behandlet her. 
 
Prodekan anbefaler fakultetsstyret å ta studiekvalitetskomiteens vurdering til følge. Det vises 
også til saksfremleggene og behandlingene i instituttrådene som ligger forut for SKKs arbeid. 
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Forslag til vedtak: 
 
Fakultetsstyret slutter seg til studikvalitetskomiteens (SKK) sine anbefalinger, slik det fremgår 
av saksfremlegget. 
 
 
 
 
Frode Thorsen 
dekan                                        
 
 
 
 
Vedlegg: 
1. Gjennomgang, oppsummering og vedtak SKK-møte pr 081222 
2. Saksfremlegg med vedlegg (lenket) : SKK-møte 8. desember 2022 

3. Forslag til redesign MA-design (IRDE 14/22) 
4. Forslag til redesign MA-kuratorpraksis (IRKA sak19/22) 
5. Forslag til nye valgemner/ emnebeskrivelser BAHF-MUS (IRGA sak 24/22) 

https://ekstern.filer.uib.no/kmd/Instituttr%C3%A5d%20design/IRDE%2027.10.22%20-%20Redesign%20av%20Masterprogrammet%20i%20design%20-%20Saksfremlegg%20med%20vedlegg.pdf
https://ekstern.filer.uib.no/kmd/Instituttr%C3%A5d%20kunst/Sak%201922%20Redesign%20av%20MA%20-%20kuratorpraksis.pdf
https://www.uib.no/sites/www.uib.no/files/attachments/irgasak_24-22_oppretting_av_nye_emner_pa_bahf-mus.pdf
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Masteropptak 2023 - Utlysning av program og studieretninger 
Masteropptaket for europeiske studentar hausten 2023 opnar 1. februar i Søknadsweb. 
Masteropptaket inkluderer søkarar busett i Noreg, Norden og EU. 
 
Masterprogram som vart vedtatt i Universitetsstyresak 106/22 «Status for studentopptaket 
2022 og opptaksrammer for 2023» vil bli utlyst som søknadsalternativ. Oversikt over program 
som vil bli utlyst ligg som vedlegg til denne saka. 
 
Dersom fakulteta ynskjer å endre lista over program som blir utlyst, eller har andre behov for 
endringar, ber me om at Studieavdelinga blir informert om dette innan utgangen av fredag 
27. januar. 
 
Ved spørsmål ta kontakt med gruppekoordinator Kristian Hole Lønning. 
 
 
 
Venleg helsing 
 
Christen Soleim 
avdelingsdirektør Kristian Hole Lønning 
 seniorrådgivar 
 
 
 

Referanse Dato 

2022/14249-KRILØ 13.01.2023 
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Oppfølging av reakkrediteringsprosess 2022 - om opptak til 
erfaringsbasert master i kuratorpraksis (90 sp) 
Vi viser til KMDs kvalitetsmeldinger og dialog med SA i håndteringen av manglende 
reakkreditering av erfaringsbasert master i kuratorpraksis (90 sp). Vi oppfatter at sakens 
vending den siste uken tyder på at flere ting ikke er blitt riktig belyst, og vil her orientere om 
status fra vår side. 
 
KMD har fulgt fremdrift for reakkreditering av vår studieportefølje i henhold til 
kvalitetsmeldingen/ egenevalueringen fra 2019. Det er også presisert i siste kvalitetsmelding 
og dialogmøtet i mai 2022 at bl.a. MA kuratorpraksis skulle gjennomgå denne prosessen 
høsten 2022. Vi har informert om at studieprogrammene fra det tidligere KHiB i dette 
arbeidet også måtte redesignes og finne en utforming som tilpasses UiBs krav. 
KMD har vært i dialog med SA gjennom denne prosessen, som har gitt sin støtte til både 
fremgangsmåte og prosess, og konklusjonene vi har trukket. Siste bekreftelse fra SA pr mail 
var i forkant av Kunstakademiets instituttrådsmøte, den 9. januar (IRKA 3/23). Forslag til 
konklusjon var kvalitetssikret med SA på forhånd: Instituttrådet vedtok å utsette 
studentopptak til programmet i ett år, for å kunne jobbe videre med en redesignprosess som 
skal gi grunnlag for reakkreditering og kvalitetssikring. Opptak til programmet skjer 
annethvert år. Søknadsportalen er åpen mellom 1. februar og 15. april. Instituttleder foreslo å 
kompensere for utsatt opptak til kuratorprogrammet ved midlertidig overføring av 
studentplasser til MA-kunst (120 sp). Det er lokalt opptak til begge disse programmene.  
 
Redesign- og reakkrediteringsprosessen ble først forberedt i programstyret for kunst. Deres 
forslag ble fremlagt for Kunstakademiets instituttråd 24. oktober (IRKA 19/22). Instituttrådet 
sluttet seg samlet til konklusjonen om de nødvendige utbedringene som ble påpekt i 
instituttrådets behandling av saken: 
 

 NOKUT tilsynsforskrift §2-3 er ikke innfridd (jf veiledning fra SA sin jurist i fortolkning). 
Foreløpig er kun en professor knyttet til programmet, uten nærmere samarbeid med 
instituttets fag- og studiemiljø. Veiledere er heller ikke tilknyttet KMD. Undervisning og 
veiledning foregår i det vesentligste på arenaer i andre land, dvs. på studentenes 
hjemsted/jobbarena (erfaringsbasert) 

 Ønske om bedre synergier med MA-kunst og fagmiljøet der, felles emner/ valgemner. 
Åpne mulighet for at kuratorfaget blir mer inkludert instituttets fag og praksiser. Det er 
ikke anledning til det slik programmet foreligger nå, eller i forslaget til redesign.  

Referanse Dato 

2023/1237-HISK 19.01.2023 
  

 

https://www.uib.no/sites/www.uib.no/files/attachments/irksak_03_2023_oppfolging_kuratorstudiet_med_vedlegg.pdf
https://ekstern.filer.uib.no/kmd/Instituttr%C3%A5d%20kunst/Sak%201922%20Redesign%20av%20MA%20-%20kuratorpraksis.pdf
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 Med bedre integrering i f.eks MA-kunst, kan et redesignet program kvalifisere også til 
ph.d.-programmet i kunstnerisk utviklingsarbeid. Det gjør det ikke pr i dag, jf ph.d.-
forskrift.  

 Behov for utbedringer i program- og emnebeskrivelser, sammenheng og 
konsekvenser. 

 Det ble vist til UiBs strategi for bærekraft: Den svært omfattende reiseaktiviteten 
programmet og redesignet legger opp til, er ikke i tråd med UiBs strategi om 
bærekraft. Heller ikke KMD som miljøfyrtårn. 

 Programmet må sees i forhold til Kunstakademiets rammer og totale studieportefølje, 
jf. budsjettsituasjon (IRKA 13/22 og 14/22) 

 

Saken ble løftet til fakultetets studiekvalitetskomite (8. desember 2022), og til fakultetsstyret 
(15. desember 2022). I forkant ble saken også lagt frem i KMDs Informasjons- og 
drøftingsutvalg (IDU). Alle KMDs kollegiale organer har sluttet seg til konklusjonen om at 
programmet ikke kan reakkrediteres, og til sist forslaget om å utsette opptaket ett år i 
påvente av en god redesignprosess som kan gi programmet et godt fundament i 
Kunstakademiets fag- og studiemiljø. Kostnadene ved programmet utgjør nå, slik det 
foreligger, en vesentlig utfordring for Kunstakademiet. 
 

Den varslede redesignprosessen av programmet er ikke ferdig, til tross for administrativ og 
faglig veiledning i arbeidet. Erfaringene fra vurderingene i forbindelse med reakkreditering, 
understreker viktigheten av en god og bærekraftig utforming av programmet. Flere forhold 
ved dette studieprogrammet må klargjøres, dette vil ta tid. Instituttets ledelse og fagmiljø har 
en reell frykt for at en videre drift nå, uten kvalitetssikring og et bærekraftig design, vil 
medføre urimelig belastning på de andre studieprogrammene og Kunstakademiets planlagte 
aktiviteter. Ved å utsette opptaket for høsten 2023 ett år frem i tid, vil fagmiljøet kunne 
fokusere på det videre arbeidet med redesignet, og gjøre programmet bærekraftig for 
fremtiden. Slik får også den eneste professoren som pr i dag er tilknyttet kuratorpraksis 
anledning til å samarbeide med resten av fag- og studiemiljøet, og sikre at programmet er 
bedre forankret ved instituttet. Det er ikke mulig å raskt kunne reakkreditere nåværende 
program i henhold til de krav forskriften stiller, for opptak allerede høsten 2023, og de 
anbefalinger og beslutninger som er gjort i KMDs kollegiale organer. Det bemerkes også at 
fakultetet og instituttledelse hadde lagt en fremdriftsplan for redesignarbeidet. Dette ville ført 
til en reakkreditering dersom programstyret og programleder hadde fulgt de føringene som 
ble gitt. Når det ikke ble slik, har vi kommet i den situasjonen at programmet ikke kunne 
reakkrediteres i hh til oppsatt plan. Fakultetet støtter derfor vurderingen fra Kunstakademiet - 
Institutt for samtidskunst (jf IRKA), og ønsker ikke å lyse ut nytt opptak for MA i 
kuratorpraksis i 2023. 
 
I etterkant har vi fått melding om at vedtak i styresak 106/22 om opptaksrammer for 2023, 
ikke kan endres. KMD foreslo ikke å endre opptaksrammen for fakultet eller institutt, men å 
gjøre en midlertidig intern omfordeling pga situasjonen som er beskrevet i dette brevet.  
KMD vil vurdere hvordan vi best kan følge opp saken videre. 
 
Vennlig hilsen 
 
Åsil Bøthun 
prodekan utdanning                  Hilde Skare 
                  studiesjef 

https://ekstern.filer.uib.no/kmd/fakultetsstyret/2022/15.%20desember/SAK%208322%20Redesign%20av%20MA%20kuratorpraksis%20og%20MA%20design%2C%20oppretting%20av%20nye%20valgemner%20ved%20BAHF-musikk.pdf


 
U N I V E R S I T E T E T  I  B E R G E N  
Universitetsledelsen 

Dette er et UiB-internt notat som godkjennes elektronisk i ephorte 

Universitetsledelsen 
Telefon 55 58 20 00 
Telefaks 55 58 96 43 
eksamen@uib.no 

Postadresse  
Postboks 7800 
5020 Bergen 

Besøksadresse 
Langesgate 1 
Bergen 

Saksbehandler 
Tove Steinsland 
+47 55 58 90 47 

side 1 av 1

Fakultet for kunst, musikk og design 
 
  

Vedrørende utlysning av studieplasser- masterprogram i 
kuratorpraksis 
Vi viser til dialog om masterprogrammet i kuratorpraksis. Programmet har vært gjennom en 
5-årig programevaluering og fakultetsstyret har, med utgangspunkt i studiekvalitetskomiteens 
anbefaling, vedtatt å ikke reakkreditere studieprogrammet og at programmet skal revideres. 
 
Begrunnelsen for ikke å reakkreditere programmet er at fakultetet slår fast at programmet 
ikke er i overensstemmelse med forskriftskrav om bemanning. Det er i tillegg konkretisert 
behov for flere endringer i programmet i den forestående revisjonen. 
 
Fakultetet ønsker på denne bakgrunn at det ikke skal gjennomføres opptak for programmet i 
kommende studieår, og ønsker i stedet å revidere programmet før det lyses ut.   
 
Styret vedtok opptaksrammene for studieåret 2023/24 i møte 24.11.2022. Vedtaket er i sin 
helhet i overensstemmelse med forslag fra fakultetene. Dette er en årshjulssak i styret, og 
styrets vedtak legges til grunn for utlysning av studieplasser ved det kommende opptaket.  
 
Siden det kan skje at studieprogram ikke blir reakkreditert, er det viktig at saker om 
reakkreditering som skal behandles i fakultetsstyret, tidsmessig blir tilpasset styrets årshjul 
og vedtak om opptaksrammer og utlysning av studier for kommende studieår. Da er det rom 
for å foreslå at opptak for enkelte fag kan endres eller midlertidig fryses. Fristen for å melde 
inn anbefaling om opptakstall for det kommende studieåret til SA, er vanligvis i september 
hvert år.   
 
Fakultetet kan opplyse potensielle søkere om at programmet er under revisjon, men  
det er ikke anledning til å omgjøre styrets vedtak om utlysning og opptaksramme for 
programmet for det kommende studieåret.  
 
 
 
Vennlig hilsen 
 
Margareth Hagen 
rektor Robert Rastad 
 universitetsdirektør 

Referanse Dato 
2022/12914-TOVST 19.01.2023 
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Svar på klager fra klagenemda 

 

Bakgrunn 

Viser til fakultetsstyresak 59/22 og 60/22 der fakultetsstyret vedtok underkjenning av 
innstilling til ph.d.-gradene. Etter at kandidatene klaget ble sakene oversendt den sentrale 

klagenemda for videre behandling.  

 

Vi har mottatt svaret på de to innsendte klagesakene til klagenemden.  Svarene fra 
klagenemden er lagt ved som orientering til fakultetsstyrets medlemmer, klagenemda setter 
fakultetsstyrets vedtak til side.  Merk at sakene er unntatt offentlighet. 

 

I forhold til de to konkret sakene, er kandidatene kontaktet for videre oppfølging. 

Fakultetet vil også gå igjennom klagesakene og ha en dialog med instituttet om hvordan vi 

kan ta lærdom og følge opp merknadene som klagenemda kommer med.  

 

Vi vil legge frem en drøftingssak til fakultetsstyret i løpet av våren, der vi går igjennom 
sakene og hvordan sakene følges opp, og hvilke konkrete tiltak som iverksettes på grunnlag 
av disse to svært beklagelige sakene for kandidatene. 

 
 
Forslag til vedtak: 
Fakultetsstyret tar saken til orientering og ber fakultetsledelsen legge frem en drøftingssak i 

løpet av våren 2023. 

 
 

 

Frode Thorsen 

Dekan   
  Synnøve Myhre  

Fakultetsdirektør   
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NOKUT-tilsyn ved UiB: innstilling fra sakkyndig komite 

 

Bakgrunn 
Det vises til tidligere orienteringssaker om det periodiske tilsynsbesøket NOKUT 
gjennomførte ved UiB i november 2022. Formålet med tilsynet er å kontrollere at vi følger 
forskriftskrav og å bidra til videreutvikling av institusjonenes systematiske kvalitetsarbeid.  
UiB viste i sin samlede dokumentasjon til NOKUT hvordan de to kvalitetssystemene våre 
anvendes for å sikre kvalitet og utvikling av universitetets studieportefølje.  
 
UiB har to parallelle kvalitetssikringssystem, henholdsvis for 1. og 2. syklus (BA/MA), og et 
annet system for 3. syklus (ph.d.). Begge systemene følger samme struktur og logikk, men 
for ph.d.-nivået er det gjort tilpasninger som er bedre i samsvar med programmenes 
oppbygging og gjennomføring.  
 
Fra KMD var det ph.d.-programmet i kunstnerisk utviklingsarbeid som var plukket ut for 
tilsynet, med særlig vekt systemets anvendelse i henhold til NOKUT sin tilsynsforskrift §4-1 
punkt 2, og § 4-1 punkt 3. KMD bidro også i intervjugrupper som var satt sammen på tvers 
av alle fakultetene, og omhandlet alle de tre utdanningsnivåene. 
 
 
 
 
 
 
 
Til saken 
Den foreliggende innstillingen fra sakkyndig komité blir behandlet i styret for NOKUT 20. april 
2023. UiB har fått frist til 27. mars med å komme med tilsvar, før NOKUT sitt styre skal gjøre 
endelig vedtak i april. UiBs ledelse orienterer om komiteens samlede positive konklusjon:  
 
Det systematiske kvalitetsarbeidet ved Universitetet i Bergen er tilfredsstillende: Alle krav i  
universitets- og høyskoleloven §§ 1-6 og 4-3 (5), studiekvalitetsforskriften § 2-1 (2) og  
studietilsynsforskriften § 4-1 er oppfylt. De sakkyndige har tillit til at institusjonens  
systematiske kvalitetsarbeid sikrer og videreutvikler utdanningskvaliteten. (s. 33) 
 
Rapporten inneholder også råd og anbefalinger knyttet til videre kvalitetsarbeidet i 
institusjonen. Komiteen peker i den forbindelse på følgende tema: 
 

 UiB bør revurdere kompleksiteten i kvalitetssystemet 
 UiB bør gjennomføre en systematisk sammenligning av de to kvalitetssystemene 

Dato: 1. mars 2023  

Arkivsaksnr: 2023/155-2 
Fakultetsstyret 

24/23 c) Orientering 

9. mars 2023 

Styre:  

Styresak: 

Møtedato: 
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 UiB bør styrke innspill fra samfunns- og arbeidslivet i kvalitetssystemet 
 UiB bør gå gjennom Studiekvalitetsdatabasen og forenkle rapporteringsprosessen 

 
For KMDs del bør det nevnes at kvalitetssystemene i praksis har vært åpen for en naturlig 
fleksibilitet med mulighet for tilpasninger til våre særordninger, slik at vi kan gjennomføre 
relevant kvalitetsarbeid med målrettede tiltak. Dette viser eksempelvis de femårige 
programevalueringene vi har gjennomført så langt, som også bygger på de periodiske årlige- 
og treårige prosessene i systemet. 
 
 
UiB melder at prosessen følges opp videre, og mer informasjon deles etterhvert.   
  

 
 
 

Frode Thorsen 
dekan   
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Innstilling fra sakkyndig komité for tilsynet med kvalitetsarbeidet ved 
Universitetet i Bergen 

Vedlagt følger innstilling fra sakkyndig komité for periodisk tilsyn med det systematiske kvalitetsarbeidet ved 
Universitetet i Bergen. 

Vi ber om at dere sender NOKUT en offentlig uttalelse til innstillingen innen 27. mars 2023 til 
postmottak@nokut.no, med kopi til philipp.friedrich@nokut.no. Uttalelsen legges frem for styret i NOKUT 
sammen med innstillingen fra den sakkyndige komiteen. Hvis dere ikke ønsker å gi en uttalelse, ber vi om at 
dere gir oss beskjed om det. 

Retten til å uttale seg er en anledning for institusjonen til å kommentere innstillingen til den sakkyndige 
komiteen. Styret i NOKUT behandler saken 20. april 2022, og vi vil orientere dere så snart vi gjør vedtak. 

Dersom dere har spørsmål, kan dere kontakte Philipp Emanuel Friedrich per e-post philipp.friedrich@nokut.no 
eller telefon +47 92507897. 

Vi ber om at dere sender en bekreftelse til saksbehandler når innstillingen er mottatt. 

 

Med hilsen 
 

Hege Brodahl  
seksjonssjef Philipp Emanuel Friedrich 
 seniorrådgiver 
 

Dokumentet er elektronisk signert. 
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Forord 
 

NOKUT fører tilsyn med kvaliteten i høyere utdanning og skal bidra til kvalitetsutvikling ved 
institusjonene. Dette gjør vi blant annet gjennom å føre tilsyn med institusjonenes 
systematiske kvalitetsarbeid. Alle norske universiteter og høyskoler er pålagt å ha 
dokumenterte interne systemer for kvalitetssikring av utdanningen. Institusjonens 
kvalitetsarbeid skal gi institusjonen tilstrekkelig kunnskap for å kunne vurdere kvaliteten i 
egne studietilbud. Resultatene fra kvalitetsarbeidet skal avdekke eventuell sviktende 
kvalitet i studietilbudene og bidra til kontinuerlige forbedringer. 

Det skal ikke gå mer enn åtte år mellom hvert tilsyn med en institusjons systematiske 
kvalitetsarbeid. Institusjonene blir varslet om tilsynet i god tid før tilsynet starter. 
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1 Om tilsynet ved Universitetet i Bergen (UiB) 
UiB ble 6. mai 2022 bedt om å sende inn dokumentasjon på hvordan kvalitetsarbeidet ved 
institusjonen oppfyller gjeldende krav i lov og forskrifter. I tillegg til dokumentasjon på 
kvalitetsarbeidet på institusjonsnivå ba NOKUT UiB om å sende inn dokumentasjon på 
kvalitetsarbeidet ved følgende studietilbud: 

• ph.d. i kunstnerisk utviklingsarbeid (normert til tre (3) årsverk) 
• master i rettsvitenskap (300 studiepoeng) 
• master i global helse (120 studiepoeng) 
• bachelor i samfunnsøkonomi (180 studiepoeng) 
• bachelor i italiensk (180 studiepoeng) 
• bachelor i matematikk (180 studiepoeng) 
• barn som pårørende (nettbasert, 15 studiepoeng) 

UiB sendte inn dokumentasjon 15. september 2022, og institusjonen ettersendte 
dokumentasjon 7. desember samme år.  

NOKUT gjennomførte institusjonsbesøk 14.–16. november 2022, og den sakkyndige 
komiteen intervjuet da representanter for institusjonens øverste ledelse, studenter med og 
uten tillitsverv, ph.d.-studenter med og uten tillitsverv, utdanningsutvalget, den sentrale 
studiekvalitetskomiteen, forskingsutvalget, den sentrale læringsdesigngruppen, dekanene, 
de fakultetsvise studiekvalitetskomiteene og læringsdesigngruppene, administratorer fra 
fakultets- og instituttnivå, programledere for utvalgte bachelor-, master- og ph.d.-program, 
instituttledere, emneansvarlige og undervisere, eksterne fagfeller, arbeidslivet og 
universitetsstyret. 

Vurderingene i tilsynsrapporten er basert på dokumentasjon som er mottatt fra 
institusjonen, og intervjuer under institusjonsbesøket. Oversikt over den skriftlige 
dokumentasjonen er tilgjengelig i eInnsyn – offentlig elektronisk postjournal. 

I denne tilsynsrunden innførte NOKUT enkelte metodiske justeringer som hadde til hensikt 
å gjøre tilsynene mer skreddersydd for institusjonene. En av tilpasningene var å legge større 
vekt på utviklingsdialoger tilpasset hver enkelt institusjon under institusjonsbesøkene.   

De respektive sakkyndigkomiteene valgte ulike tilnærminger for å diskutere 
utviklingsrelaterte spørsmål med institusjonene. Kapittel 5 er derfor utvidet med en 
oppsummering av utviklingsdialogene som fant sted mellom komiteene og institusjonene 
under institusjonsbesøkene.   
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2 Om UiB og organiseringen av kvalitetsarbeidet 

2.1 Om UiB 
Universitetet i Bergen (UiB) er et forsknings- og breddeuniversitet med internasjonal 
synlighet og et særlig, nasjonalt ansvar for faglig bredde og kunnskapsberedskap. UiB ble 
etablert i 1946 og er med det Norges nest eldste universitet, med vitenskapelige røtter som 
går tilbake til Universitetsmuseets opprettelse for 200 år siden. UiB er lokalisert i Bergen 
sentrum.  

UiB består av følgende syv fakulteter:  

• Fakultet for kunst, musikk og design (KMD) 
• Det humanistiske fakultet (HF) 
• Det juridiske fakultet (JUS) 
• Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet (MN) 
• Det medisinske fakultet (MED) 
• Det psykologiske fakultet (PSYK) 
• Det samfunnsvitenskapelige fakultet (SV) 

I 2021 besto fakultetene av rundt 100 institutter og sentre som til sammen tilbød over 2 
500 emner, 7 ph.d.-program, 100 masterprogram, 65 bachelorprogram, 30 årsstudier og 
109 videreutdanningsemner. UiB har to sentre for fremragende utdanning (SFU). 
Universitetet koordinerer fire sentre for fremragende forskning (SFF) og to sentre for 
forskningsdrevet innovasjon (SFI).  

I 2021 hadde UiB ca. 21 000 studenter og over 4 200 årsverk. Studentene hadde følgende 
fordeling per fakultet:  

 

 

Figur 1. Studentfordeling per fakultet (2021) 
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UiB har valgt rektor og prorektor. Rektor har det overordnede ansvaret for ledelse av den 
faglige virksomheten ved universitetet og er universitetsstyrets leder. 
Universitetsdirektøren har overordnet ansvar for administrasjonen. Universitetsstyret er 
institusjonens øverste organ og vedtar strategier for utdanning, forskning og annen faglig 
virksomhet. Styret har ansvar for universitetets økonomi og infrastruktur og for at 
institusjonen drives i overensstemmelse med gjeldende regelverk.  

Organisasjonskart 
I organisasjonskartet nedenfor viser den blå linjen det faglige ansvaret og den grå linjen det 
administrative ansvaret ved UiB. Det juridiske fakultet har ikke underlagte institutter, i 
motsetning til de andre fakultetene.  

 

Figur 2. Organisasjonskart over UiB 

UiB og NOKUT 
Som universitet har UiB rett til å akkreditere alle sine studietilbud selv. Akkreditering av 
studietilbud på egne fullmakter må tilfredsstille lovfestede krav og kravene til akkrediterte 
studietilbud i forskriftene fra Kunnskapsdepartementet og NOKUT.  

NOKUT har tidligere gjennomført evalueringer av system for kvalitetssikring ved UiB. 
Systemet ble godkjent av NOKUT første gang i 2007 og andre gang i 2014. 

2.2 Organisering av kvalitetsarbeidet 
Kvalitetssystem 
UiB har to interne systemer for kvalitetssikring av utdanningene. «UiBs kvalitetssystem for 
utdanning – systembeskrivelse» gjelder for bachelor- og masterprogram, årsstudier og 
etter- og videreutdanninger (første og andre syklus). Kvalitetssystemet forvaltes av 
studieavdelingen. Systemet ble revidert i 2018 og godkjent av universitetsstyret i oktober 
samme år. Det andre kvalitetssystemet, «Kvalitetssystem for ph.d.-utdanning ved UiB» 
gjelder for ph.d.-utdanningene og forvaltes av forsknings- og innovasjonsavdelingen. 
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Systembeskrivelsen for ph.d.-utdanningen ble godkjent i november 2017. Kvalitetssikringen 
av ph.d.-utdanningen (tredje syklus) følger de samme overordnede prinsippene for 
evaluering og rapportering som kvalitetssystemet for første og andre syklus.  

Kvalitetssystemet for utdanninger på bachelor- og masternivå 
Systembeskrivelsen er delt inn i syv kapitler og skal ifølge UiB være en veileder i det 
praktiske og systematiske kvalitetsarbeidet og tjene som grunnlag for universitetets arbeid 
med vedlikehold, revisjon og videreutvikling av kvalitet i utdanningene. Systembeskrivelsen 
fremstiller kvalitetsarbeidet som en syklisk prosess i fire faser. Prosessen inneholder krav til 
kontinuerlig forbedring og læring, der elementene planlegge, utføre, evaluere og korrigere 
gjentas innenfor alle aktiviteter og på alle nivåer. Svikt i kvalitet skal fanges opp og møtes 
med systematiske løsninger for oppfølging og dokumentasjon av iverksatte tiltak. Studenter 
skal involveres i alle fasene av kvalitetsarbeidet. 

 
Figur 3. Kvalitetsarbeidets fire faser i en syklisk prosess 
 

Årlige prosesser i første og andre syklus (eksempler): 

Egenvurdering av emnet utarbeides av emneansvarlig og sendes til programstyret. 

Egenvurdering utarbeides av programstyrene og sendes til instituttledelsen.   

Studiekvalitetsmelding utarbeides av instituttledelsen og sendes til fakultetsledelsen. 

Studiekvalitetsmelding utarbeides av fakultetsledelsen.  

Studiekvalitetsmelding (institusjonell) behandles av styret.  

Fagfellevurdering av alle studieprogram gjennomføres av eksterne fagfeller. En skriftlig 
rapport leveres til programstyreleder.  

Dialogmøte mellom fakultetsledelsen og ledelsen ved instituttene gjennomføres med 
utgangspunkt i instituttenes studiekvalitetsmeldinger. 

Dialogmøte mellom universitetsledelsen og fakultetene gjennomføres med utgangspunkt i 
fakultetenes studiekvalitetsmeldinger.  

Studieporteføljen gjennomgås som en del av de årlige studiekvalitetsmeldingene. 
Gjennomgangen skal ha et overordnet strategisk blikk og gjøres på institutt-, fakultets- og 
institusjonsnivå.  
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 Sykliske prosesser på bachelor- og masternivå (eksempler): 

• Emnene evalueres minimum hvert tredje år.  
• Programmene evalueres minimum hvert femte år. 

Sentrale roller i kvalitetssystemet for første og andre syklus 
Emneansvarlig utpekes av instituttleder og har blant annet ansvar for gjennomføringen av 
emnet, for å skrive en årlig egenvurdering og for å gjennomføre emneevaluering i emnet 
minimum hvert tredje år.  

Programstyreleder utpekes av instituttleder og har blant annet ansvar for å drifte 
studieprogrammet og sikre kvaliteten i programmet.  

Instituttleder har blant annet ansvar for å sikre at instituttets studieportefølje er i samsvar 
med studiekvalitets- og studietilsynsforskriftens krav, og at krav om pedagogisk 
kompetanse blir overholdt ved ansettelser. Instituttleder utarbeider også årlige 
studiekvalitetsmeldinger på instituttnivå. 

Dekan har blant annet ansvar for å sikre at fakultetets studieportefølje er i samsvar med 
studiekvalitets- og studietilsynsforskriftens krav, for å gjennomføre dialogmøter med 
instituttene og for å utarbeide en årlig studiekvalitetsmelding med utgangspunkt i 
instituttenes studiekvalitetsmeldinger. 

Rektor har ansvar for kvalitetssystemet og for UiBs samlede programportefølje. Rektor skal 
også blant annet gjennomføre dialogmøter med fakultetsledelsene med utgangspunkt i 
fakultetenes studiekvalitetsmeldinger, sørge for at det årlig utarbeides en samlet 
studiekvalitetsmelding for universitetet, sikre studentinvolvering i prosesser og 
beslutninger med følger for studieprogram og læringsmiljø, opprette og nedlegge 
studieprogram etter søknad fra fakultetene. 

Læringsdesigngruppene, hvorav én er sentral og syv fakultetsvise, har ansvar for å veilede 
fagmiljøene ved utforming av nye studietilbud og kvalitetsutvikling av eksisterende 
studietilbud. 

Den sentrale studiekvalitetskomiteen har ansvar for å vurdere søknader om oppretting av 
nye studietilbud, i henhold til kravene i studiekvalitetsforskriften og studietilsynsforskriften. 

De fakultetsvise studiekvalitetskomiteene har et særskilt ansvar for å vurdere evaluerte 
studietilbud i henhold til kravene i studiekvalitetsforskriften og studietilsynsforskriften. 

Utdanningsutvalget skal være et rådgivende organ for universitetsstyret i 
utdanningsstrategiske spørsmål og ta initiativ til å koordinere det strategiske 
utviklingsarbeidet ved UiB. 

Læringsmiljøutvalget skal bidra til at læringsmiljøet for studentene blir tilrettelagt på best 
mulig måte. LMU rapporterer årlig om sitt arbeid til universitetsstyret. 

Kvalitetssystemet for ph.d.-utdanningene 
Kvalitetssikringen av ph.d.-utdanningene følger de samme overordnede prinsippene for 
evaluering og rapportering som kvalitetssystemet for første og andre syklus.  
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Figur 4. Syklisk prosess over kvalitetsarbeidet i ph.d.-utdanningene 

 

Årlige prosesser i tredje syklus (eksempler): 

Ph.d.-utdanningsmelding utarbeides på fakultetsnivå. 

Ph.d.-utdanningsmelding utarbeides av forsknings- og innovasjonsavdelingen.  

 

Periodiske prosesser i tredje syklus (eksempler): 

Dialogmøter mellom universitetsledelsen og ledelsen på fakultetet med ansvar for ph.d.-
utdanningen gjennomføres hvert andre år. 

Emner evalueres hvert tredje år, eller hver tredje gang det aktuelle emnet gjennomføres. 

Programmene evalueres hvert sjette år. 

 
Sentrale roller i kvalitetssystemet for tredje syklus 
Universitetsstyret har det overordnede ansvaret for ph.d.-utdanningen ved UiB og mottar 
den årlige ph.d.-utdanningsmeldingen. 

Innovasjonsutvalget er et rådgivende organ for universitetsledelsen og har som formål å 
bidra til samordning og synliggjøre bredden av innovasjonsarbeidet. 

Forskningsutvalget er et rådgivende organ for universitetsstyret i forskningspolitiske og 
forskningsstrategiske spørsmål. 

Styret for de fakultetsvise ph.d.-programmene skal gjennomgå emner, emneporteføljen og 
rammene for opplæringsdelen, og vurdere om det er behov for endringer. 

Grunnenhetene har ansvar for gjennomføring og eventuelle tiltak på individnivå, som 
fremdriftsrapportering, midtveisevaluering og oppfølgings- eller medarbeidersamtale. 

Forsknings- og innovasjonsavdelingen har det koordinerende ansvaret for kvalitetsarbeidet 
ved ph.d.-utdanningene ved UiB.  
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3 Vurderinger og konklusjoner for de enkelte kravene  

3.1 Universitets- og høyskoleloven   

Kvalitetssikring 
§ 1-6 Universiteter og høyskoler skal ha et tilfredsstillende internt system for 
kvalitetssikring som skal sikre og videreutvikle kvaliteten i utdanningen. 
Studentevalueringer skal inngå i systemet for kvalitetssikring. 

 

Vurdering 

Kvalitetssystem 
UiB har to interne systemer for kvalitetssikring av utdanningene. «UiBs kvalitetssystem for 
utdanningene – systembeskrivelse» omfatter utdanninger på bachelor- og masternivå. Det 
andre kvalitetssystemet, «Kvalitetssystem for ph.d.-utdanningen ved UiB» omfatter ph.d.-
utdanningene. Se kapittel 2.2 for nærmere beskrivelser av kvalitetssystemene. Det er 
komiteens vurdering at begge systemene har en oversiktlig struktur og inneholder tydelige 
beskrivelser av systemenes rutiner og prosesser. Begge systemene legger til rette for at 
universitetet kan sikre og videreutvikle kvaliteten i utdanningene. 

Systemene angir at kvalitetsarbeidet skal følge prosesser i fire faser, 1) planlegge, 2) utføre, 
3) evaluere og 4) korrigere. UiB skriver at systembeskrivelsene skal være veiledninger i det 
praktiske og systematiske kvalitetsarbeidet på alle nivåer. Svikt i kvaliteten skal fanges opp 
og møtes med systematiske løsninger for oppfølging og dokumentasjon av iverksatte tiltak. 
Siden studietilbudene varierer i størrelse og utforming, legger universitetet til grunn at 
fakultetene, innenfor rammene av kvalitetssystemene, har rom for å gjøre faglige 
tilpasninger i det systematiske kvalitetsarbeidet.  

I kvalitetssystemene kommer det frem hvordan UiB innhenter informasjon om kvaliteten i 
utdanningen fra flere aktører og fra alle nivåer i organisasjonen. Systemet legger opp til at 
det skal rapporteres på emne-, program-, institutt- og fakultetsnivå. Denne informasjonen 
aggregeres oppover i organisasjonen og munner ut i en samlet studiekvalitetsmelding på 
institusjonsnivå som legges frem for styret. Hvert fakultet legger også frem en ph.d.-
utdanningsmelding som inneholder informasjon om ph.d.-utdanningene. De fakultetsvise 
meldingene munner ut i en ph.d.-utdanningsmelding på institusjonsnivå som også legges 
frem for styret.  

Det er komiteens vurdering at systemene er gjennomtenkte og rutinefestet, og at de bidrar 
til å både sikre og videreutvikle kvaliteten i alle typer studietilbud. Dokumentasjonen UiB 
har sendt inn, vitner også om at vitenskapelig ansatte får god administrativ støtte. 
Komiteen oppfatter samtidig at ikke minst systemet for utdanninger på bachelor- og 
masternivå er meget omfattende og legger opp til mange aktiviteter og prosesser og mye 
rapportering. Det er også ulikt omfang på de to kvalitetssystemenes retningslinjer. Etter 
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samtaler med institusjonens og fakultetenes ledelse forstår komiteen det slik at UiB skal ta 
en ny gjennomgang av systemene etter at NOKUTs tilsynsrapport er ferdig. 

Studentevalueringer 
Systembeskrivelsene inneholder studentevalueringer på alle nivåer. På bachelor- og 
masternivå gjennomføres en emneevaluering hvert tredje år og en årlig egenvurdering 
utformet av emneansvarlig. Evalueringene er blant annet basert på tilbakemeldinger fra 
studenter underveis i semesteret og/eller på slutten av undervisningsperioden. På 
studieprogramnivå skal det på bachelor- og masterutdanninger gjennomføres en 
programevaluering hvert femte år, og også her skal det foreligge en årlig egenvurdering fra 
programstyreleder, basert på samme typer tilbakemeldinger som egenvurderingene til 
emneansvarlig.  

På ph.d.-nivå gjennomføres det emneevalueringer hvert tredje år og årlige egenvurderinger 
av emneansvarlig. Programevalueringer blir gjennomført hvert sjette år. I tillegg 
gjennomfører hver ph.d.-kandidat fremdriftsrapportering og midtveisevaluering, mens en 
evaluering av rammene for opplæringsdelen finner sted hvert tredje år.  

UiB deltar i de nasjonale undersøkelsene Studiebarometeret og Studentenes helse- og 
trivselsundersøkelse (SHoT). Institusjonen gjennomfører også en egen 
kandidatundersøkelse i samarbeid med Norges Handelshøyskole og Høgskulen på 
Vestlandet.  

Komiteen vurderer at studentevalueringer inngår i begge kvalitetssystemene og gir et bredt 
kunnskapsgrunnlag i kvalitetsarbeidet. 

 

Konklusjon 

Kravene i universitets- og høyskoleloven § 1-6 er oppfylt. 
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Læringsmiljø 
§ 4-3 (5) Institusjonens arbeid med læringsmiljøet skal dokumenteres og inngå som en 
del av institusjonens interne system for kvalitetssikring etter § 1-6. 

 

Vurdering 

I UiBs overordnede strategi for 2019–2022 er «et attraktivt læringsmiljø» presentert som 
ett av flere virkemidler for at universitetet skal nå sine ambisjoner. Mer konkret står det at 
universitetet skal tilby studentene læringsmiljøer «basert på høy forsknings- og 
undervisningskompetanse, og med metoder, infrastruktur og verktøy som støtter opp om 
framtidsrettede læringsformer». Universitetets arbeid med læringsmiljø er også nevnt i 
begge universitetets kvalitetssystemer. Arbeidet med læringsmiljø følges opp i den årlige 
studiekvalitetsmeldingen på institusjonsnivå, men også i fakultetenes og instituttenes 
studiekvalitetsmeldinger. Viktige aktører i arbeidet med læringsmiljø er 
læringsmiljøutvalget (LMU), utdanningsutvalget, forskningsutvalget, UiBs læringslab, 
studiekvalitetskomiteene og læringsdesigngruppene. Ved UiB forstås læringsmiljø som 
fysisk, psykososialt, organisatorisk, pedagogisk og digitalt læringsmiljø, og alle disse delene 
av læringsmiljø er knyttet til viktige mål i universitetets kvalitetsarbeid. UiB arbeider 
målrettet med læringsmiljø på flere områder og nivåer, blant annet gjennom strategisk 
arealutvikling, satsing på digitalisering og oppfølging av de ulike handlingsplanene knyttet 
til utdanningsaktiviteter.  

Gjennom sitt mandat gitt av universitetsstyret skal LMU se til at bestemmelsene om 
læringsmiljø i universitets- og høyskoleloven § 4-3 gjennomføres og etterleves. Fra den 
skriftlige dokumentasjonen og samtaler under institusjonsbesøk har komiteen inntrykk av 
at LMU ivaretar sin rolle i forhold som angår det fysiske, psykososiale, organisatoriske, 
pedagogiske og digitale læringsmiljøet. LMU betegner seg selv som et tilsyns- og 
strategiutvalg innen arbeidet med universitetets læringsmiljø. I 2020/2021 har utvalget hatt 
syv møter og behandlet til sammen 48 saker om læringsmiljø (blant annet tiltak under 
koronapandemien, studiestart og fadderuken, revisjon av Si fra-systemet, handlingsplan for 
inkluderende læringsmiljø og universell utforming). Studentsamskipnaden «Sammen» og 
studentombudet har faste observatørplasser i utvalget. En viktig del av utvalgets mandat er 
jevnlige møter med og befaringer på alle fakultetene, og utvalget er på befaring ved hvert 
fakultet ca. tre ganger i løpet av en funksjonsperiode på fire år. Fakultetene oppdaterer 
LMU regelmessig om deres situasjon og om de ulike læringsmiljøtiltakene som har blitt 
gjennomført lokalt. I forbindelse med koronapandemien fantes det spesielle utfordringer 
for læringsmiljøet generelt, som omstillingen til digital undervisning og gjennomføring av 
studiestart og fadderuker. En annen utfordring har vært den konkrete gjennomføringen av 
LMUs oppgaver. Møtene med fakultetene måtte avholdes digitalt, og det var ikke mulig 
med fysiske befaringer. 

I dokumentasjonen ser komiteen at fakultetene følger opp overordnede læringsmiljøtiltak 
fra den institusjonelle studiekvalitetsmeldingen med egne prosesser og variasjoner. 
Fakultetene fokuserer for eksempel i ulik grad på varierte og studentaktive undervisnings- 
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og læringsformer, etablering og videreutvikling av fleksible læringsarealer, den digitale 
infrastrukturen og læringsmuligheter utenfor undervisningen. Et konkret, positivt eksempel 
i den forbindelse har vært innføringen av døgnåpne biblioteker og generelt bestrebelser om 
et mer universelt utformet og inkluderende læringsmiljø for studentene ved UiB. 

Komiteen har merket seg at UiB har flere ordninger som fremmer det psykososiale 
læringsmiljøet. Universitetet og fakultetene legger stor vekt på organiseringen av 
velkomstuker for nye studenter og på hvordan tiltakene kan videreutvikles. Her vil 
komiteen spesielt trekke frem fakultetsvise mentorordninger, fadderaktiviteter og 
opplæring av faddere samt støtte for studentorganisasjoner som bidrar til organiseringen 
av velkomstukene. 

UiB har en Si fra-ordning der studentene kan melde fra om kritikkverdige forhold og 
sviktende kvalitet ved institusjonen. Denne ordningen ble revidert i 2021, etter innspill om 
forbedringspunkter. UiB dokumenterer videre gjennom en enkeltsak hvordan ordningen 
har fungert i praksis og ført frem til endringer. (Se komiteens vurderinger under § 4-1(5) for 
mer informasjon om saken.) Institusjonen skriver også at det vil bli gjennomført en årlig 
rapportering til LMU om Si fra-ordningen fra og med høsten 2022. Ut fra dokumentasjonen 
og samtalene under institusjonsbesøket har komiteen inntrykk av at ordningen virker etter 
sin hensikt.  

Andre viktige kilder som omhandler studentenes psykososiale forhold og inngår i 
institusjonens arbeid med læringsmiljøkvalitet, er resultater fra SHoT-undersøkelsen og 
Studiebarometeret.  

UiB har også en årlig læringsmiljøpris som tildeles miljøer eller enkeltpersoner, og som 
fungerer som et insentiv for å skape gode læringsmiljøer. Kandidatene blir nominert av 
studentene, som også deltar i tildelingskomiteen.  

Komiteen merker seg at todelingen mellom bachelor- og masternivå på den ene siden og 
ph.d.-nivå på den andre også kommer til syne i UiBs arbeid med læringsmiljø. Innspill om 
læringsmiljø i ph.d.-utdanningene fanges opp gjennom egen representasjon i 
arbeidsmiljøutvalget samt i ph.d.-programstyrene, fakultetsstyrene, det sentrale 
forskningsutvalget, universitetsstyret og medarbeidersamtaler/oppfølgingssamtaler. Andre 
kanaler for tilbakemelding om læringsmiljø i ph.d.-utdanningen har i økende grad også vært 
de ulike stipendiatforeningene ved fakultetene. 

Det er komiteens inntrykk at LMU og andre aktører ved UiB arbeider effektivt sammen for 
kontinuerlig å videreutvikle læringsmiljøet. Det finnes bred involvering av studenter i ulike 
faser (planlegging, gjennomføring og evaluering) samt reell medvirkning av studentene og 
studentdemokratiet. Studentene har stor påvirkning på utfallet av saker og sakslisten i 
LMU.  

UiB har et fungerende økosystem bestående av ulike aktører som jobber med forskjellige 
aspekter av læringsmiljøkvalitet, der LMU spiller en viktig rolle. Komiteen merker seg at 
LMU er organisert med flere administrative ledere som sitter i utvalget. Dette fører 
åpenbart til mer effektiv og raskere implementering av tiltak som gjelder (fysiske) 
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læringsmiljøforhold, noe som komiteen anser som positiv. Det er komiteens vurdering at 
UiB arbeider aktivt og godt med læringsmiljø, at arbeidet er tilstrekkelig dokumentert, og at 
det inngår som en del av universitetets system for kvalitetssikring og -utvikling.   

 

Konklusjon 

Kravene i universitets- og høyskoleloven § 4-3 (5) er oppfylt. 
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3.2 Studiekvalitetsforskriften 

Periodiske evalueringer 
§ 2-1 (2) Institusjonene skal gjennomføre periodiske evalueringer av studietilbudene 
sine. Representanter fra arbeids- eller samfunnsliv, studenter og eksterne sakkyndige 
som er relevante for studietilbudet, skal bidra i evalueringene. Evalueringsresultatene 
skal være offentlige. 

 
Vurdering 

Periodisk evaluering av studietilbud er beskrevet i universitetets kvalitetssystem for 
utdanning på bachelor- og masternivå og til dels i kvalitetssystemet for ph.d.-utdanningene. 
Systemene beskriver hvem som har ansvar for evalueringene, hvor ofte evalueringene skal 
foregå, hvilket formål evalueringene skal ha, hvilke data som skal legges til grunn, og 
hvordan evalueringene skal dokumenteres. Alle emner evalueres hvert tredje år. Bachelor- 
og masterprogrammene, årsstudiene og etter- og videreutdanningene evalueres minst 
hvert femte år, og ph.d.-programmene minst hvert sjette år. I 2021 ble det utarbeidet egne 
retningslinjer for evalueringer av ph.d.-utdanningene. 

Ved UiB har de periodiske evalueringene som formål å kontrollere om studietilbudene 
tilfredsstiller gjeldende krav for akkreditering, og om de har tilfredsstillende resultater. UiB 
har utarbeidet en mal for programevaluering som dekker alle krav i studietilsynsforskriften 
og studiekvalitetsforskriften. For aktuelle studietilbud dekker malen også krav i nasjonale 
retningslinjer for helse- og sosialfagutdanningene (RETHOS), og krav i nasjonale 
rammeplaner for utdanninger. Malen inneholder også tilleggskriterier fastsatt av UiB. 
Fakultetene har ansvar for at det utarbeides planer for evalueringene, og for å orientere om 
gjennomførte og planlagte programevalueringer i sine studiekvalitetsmeldinger og ph.d.-
utdanningsmeldinger.  

På bachelor- og masterutdanningene, årsstudiene og etter- og videreutdanningene 
oppnevner fakultetene én eller flere eksterne fagfeller for fire år av gangen ved alle 
studietilbud, etter anbefalinger fra fagmiljøene. Fagfellevurderingene er sentrale i arbeidet 
med den periodiske programevalueringen og ved revidering av akkrediterte studietilbud. 
Fagfellene kan også bidra i evalueringen av emner hvert tredje år. Fagfellene rapporterer 
årlig til programstyret, og fagfellerapporten lagres i Studiekvalitetsdatabasen sammen med 
informasjon om tiltak for oppfølging. Minst én gang i løpet av funksjonstiden skal fagfellene 
møte tilsatte og studenter for samtale om kvalitetsutviklingen på studietilbudet. UiB 
dokumenterer hvordan de eksterne fagfellene arbeider ved flere av universitetets 
studietilbud, og komiteen vurderer at dette er nyttige, eksterne innspill for 
studieprogramstyrene. Komiteen mener at rapportene fra eksterne fagfeller på både 
bachelorprogram i sosialantropologi og bachelorprogram i samfunnsøkonomi er gode og 
informative.   

For ph.d.-utdanningene består de periodiske evalueringene av emneevaluering etter hver 
tredje gang emne gjennomføres, og programevaluering hvert sjette år. Evalueringene skal 
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utføres av en ekstern komite (normalt med minst to eksterne fagfeller, én ph.d.-kandidat og 
én representant fra arbeids- eller samfunnsliv) som skal vurdere helheten i ph.d.-
programmet. Ettersom de fakultetsvise ph.d.-programmene ble opprettet i 2018 og 2019, 
skal alle programstyrene gjennomføre en evaluering innen 2024–2025. Komiteen har sett at 
evalueringsrapporten til Det medisinske fakultet fra 2021 inneholder konkrete forslag til 
forbedringstiltak, og at tiltakene følges opp av fakultetet, der flere prosjekt allerede er satt i 
gang.  

Evalueringsresultatene blir lagt inn i Studiekvalitetsdatabasen, som er åpent tilgjengelig for 
alle.  

De periodiske evalueringene henger nøye sammen med studietilsynsforskriften § 4-1 (3), 
som sier at institusjonene skal ha ordninger for systematisk å sikre at alle studietilbud 
tilfredsstiller gjeldende forskriftskrav. De fakultetsvise studiekvalitetskomiteene skal 
vurdere om forskriftskravene for evaluering av akkrediterte studietilbud er fulgt i de 
evaluerte studietilbudene, og gi videre anbefaling om revidering til fakultetsstyret, som 
vedtar revideringen.   

Komiteen ser at de forskriftsfestede aktørene § 2-1 (2) har vært involvert i noen, men ikke 
alle de periodiske evalueringene som har vært gjennomført ved UiB de siste årene. De 
sakkyndige har vært i tvil, men har kommet til den konklusjonen at UiB samlet sett 
oppfyller minstekravene i bestemmelsen. Komiteen mener at universitetet bør 
systematisere deltakelsen til representanter fra arbeids- eller samfunnsliv i de periodiske 
evalueringene.  

 

Konklusjon 

Kravene i studiekvalitetsforskriften § 2-1 (2) er oppfylt.  
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3.3 Studietilsynsforskriften 

Strategi og kvalitetsområder 
§ 4-1 (1) Institusjonens kvalitetsarbeid skal være forankret i en strategi og dekke alle 
vesentlige områder av betydning for kvaliteten på studentenes læringsutbytte. 

 

Vurdering 

UiBs kvalitetsarbeid er forankret i universitetets overordnede strategi «Kunnskap som 
former samfunnet – Hav, Liv, Samfunn» for 2019–2022. I strategien står det at universitetet 
gjennom et bredt spekter av studietilbud skal utdanne kandidater til et samfunn basert på 
kunnskap, kompetanse og demokratiske verdier. UiB skal tilby sine studenter fremragende 
forskningsbasert utdanning på alle utdanningsnivåene. Kunnskap, kritisk refleksjon og 
personlig utvikling skal utgjøre grunnstammen i universitetets utdanningstilbud. UiB skal 
anerkjenne verdien av høy kompetanse innen undervisning og legge til rette for 
studentaktive læringssituasjoner som fremmer forskningsinnsikt, samhandling og 
læringsutbytte. Videre skal UiB være ledende på nye og innovative digitale lærings- og 
formidlingsformer. Strategien beskriver både hvordan målene skal oppnås, og hvilke 
aktiviteter og virkemidler som skal til for at UiB oppnår sine ambisjoner.  

I UiBs redegjørelse skriver universitetet at «Handlingsplan for kvalitet i utdanning 2017–
2022» er forankringspunktet for utdanninger på bachelor- og masternivå. Planen baserer 
seg på følgende hovedprinsipper:  

• Studenten i sentrum. Kvaliteten i utdanningene reflekteres i studentens læring, 
utvikling og faglige utbytte. 

• Kultur for kvalitet. Alle ansatte og studenter ved UiB har en rolle å spille, og 
utdanningskvalitet er et kollektivt ansvar.  

• Et åpent universitet. UiB skal være åpent mot samfunn og arbeidsliv, nasjonalt og 
internasjonalt. 

Handlingsplanen er inndelt i fire innsatsområder: 

• UiBs program skal ha høy kvalitet, være relevante og forskningsbaserte. 
• studenter og ansatte som aktive og likeverdige deltakere i læringsfellesskap 
• utdanningsledelse 
• gode system og infrastruktur 

Innsatsområdene spesifiserer delmål, aktiviteter og hvem som er ansvarlige for oppfølging. 
Det er komiteens vurdering at de fakultetsvise studiekvalitetsmeldingene som ligger i den 
skriftlige dokumentasjonen, rapporterer på samtlige satsningsområder i handlingsplanen 
for kvalitet i utdanning og på relevante områder i handlingsplanen for livslang læring og i 
strategien.  

I studiekvalitetsmeldingene merker komiteen seg at det blant annet rapporteres om 
fakultetenes grad av forskningsbasert utdanning. Fakultetene viser til på hvilken måte og i 
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hvilket omfang studentene eksponeres for forskning og involveres i forskningsarbeidet som 
foregår i fagmiljøene. Et annet viktig område er digital kompetanse blant ansatte. Komiteen 
anerkjenner at dette er viktige områder i både strategien og handlingsplanene.  

I prosjektet Bedre læring, bedre jurister på Det juridiske fakultet tar fakultetet sikte på å 
skape en kultur for studentaktiv læring og på den måten fremme evnen til kritisk og 
selvstendig juridisk refleksjon hos studentene. Målet er at studentene skal oppleve en 
gjennomtenkt og helhetlig læringsdesign i hvert enkelt emne, med studentaktive 
læringsaktiviteter som studentene opplever som nyttige for å tilegne seg den kunnskapen, 
de ferdighetene og den kompetansen de trenger for å bli gode jurister. Slik komiteen 
vurderer det, er prosjektet et arbeid som tydelig reflekterer innsatsområdet «studenter og 
ansatte som aktive og likeverdige deltakere i læringsfellesskap» i universitetets 
handlingsplan for kvalitet i utdanningen.  

Kvalitetsarbeidet på ph.d.-nivå er forankret i «Handlingsplan for ph.d.-utdanning 2020–
2024». Handlingsplanen er inndelt i innsatsområdene faglig kvalitet, samarbeid, 
gjennomføring, veiledning og karriereutvikling. UiB vil tilrettelegge for at ph.d.-kandidatene 
får best mulige forutsetninger for å lykkes med å gjennomføre sine ph.d.-prosjekter, og for 
å bidra aktivt i aktuelle forskernettverk. Det er komiteens vurdering at kvalitetsarbeidet for 
ph.d.-utdanningene, eksemplifisert ved programmet ved Fakultet for kunst, musikk og 
design, er forankret i både fakultetets handlingsplan og UiBs sentrale handlingsplan for 
ph.d.-utdanningene. Fakultetet er godt i gang med medarbeidersamtaler, 
midtveisevalueringer, fremdriftssamtaler, evaluering av rammene for opplæringsdelen og 
annet.  

Strategien operasjonaliseres også i «Handlingsplan for livslang læring» for (2021–2025), der 
UiB har som mål å tilby livslang læring for å møte samfunnets behov. Universitetets arbeid 
med livslang læring skal blant annet være forskningsbasert, tilpasset samfunnets 
kompetansebehov og utgjøre en integrert del av alle fakultetenes undervisningsaktiviteter. 
Innsatsområdene er beskrevet i handlingsplanen med delmål, hovedaktiviteter, definisjon 
av hvem som er ansvarlig enhet, og tidspunkt for når aktiviteten skal foregå. Fakultetene 
kan styrke bruken av handlingsplanen ved å innarbeide supplerende mål og tiltak i egne 
planer og utarbeide egne fakultetsvise strategier.  

Komiteen mener at kvalitetsarbeidet ved UiB er forankret i universitetets strategi, og at 
kvalitetsarbeidet dekker alle vesentlige områder av betydning for kvaliteten på studentenes 
læringsutbytte. 
 

Konklusjon 

Kravene i studietilsynsforskriften § 4-1 (1) er oppfylt. 
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Forankring og kvalitetskultur 
§ 4-1 (2) Kvalitetsarbeidet skal være forankret i institusjonens styre og ledelse på alle 
nivåer. Institusjonen skal gjennom kvalitetsarbeidet bidra til å fremme en kvalitetskultur 
blant ansatte og studenter. 

 

Vurdering 

Forankring 
Universitetsstyret har det overordnete ansvaret for utdanningskvaliteten og for 
kvalitetsarbeidet ved UiB. Det formelle ansvaret for kvalitetsarbeidet følger den faglige 
linjen fra emneansvarlig, programstyreleder, instituttleder, dekan og rektor til styret. 
Systembeskrivelsene viser til rapporteringslinjer og ansvarsfordeling mellom ulike aktører, 
som emneansvarlige, programstyrer og instituttråd. De ulike aktørene har også ansvar for å 
involvere studenter og ph.d.-kandidater i prosesser og beslutninger. Se kapittel 2.2 for en 
nærmere beskrivelse av roller og ansvar.  

Styret oppretter og legger ned studietilbud på bachelor- og masternivå etter søknad fra 
fakultetene. Utdanningsutvalget fungerer som et rådgivende organ til styret i 
utdanningsrelaterte saker og behandler blant annet status for oppfølging av 
handlingsplanene, studieportefølje og studiekvalitetsmeldingene. Det blir gjennomført 
årlige dialogmøter mellom ledelsen for universitetet og fakultetene, og mellom ledelsen 
ved fakultetene og instituttene. På samme måte bygger informasjonskilder om 
kvalitetsarbeidet på hverandre. Studiekvalitetsmeldingene på institusjonsnivå er basert på 
studiekvalitetsmeldingene fra fakultetene, som igjen baserer seg på hovedtrekkene i 
studiekvalitetsmeldingene fra instituttene. Instituttene og fakultetene har ansvar for 
gjennomføring av eventuelle tiltak på lokalt nivå. Læringsdesigngruppene og 
studiekvalitetskomiteene inngår i kvalitetssystemet og har særskilt ansvar for å støtte 
fagmiljøene i planlegging av nye og revidering av eksisterende studietilbud.  Komiteen 
mener at de ulike elementene i kvalitetssystemet til første og andre syklus bidrar til god 
systematikk og transparens, og dermed sikrer god forankring av (formelt) kvalitetsarbeid. 
Se også komiteens vurderinger av UiBs kildebruk under § 4-1 (4). 

Universitetsstyret har det overordnete ansvaret for ph.d.-utdanningen ved UiB, og ansvaret 
for oppretting og nedlegging av ph.d.-program etter råd fra forskningsutvalget. Forsknings- 
og innovasjonsavdelingen (FIA) oppsummerer de ulike fakultetsvise ph.d.-aktivitetene i en 
sentral ph.d.-utdanningsmelding. Meldingen sendes til behandling i forskningsutvalget før 
den går videre til styret. På bakgrunn av den årlige ph.d.-utdanningsmeldingen, vurderer 
styret om det skal innføres tiltak overfor enkelte fakultet eller for systemet i sin helhet. FIA 
har et koordinerende ansvar for kvalitetsarbeidet i ph.d.-utdanningene. Ledelsen 
gjennomfører dialogmøter om ph.d.-utdanningene med hvert enkelt fakultet. 
Fakultetsstyrene har særskilt ansvar for ph.d.-utdanninger og godkjenner emner, 
emneporteføljer og rammer for opplæringsdelene. Her er de fakultetsvise ph.d.-
utdanningsmeldingene viktige informasjonskilder for å evaluere og vurdere tiltak. 
Instituttene og fakultetene har ansvar for oppfølging av ph.d.-kandidater og ivaretar 
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gjennomføring av blant annet fremdriftsrapporteringer, midtveisevalueringer og 
oppfølgings- eller medarbeidersamtaler. Komiteen mener at de ulike elementene i 
kvalitetssystemet til ph.d.-utdanningene bidrar til god systematikk og transparens, og at 
systemet sikrer god forankring av (formelt) kvalitetsarbeid. Se også komiteens vurderinger 
av UiBs kildebruk under § 4-1 (4). 

Samlet sett konkluderer komiteen med at kvalitetsarbeidet er godt forankret i styre og 
ledelse på alle nivåer. Roller og ansvar er tydelig beskrevet i begge kvalitetssystemene, og 
rutiner og felles maler bidrar til at kvalitetsarbeidet blir systematisk, dokumentert og godt 
forankret. 

Kvalitetskultur 
UiB har utarbeidet felles normer og prinsipper for forskning og utdanning, som blant annet 
er beskrevet i strategidokumentene og handlingsplanene. I «Handlingsplan for mangfold og 
inkludering ved UiB 2017–2022» vektlegger UiB betydningen av inkludering, åpenhet og 
medbestemmelse. Universitetet har ambisjoner om at utdanningene skal holde høy 
internasjonal kvalitet, og fremhever derfor erfaringsdeling i alle ledd og studentaktive 
læringssituasjoner for å skape sterke kvalitetskulturer.  

Komiteen vil trekke frem noen eksempler som illustrerer UiBs arbeid for å fremme 
kvalitetskultur ved institusjonen. Læringsdesigngruppene og studiekvalitetskomiteene har 
veilednings- og kontrollansvar for utvikling og videreutvikling av nye og eksisterende 
studietilbud. Disse virker som gode støtteenheter for fagmiljøene, og de bidrar til bedre 
erfaringsdeling på tvers av fagmiljøene og organisasjonen. Samtidig kan det virke som at 
ordningen med læringsdesigngrupper ikke er fullt ut implementert, men har 
utviklingspotensial.  

Videre finnes det ulike tiltak og ordninger for pedagogisk utvikling ved UiB. Universitetet 
har blant annet oppdatert programmet for universitetspedagogikk og innført en 
meritteringsordning av fremragende undervisere. Ved enkelte av fakultetene er det i tillegg 
etablert ordning med pedagogisk akademi, som samler meriterte undervisere.  Av andre 
tiltak vil komiteen trekke frem læringslaben, som er en ressurs for fagmiljøene i utviklingen 
av studietilbud, den tverrinstitusjonelle erfaringsdelingen av universitetspedagogiske tema 
gjennom sentrene for fremragende utdanning, ulike utdanningspriser og incentivordninger 
for å heve studiekvaliteten, og utdanningsutvalgets studiekvalitetsseminarer. Disse 
tiltakene har bidratt til å rette søkelyset på pedagogiske aspekter og studentaktive 
læringsprosesser i UiBs utdanninger, og i tillegg stimulert til mer tverrfaglig læring på tvers 
av fagområder.  

UiB har også utarbeidet normer og prinsipper for veiledning av ph.d.-kandidater, og flere 
fakultet har innført egne e-kurs som et obligatorisk kriterium for å bli oppnevnt som ph.d.-
veileder for å sikre at veilederne har grunnleggende kjennskap til disse. I dokumentasjonen 
viser UiB også til planlagte tiltak for kvalitetsarbeidet på ph.d.-utdanningene, som innføring 
av alumni- og frafallsundersøkelser.  
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Det er komiteens oppfatning at UiB fremmer felles verdier for kvalitet, og at både ansatte 
og studenter har mulighet til reell medvirkning og medbestemmelse i utviklingen av 
studietilbudene. Komiteen merker seg videre at kvalitetskulturen ved UiB er tydelig knyttet 
til spørsmål om studiekvalitet, pedagogisk utvikling, kompetanseheving og erfaringsdeling 
mellom ulike utvalg og andre aktører, både innenfor og utenfor institusjonen.  

 

Konklusjon 

Kravene i studietilsynsforskriften § 4-1 (2) er oppfylt. 
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Ordninger for systematisk kontroll  
§ 4-1 (3) Institusjonen skal ha ordninger for systematisk å kontrollere at alle studietilbud 
tilfredsstiller kravene i forskrift om kvalitetssikring og kvalitetsutvikling i høyere 
utdanning og fagskoleutdanning § 3-1 til § 3-3 og kapittel 2 i denne forskrift. 

 

Vurdering 

I UiBs to kvalitetssystem for utdanning beskrives universitetets ordninger for akkreditering 
av nye studietilbud og revidering av allerede akkrediterte studietilbud. I tillegg har UiB 
retningslinjer som inneholder interne rutiner for oppretting, endring og nedlegging av 
studietilbud, studieretninger og emner.  
I korte trekk er rutinen som følger:  

• Saker om studietilbud på 60 studiepoeng eller mer skal vedtas av styret. 

• Saker om studietilbud på mindre enn 60 studiepoeng vedtas av fakultetene.  

• Saker om studieretninger vedtas av fakultetene. 

• Vedtak om oppretting, nedlegging og endring av navn på studieretninger skal 
meldes til universitetsdirektøren. 

Læringsdesigngruppene har en viktig rolle i kvalitetsarbeidet generelt, men spesielt når det 
gjelder akkreditering av nye studietilbud og større revidering av allerede akkrediterte 
studietilbud.  

 
Figur 5. Rutine for både akkreditering og revidering av studietilbud 
 
Akkreditering av nye studietilbud 
Som universitet har UiB myndighet til å etablere studietilbud på alle nivåer, noe som stiller 
høye krav til intern kvalitetssikring av både nye og eksisterende studietilbud. Universitetets 
rutiner går ut på at det må søkes styret/fakultet om etablering av nye studietilbud. Det er 
utarbeidet en mal for søknadene, og malen skal være til hjelp for å vurdere om gjeldende 
forskriftskrav er oppfylt. Det er også utarbeidet en veiledning som forteller hva de ulike 
søknadskravene betyr, hvordan fagmiljøene skal forstå kravene, og hvordan fagmiljøene 
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kan stå inne for at forskriftskravene er oppfylt. I slike prosesser kan også fagmiljøene i 
tillegg bruke en veiledning som er utarbeidet for programevalueringer, som inneholder 
teksten fra NOKUTs veiledning til de enkelte forskriftskravene. Komiteen mener at dette er 
godt utarbeidede dokumenter som er til god hjelp for fagmiljøene ved planlegging av nye 
studietilbud. Saksgang for oppretting av nye studietilbud går frem av systembeskrivelsens 
kap. 4.2. 
 

 
Figur 6. Saksgang ved oppretting og nedlegging av studietilbud 
 
Rutinen består i at fakultetenes planer for oppretting av nye studietilbud meldes inn og 
beskrives kort i de fakultetsvise studiekvalitetsmeldingene halvannet år før studietilbudene 
er planlagt utlyst for opptak. Komiteen merker seg at malen for studiekvalitetsmeldingene 
inneholder en egen del som heter «Planer for nedlegging, oppretting eller endring av 
studieprogram». Komiteen har blitt forelagt flere av fakultetenes studiekvalitetsmeldinger 
og mener at de inneholder god og tydelig informasjon om planer for fakultetenes 
studieportefølje. I de fakultetsvise studiekvalitetsmeldingene viser også fakultetene 
hvordan nåværende og fremtidig studieportefølje er knyttet til universitetets 
satsingsområder. Med utgangspunkt i fakultetenes planer for utvikling av nye studietilbud 
tilbyr UiBs læringslab veiledning til fagmiljøene (gjennom den sentrale 
læringsdesigngruppen) etter at forslag om oppretting av nye studietilbud har blitt 
introdusert. Den sentrale læringsdesigngruppen veileder og tilbyr verksteder om fastsetting 
av læringsutbytte for studietilbudene og utforming av emnebeskrivelser. Gruppen tilbyr 
også å lese gjennom og kommentere utkast på søknader før de sendes videre til den 
sentrale studiekvalitetskomiteen for videre behandling.   

I den sentrale studiekvalitetskomiteen sitter det både faglige og administrative ledere fra 
flere fakulteter, og medlemmene av komiteen gir sin anbefaling om akkreditering til 
utdanningsutvalget. Halvparten av komitemedlemmene erstattes med nye medlemmer 
hvert år, slik at komiteen hele tiden har en bred representasjon. I tillegg styrkes komiteen 
med medlemmer fra de fagområdene som akkrediteringssøknadene gjelder. Disse 
sistnevnte er vanligvis de instituttoppnevnte fagfellene som omtales under komiteens 
vurdering av studiekvalitetsforskriften § 2-1 (2) i denne innstillingen. Utdanningsutvalget 
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anbefaler oppretting eller ikke oppretting overfor universitetsstyret. Anbefalingen fra 
utdanningsutvalget er basert på en vurdering av om forskriftskravene er tilfredsstillende 
dekket. NOKUTs sakkyndige komite har fått et godt innblikk i hvordan den sentrale 
studiekvalitetskomiteen vurderer hver akkrediteringssøknad, og ser at 
studiekvalitetskomiteen også gir tilbakemeldinger om hva fagmiljøene bør arbeide videre 
med. 

Komiteen har også sett flere eksempler på søknader om oppretting, blant annet for 
erfaringsbasert master i krisepsykologi. Det er komiteens vurdering at dette er en godt 
gjennomarbeidet søknad, der alle krav til akkreditering rutinemessig er gjennomgått av 
relevante aktører på flere nivåer ved universitetet.  

Da universitetsstyret i 2017 vedtok ny modell med fakultetsvise ph.d.-programmer i stedet 
for ett overordnet ph.d.-program, ble seks «nye» ph.d.-utdanninger opprettet i 2019. En 
viktig grunn til denne endringen var, ifølge UiB, at universitetet på en mer effektiv og 
oversiktlig måte kunne sikre at forskriftskravene på alle ph.d.-programmene var innfridd. 
Saksfremleggene som UiB har lagt i den skriftlige dokumentasjonen, er oversiktlige og 
gjennomført i tråd med kvalitetssystemet. Dokumentasjonen viser at styret ble godt opplyst 
når sakene ble vedtatt. Dokumentasjonen viser også at nye ph.d.-emner blir vedtatt av 
fakultetene, noe som sikrer at emnene ligger på rett nivå, og at arbeidskravene er i tråd 
med studiepoengsuttellingen emnene gir.  

Evaluering av akkrediterte studietilbud 
UiB gjennomfører periodiske emneevalueringer minst hvert tredje år, periodiske 
evalueringer av studietilbud minst hvert femte år for bachelor- og masterprogrammer, 
årsstudier- og videreutdanninger, og periodiske evalueringer av ph.d.-programmene minst 
hvert sjette år.  

Ved evalueringer av studietilbud på bachelor- og masternivå vurderes studietilbudene opp 
mot studiekvalitetsforskriftens bestemmelser i § 3- 1 til § 3-3 og kapittel 2 i 
studietilsynsforskriften. Forskriftskravene vurderes to ganger i løpet av en 
evalueringsprosess: først av programrådet, deretter av en mer uavhengig og 
fakultetsoppnevnt tverrfaglig studiekvalitetskomite. Studiekvalitetskomiteen gir sin 
anbefaling om godkjenning av det evaluerte studietilbudet til fakultetsstyret, som så vedtar 
godkjenning. Ph.d.-programmene evalueres etter faste maler med veiledninger som 
ivaretar forskriftsbestemmelsene.  

For ph.d.-emner er tidsplanen for evaluering av emner noe annerledes, ettersom mange av 
disse emnene ikke har en fast syklus. For ph.d.-utdanningene skal det i tillegg utføres en 
evaluering av emneporteføljen og av rammene for opplæringsdelen. For ph.d.-
programmene skal en ekstern komite blant annet vurdere om programmet oppfyller 
forutsetningene i studiekvalitetsforskriftens § 3-3 om akkreditering av 
doktorgradsutdanninger og studietilsynsforskriftens kapittel 2 om akkreditering av 
studietilbud. Evalueringene gjennomføres med utgangspunkt i planer som er utarbeidet av 
fakultetene, og omtales i fakultetenes studiekvalitetsmeldinger og ph.d.-
utdanningsmeldinger.  
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UiB dokumenterer flere eksempler på evaluering og godkjenning av akkrediterte 
studietilbud. For eksempel har komiteen sett hele evalueringsprosessen for bachelor i 
sosialantropologi. Søknad om godkjenning av programevalueringen til bachelor i 
sosialantropologi ble sendt til studiekvalitetskomiteen ved fakultetet. 
Studiekvalitetskomiteen gjennomgikk rapporten fra den periodiske evalueringen og sjekket 
at alle forskriftskrav var oppfylt, før saken ble sendt til fakultetsstyret med anbefaling om 
godkjenning av det evaluerte programmet. UiB dokumenterer også prosesser der søknader 
om godkjenning av evaluering har hatt behov for utfyllende informasjon. For eksempel så 
fulgte studiekvalitetskomiteen opp søknad om godkjenning av bachelor i samfunnsøkonomi 
med fagmiljøet for å få mer informasjon på konkrete punkter i evalueringen, før saken ble 
sendt til fakultetsstyret.  

Instituttledelsen utarbeider årlig en studiekvalitetsmelding til fakultetsledelsen. I meldingen 
orienterer instituttledelsen om kvalitetsarbeidet ved instituttet, inkludert instituttets 
undervisningsressurser. I dokumentasjonen på studietilbudsnivå om bachelor i 
samfunnsøkonomi orienteres det godt om hva som har vært utfordringene, og hvordan de 
har blitt løst, blant annet at det har vært en krevende situasjon ved at flere professorer på 
kort tid gikk av med pensjon, og hvordan instituttet har arbeidet med å løse situasjonen.  

Etter komiteens vurdering er UiBs rutiner for akkreditering av nye studietilbud og 
evaluering av akkrediterte studietilbud tilfredsstillende og oversiktlige. Universitetet har i 
tilstrekkelig grad dokumentert ordninger for å sjekke fagmiljøet og hvordan rutinene 
praktiseres. 

 

Konklusjon 

Kravet i studietilsynsforskriften § 4-1 (3) er oppfylt. 
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Systematisk innhenting av informasjon 
§ 4-1 (4) Institusjonen skal systematisk innhente informasjon fra relevante kilder for å 
kunne vurdere kvaliteten i alle studietilbud. 

 

Vurdering 

Kildetyper og -omfang 
UiB bruker flere relevante interne undersøkelser i sitt kvalitetsarbeid. Arbeidet med alle 
evalueringer følger faste rutiner og maler for å sikre systematikk og sammenlignbarhet.  

Av relevante kilder for videreutvikling av utdanningskvaliteten på bachelor- og masternivå 
kan det nevnes blant annet årlige egenevalueringer av emner og program, 
emneevalueringer (hvert tredje år), programevalueringer (hvert femte år), evalueringer av 
praksis etter endt praksisopphold, og kandidatundersøkelser i samarbeid med Norges 
Handelshøyskole og Høgskulen på Vestlandet (hvert andre år). 

På ph.d.-nivå gjennomføres det egenevalueringer fra emneansvarlig og programstyret 
(etter gjennomført emne), programevalueringer (hvert sjette år), 
fremdriftsevalueringer/fremdriftsrapporteringer, midtveisevalueringer, evalueringer av 
rammene for opplæringsdelen (hvert tredje år) og kandidatundersøkelser (årlig). 

UiB bruker også eksterne undersøkelser i sitt kvalitetsarbeid. Studiebarometeret og 
Underviserundersøkelsen, gjennomført av NOKUT, og Studentenes helse- og 
trivselsundersøkelse (SHoT), gjennomført av Folkehelseinstituttet, brukes systematisk som 
sammenlikningsgrunnlag med andre utdanningsinstitusjoner.  

Komiteen mener at todelingen av og kildebruken i de to kvalitetssystemene er 
hensiktsmessig og oversiktlig. UiB oppgir også at universitetet skal igangsette forsinkelses- 
og frafallsundersøkelser for ph.d.-nivået. 

Tilgang til og bruk av relevant informasjon 
Informasjon om kvalitetsarbeid fra ulike kilder og evalueringsaktiviteter legges inn i 
institusjonens Studiekvalitetsdatabase. Formålet med databasen er å fungere som en 
informasjonskilde om institusjonens kvalitetsarbeid for både studenter og ansatte. 
Komiteen har imidlertid fått innsikt i at databasen oppleves som tungvinn å navigere i. 
Samtalene med ulike aktører fra UiB under institusjonsbesøket bekrefter inntrykket av at 
databasen er utdatert teknisk sett. I den sammenheng har komiteen merket seg at UiB har 
planer om å innføre et nytt digitalt støttesystem i forbindelse med innføring av nytt saks- og 
arkivsystem, for å forenkle prosessene og dokumentere arbeidsflyten i 
studiekvalitetsarbeidet på en mer effektiv måte. Komiteen råder UiB til å vurdere om 
utvikling og innføring av det nye digitale systemet kan kobles sammen med 
moderniseringstiltak for Studiekvalitetsdatabasen, for å sikre en helhetlig 
forvaltningsstruktur av relevante kilder. 

Til tross for at arbeidslivsperspektivet som informasjonskilde i institusjonens kvalitetsarbeid 
kunne ha vært mer formalisert (se komiteens vurderinger under § 2-1 (2) om periodiske 
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evalueringer), så kan UiB vise til en mangfoldig og innholdsrik utveksling med samfunns- og 
arbeidslivet i utdanningene. Komiteen noterer seg at arbeidslivsrelevans i UiBs utdanninger 
har fått større oppmerksomhet i de siste årene, og at det er satt i gang flere tiltak ved 
fakultetene. Tiltakene varierer fra fakultet til fakultet, først og fremst på grunn av ulike 
disiplinære behov og/eller tradisjoner. Noen fakulteter har for eksempel obligatoriske krav 
om praksis. Dette gjelder spesielt Det medisinske fakultet, Det psykologiske fakultet og 
Fakultet for kunst, musikk og design. Enkelte fakultet har også innført spesielle tiltak. Det 
matematisk-naturvitenskapelige fakultet har ambisjoner om å få opp arbeidslivsrelevansen 
i alle studietilbud, og har blant annet ansatt en arbeidslivskoordinator. Også Det 
psykologiske fakultet har ansatt en arbeidslivskoordinator, i tillegg til å styrke samarbeidet 
med UNIT, som har en nasjonal rolle i arbeidet med å få til portal for praksisplasser i 
arbeidslivet. Det humanistiske fakultet tilstreber tettere samarbeid med praksisskoler, 
mens Fakultetet for kunst, musikk og design allerede kan vise til tett kontakt med 
Grieghallen og ulike gallerier og kunstmuseer. I tillegg gjennomfører UiB 
kandidatundersøkelser årlig. Kandidatundersøkelsen gir kandidatene mulighet til å vurdere 
ph.d.-programmet de nettopp har vært gjennom og dets ulike elementer. I 2023 planlegges 
en alumniundersøkelse som kan brukes til å innhente informasjon fra UiB sine ph.d.-
alumner, og gi indikasjoner på hva som kan forbedres i ph.d.-programmene med tanke på 
kandidatenes karriere etter oppnådd grad. 

Samlet sett mener komiteen at UiB tilfredsstiller minstekravene når det gjelder å 
systematisk innhente informasjon fra relevante kilder for å kunne vurdere kvaliteten i alle 
studietilbud. Samtidig mener komiteen at det finnes rom for forbedringer, spesielt med 
tanke på brukervennligheten til UiBs database og hvordan arkivert informasjon om 
kvalitetsarbeidet kan gjøres lettere tilgjengelig som en kilde.   

 

Konklusjon 

Kravet i studietilsynsforskriften § 4-1 (4) er oppfylt. 
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Bruk av kunnskap fra kvalitetsarbeidet  
§ 4-1 (5) Kunnskap fra kvalitetsarbeidet skal brukes til å utvikle kvaliteten i 
studietilbudene og avdekke eventuelt sviktende kvalitet. Sviktende kvalitet skal rettes 
opp innen rimelig tid. 

 

Vurdering 

Informasjonen om utdanningskvalitet som UiB henter fra ulike interne og eksterne kilder, 
danner grunnlaget for institusjonens kunnskapsbase og kvalitetsforbedrende tiltak. 
Informasjon om utdanningskvalitet og progresjon har blitt formalisert i institusjonens 
satsingsområder, som inneholder formulerte delmål og definerte indikatorer for å måle og 
dokumentere progresjon.  

Rapporteringslinjen fra student-, emne- og progamevalueringer via de fakultetsvise 
studiekvalitets- og ph.d.-utdanningsmeldingene til de overordnede, institusjonelle 
meldingene om utdanningskvalitet skal sikre at kunnskap om institusjonens kvalitetsarbeid 
fører til kvalitetsforbedrende tiltak ved UiB. Ansvaret for oppretting og oppfølging er 
presisert i prosessbeskrivelsene i de to kvalitetssystemene.  

Komiteen ser at meldinger om kvalitetsavvik har ført til endringer i studietilbud og emner. 
Derfor mener de sakkyndige at UiBs kvalitetssystemer bidrar til at kunnskap fra 
kvalitetsarbeidet fører til kvalitetsforbedrende tiltak, og at prosessene som er beskrevet i 
systemene, avdekker sviktende kvalitet. UiB har også dokumentert at institusjonen retter 
opp sviktende kvalitet innen rimelig tid. 

I et eksempel fra Si fra-systemet viser UiB hvordan en avviksmelding har blitt håndtert. 
Etter at en student meldte fra om krenkende kommentarer fra en foreleser i et emne, tok 
fakultetet saken opp med instituttet. Instituttleder tok så kontakt med emneansvarlig i 
emnet. Vedkommende beklaget uttalelsen overfor instituttleder og sendte også ut en 
beklagelse til alle studentene i emnet. Studenten som meldte fra om forholdet, ble også 
informert om saksforløpet.  

UiB har iverksatt flere tiltak for å forbedre gjennomføringen i utdanningene. Institusjonen 
har satt i gang et større prosjekt om gjennomføring, med aktuelle analyser og data for å 
kartlegge årsaker til at studentene ikke fullfører studieløpet. UiB har også startet opp et 
kompetanseutviklingsprogram for studiekonsulenter (KUSK). Det overordnede målsettingen 
med programmet er å bidra til økt gjennomføring på normert tid for studenter, bl.a. ved 
bedre opplæring av nye studiekonsulenter. Dessuten har universitetet innført fakultetsvise 
mentorordninger og flere sosiale tiltak, med den hensikt å integrere studentene tidligst 
mulig i det akademiske felleskapet og dermed motvirke forsinkelser i gjennomføringen 
og/eller frafall. 

Etter informasjon om økt misnøye med arbeidslivsrelevansen i psykologiutdanningene, 
blant annet gjennom resultater fra Studiebarometeret, har Det psykologiske fakultet ansatt 
en arbeidslivskoordinator som skal styrke arbeidslivsrelevansen i utdanningene.  
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I forbindelse med kanselleringer av bedømmelsesprosesser i ph.d.-programmet i 
kunstnerisk utviklingsarbeid ved Fakultet for kunst, musikk og design, konkluderte 
fakultetet med at saksbehandlingsfeilene ikke skyldes mangel på rutiner, men at rutinene 
ikke ble etterlevd. Fakultetet vurderte også at komiteene ikke har anvendt 
forskriftskriteriene i tilstrekkelig grad. I forlengelsen av denne saken har forsknings- og 
innovasjonsavdelingen satt i gang en prosess for revisjon av institusjonens ph.d.-forskrifter, 
som i utgangspunktet handlet om retting av formelle feil og korrigeringer etter nasjonale 
regelendringer. Fakultetet skal også gjennomføre en større faglig revisjon av ph.d.-
forskriften i kunstnerisk utviklingsarbeid.  

Komiteen viser også til vurderingene under universitets- og høyskoleloven § 4-3 (5), der det 
kommer frem at UiB også har innført tiltak for læringsmiljøet og infrastrukturen. 

Komiteens oppfatning er at både institusjonen og fakultetene handler effektivt når det 
gjelder å registrere indikasjoner på sviktende kvalitet, og å rette opp kvalitetsavvik innen 
rimelig tid ved hjelp av kvalitetsforbedrende tiltak. Dokumentasjonen viser at 
studiekvalitets- og ph.d.-utdanningsmeldingene samt prosessbeskrivelsene i de to 
kvalitetssystemene fungerer som gode verktøy i kvalitetsarbeidet. Aggregert informasjon 
om kvalitetsarbeidet flyter derfor bra oppover i organisasjonen. Basert på 
dokumentasjonen og samtalene under institusjonsbesøket har komiteen samtidig inntrykk 
av at informasjonsflyten nedover i organisasjonen har forbedringspotensial. Komiteen 
anbefaler derfor UiB å styrke tilbakemeldingssløyfene nedover og å arbeide for å sikre 
bedre formidling av kvalitetsforbedrende tiltak til berørte studenter og ansatte. 

Samlet sett vurderer komiteen at UiB bruker kunnskap fra kvalitetsarbeidet til å utvikle 
kvaliteten i studietilbudene og avdekke eventuell sviktende kvalitet. Med bakgrunn i 
fremlagte eksempler har komiteen tiltro til at sviktende kvalitet blir rettet opp innen rimelig 
tid. 

 

Konklusjon 

Kravene i studietilsynsforskriften § 4-1 (5) er oppfylt. 
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Vurdering og utvikling av institusjonens studieportefølje 
§ 4-1 (6) Resultater fra kvalitetsarbeidet skal inngå i kunnskapsgrunnlaget ved vurdering 
og strategisk utvikling av institusjonens samlede studieportefølje. 

 

Vurdering 

UiB inkluderer resultater fra kvalitetsarbeidet i det kunnskapsgrunnlaget som universitetet 
bruker for å vurdere og strategisk utvikle den samlede studieporteføljen. UiBs arbeid med 
studieporteføljen er nært knyttet til arbeidet med akkreditering av nye og eksisterende 
studietilbud, som beskrevet i komiteens vurderinger av studietilsynsforskriften § 4-1 (3) i 
denne rapporten. UiB har utarbeidet en god og tydelig rutinebeskrivelse for søknader om 
oppretting av nye studietilbud.  

I kvalitetssystemet for studietilbud på bachelor- og masternivå står det beskrevet hvordan 
universitetet arbeider systematisk med studieporteføljen. Den årlige gjennomgangen av 
studieporteføljen skal ha et overordnet strategisk fokus og gjennomføres på institutts-, 
fakultets- og institusjonsnivå. Instituttene gjennomfører en egenevaluering av status i alle 
studietilbud, herunder utforming, vurdering av endringer, nedlegging av studietilbud eller 
oppretting av nye studietilbud. Dette kildegrunnlaget ligger til grunn for de årlige 
fakultetsvise studiekvalitetsmeldingene og påfølgende dialogmøter mellom fakultetet og 
institusjonsledelsen. På basis av studiekvalitetsmeldingene gjør fakultetsledelsen og 
universitetsledelsen en strategisk vurdering av om studieporteføljen ved fakultetet er i tråd 
med strategiske mål, eller om den bør endres. Til slutt munner disse prosessene ut i UiBs 
samlede studiekvalitetsmelding. 

I universitetsstyrets møter i november blir det lagt frem tre styresaker knyttet til 
porteføljestyring som må sees i sammenheng: 1) studiekvalitetsmeldingen for foregående 
år, som blant annet omtaler planer om oppretting og nedlegging av studietilbud på lengre 
sikt, 2) sak om oppretting og nedlegging av studietilbud for kommende studieår og 3) sak 
om opptaksrammer for det kommende studieåret. Fakultetene melder fra om planer for 
etablering av nye studieprogram halvannet år før søknad om nyetablering legges frem for 
styret. Etter innmelding blir fagmiljøene kontaktet av sentral læringsdesigngruppe, som 
informerer om veiledningsprosessen frem mot endelig søknad. 31. august det påfølgende 
året skal søknaden leveres til den sentrale studiekvalitetskomiteen for nærmere 
gjennomgang og vurdering. 

UiB har sendt inn dokumentasjon på flere styresaker som viser redegjørelser, drøftinger og 
vedtak om endringer i studieporteføljen gjennom flere instanser og et grundig arbeid i den 
sentrale studiekvalitetskomiteen. Oppretting og nedlegging av studietilbud foregår 
gjennom forutsigbare prosesser. Basert på anbefalinger fra den sentrale 
studiekvalitetskomiteen vedtar utdanningsutvalget å anbefale oppretting og nedlegging av 
studietilbud til universitetsstyret.   

Den årlige styringsdialogen med Kunnskapsdepartementet er også en viktig del av 
rammeverket i utviklingen av UiBs studieportefølje. En av de nye målsettingene fra og med 
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2022 er å videreutvikle studietilbud innenfor universitetets strategiske satsingsområder: 
marin forskning, klima- og energiomstilling og globale samfunnsutfordringer. Det er også et 
uttalt mål at UiB skal opprette studietilbud relatert til bærekraft.  

Strategisk utvikling av porteføljen innen ph.d.-utdanningene skjer primært på fakultetene 
og henger tett sammen med UiBs overnevnte satsinger. UiB skriver i sin redegjørelse at det 
er relativt sjelden at universitetet oppretter og nedlegger ph.d.-utdanninger, men det 
gjøres jevnlige gjennomganger og evalueringer av både programmer og emner. Dette 
arbeidet dokumenteres i de årlige fakultetsvise ph.d.-utdanningsmeldingene. Ph.d.-
utdanningsmeldingene for 2020 og 2021 fra Fakultet for kunst, musikk og design viser at 
det gjøres årlige vurderinger av forholdet mellom fakultetets ph.d.-utdanning og 
universitetets strategiske forskningssatsinger. I arbeidet med omleggingen av ph.d.-
utdanningen til fakultetsvise ph.d.-programmer ble det foretatt en grundig gjennomgang av 
hele ph.d.-porteføljen, et arbeid som komiteen mener er godt dokumentert i saken.  

 

Konklusjon 

Kravet i studietilsynsforskriften § 4-1 (6) er oppfylt. 
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4 Komiteens samlede konklusjon  
 

Konklusjon  
Det systematiske kvalitetsarbeidet ved Universitetet i Bergen er tilfredsstillende: Alle krav i 
universitets- og høyskoleloven §§ 1-6 og 4-3 (5), studiekvalitetsforskriften § 2-1 (2) og 
studietilsynsforskriften § 4-1 er oppfylt. De sakkyndige har tillit til at institusjonens 
systematiske kvalitetsarbeid sikrer og videreutvikler utdanningskvaliteten.  

Komiteens kommentarer til konklusjonen 
Komiteen vil takke UiB for et omfattende og innholdsrikt dokumentasjonsmateriale og et 
institusjonsbesøk hvor både studenter, fagansatte, administrative medarbeidere, eksterne 
aktører og ledelsen engasjert og åpent har delt sine erfaringer og sin tilnærming til 
kvalitetsarbeidet. 

Komiteen ser at UiB sikrer og videreutvikler kvaliteten i institusjonens studietilbud. 
Universitetet har et strukturert kvalitetssystem (med to undersystemer) som har tydelige 
rollebeskrivelser og klar ansvarsfordeling. Kvalitetssikring og kvalitetsarbeid er forankret i 
UiBs strategi og i alle organisasjonsledd, inkludert i styret og i ledelsen på alle nivåer. 
Studenter og ansatte er inkludert og proaktive i arbeidet med læringsmiljø, som blant annet 
bidrar til en sterk kvalitetskultur. Kvalitetsarbeidet ved universitetet er basert på 
informasjon fra relevante kilder som blir brukt til å avdekke sviktende kvalitet, og til å 
utvikle kvaliteten i studietilbudene og i den samlede studieporteføljen. 

Komiteen er ikke i tvil om at det systematiske kvalitetsarbeidet ved UiB oppfyller alle 
formelle krav. Likevel mener de sakkyndige at kvalitetsarbeidet har visse 
forbedringspunkter og potensial for videre utvikling, som gjelder spesielt § 2-1 (2) i 
studiekvalitetsforskriften.  

Komiteen gir råd til videreutvikling og forbedring av kvalitetsarbeidet ved UiB i kapittel 5 
under, men alle disse rådene går ut over minimumskravene som stilles til det systematiske 
kvalitetsarbeidet i loven og forskriftene. 
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5 Vedlegg til komiteens innstilling til NOKUT
Råd til videreutvikling av institusjonens systematiske kvalitetsarbeid 
I tillegg til å vurdere om kvalitetsarbeidet oppfyller kravene i universitets- og høyskoleloven 
§§ 1-6 og 4-3 (5), studiekvalitetsforskriften § 2-1 (2) og studietilsynsforskriftens kapittel 4 
ligger det i komiteens mandat å gi råd om videreutvikling av kvalitetsarbeidet ved 
institusjonen.

På den siste dagen av institusjonsbesøket ble det andre møtet mellom ledelsen og den 
sakkyndige komiteen utvidet for å diskutere områder for videre utvikling av institusjonens 
kvalitetsarbeid. I denne dialogen deltok rektor, prorektor for utdanning, viserektor, 
universitetsdirektør, assisterende universitetsdirektør, avdelingsdirektør for 
Studieavdelingen og avdelingsdirektør Forsknings- og innovasjonsavdelingen. Temaene for 
utviklingsdialogen ble valgt på bakgrunn av innholdet i den innsendte dokumentasjonen og 
var ansett for å være av spesiell relevans for UiB. På grunn av tematisk overlapp har den 
sakkyndige komiteen valgt å gi rådene knyttet til utviklingstemaene sammen med råd til 
videreutvikling av institusjonenes systematiske kvalitetsarbeid:  

Tema 1: UiB bør revurdere kompleksiteten i kvalitetssystemet 

Komiteen har merket seg at spesielt kvalitetssystemet for bachelor- og masterprogrammer, 
årsstudier og etter- og videreutdanninger inneholder mange og omfattende komponenter. 
UiB bør spørre seg om kvalitetssystemet per i dag er for omfattende målt opp mot oppnådd 
effekt, eller om systemet med fordel kan slankes uten å miste det kontinuerlige fokuset på 
kvalitetskontroll og utvikling. Komiteen mener at forslag til forenkling bør innhentes fra 
fakultets- og instituttnivå, men vil også komme med noen generelle forslag til refleksjoner: 
Må kvalitetsmeldinger på alle nivåer årlig rapporteres oppover i systemet, eller kan det 
være tilstrekkelig å gjøre dette annethvert eller hvert tredje år? Kan de årlige 
kvalitetsmeldingene eventuelt gjennomføres som grunnlag for lokale utviklingsdiskusjoner? 
Er en treårig emneevaluering nødvendig? Er det nødvendig med årlig fagfellerapportering, 
eller er det tilstrekkelig med annethvert år? Kan syklusene for progamevalueringer økes til 
seks år? 

Tema 2: UiB bør gjennomføre en systematisk sammenligning av de to kvalitetssystemene 

Komiteen har forståelse for at UiB ser fordeler med å ha to kvalitetssystemer. Komiteen vil 
imidlertid minne om muligheten til å lære av hverandre og dele erfaringer på tvers av de to 
systemene. Det gjelder ikke minst syklusene med fem- og seksårige periodiske evalueringer, 
hvor UiB har valgt to ulike tilnærminger. Et mulig tiltak kan være et «knutepunkt» av ulike 
komponenter som er felles for de to systemene, der fakultets- eller programnivået kan 
velge det som passer best for den aktuelle utdanningen. Ved en gjennomgang av 
systemene vil komiteen også anbefale UiB å sammenlikne kvalitetssystemet med andre 
universiteter i Norge eller utlandet og se på hvordan andre institusjoner har bygget opp sine 
kvalitetssystemer for utdanninger på ulike nivåer. 
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Tema 3: UiB bør styrke innspill fra samfunns- og arbeidslivet i kvalitetssystemet 

I UiBs retningslinjer for de eksterne evalueringene av ph.d.-utdanningene fremgår det at 
fakultetene kan vurdere om representanter fra arbeids- og samfunnsliv skal være med. 
Komiteen råder UiB til å fastsette som hovedregel at én arbeidslivrepresentant er med i 
disse evalueringene, og at unntak fra hovedregelen må begrunnes. Komiteen anbefaler 
også at UiB ved evalueringer av studietilbud på bachelor- og masternivå inkluderer en 
representant for arbeidslivet. Denne representanten bør enten inngår i en komite, slik som i 
kvalitetssystemet for ph.d.-nivå, eller som et tillegg til den akademiske fagfellen. Andre 
tiltak for å styrke arbeidslivets bidrag til den kontinuerlige utviklingen av UiBs utdanninger 
kan for eksempel være å gjennomføre intervjuer eller andre typer undersøkelser med 
organisasjoner og bedrifter som har ansatt nyutdannede studenter fra UiB, å engasjere 
rådgivende grupper med arbeidslivsrepresentanter eller å følge systematisk opp erfaringer 
fra veiledere på praksisplasser om kunnskapsnivået til UiB-studenter. 

Tema 4: UiB bør gå gjennom Studiekvalitetsdatabasen og forenkle 
rapporteringsprosessen 

Ved egen gjennomgang av databasen og ut fra intervjuene under institusjonsbesøket har 
komiteen fått inntrykk av at Studiekvalitetsdatabasen bidrar mer til frustrasjon enn å være 
en fleksibel kunnskapskilde. Studentene komiteen hadde samtaler med, kjente ikke til 
databasen. Hvis UiB skal beholde databasen, bør den tilpasses slik at det blir enklere for 
studenter og ansatte å få innsikt i resultater og tiltak i forbindelse med tidligere 
evalueringer. UiB kan også vurdere en inndeling i studentenes egne evalueringer og 
oppsummerende evalueringer av ansatte/eksterne kollegaer. I forbindelse med 
utviklingsarbeidet kan institusjonen eventuelt også finne flere og bedre kanaler for å gjøre 
databasen bedre kjent blant studenter og ansatte. Komiteen råder UiB til å vurdere om 
utvikling og innføring av det nye digitale systemet kan kobles sammen med 
moderniseringstiltak for Studiekvalitetsdatabasen. 
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Referat fra møte i arbeidsutvalget til UHR-Kunst, design og arkitektur  
 
Til stede 

  

Frode Thorsen leder UiB 
Karmenlara Ely  medlem HiØ 
Jørn Mortensen medlem Kristiania 
Leander Prag Sømme medlem NSO 
Unni Hagen varamedlem HiVo 
Forfall   
Marit Wergeland nestleder UiA 
   
Fra sekretariatet  
Rachel Glasser  
  

 
 Seniorrådgiver Ragnar Lie deltok på sak 23/09 kl. 1330 
 
Møtedato 01.03.2023 Møtested Nettmøte 

Møtetid 1300 – 1430   
 

 

23/06 Godkjenning av Innkalling og dagsorden 
 
Vedtak: 

Innkalling og saksliste godkjennes. 
 

 
23/07 Enhetsmøtet 18. april kl. 0900 - 1500 
 
AU diskuterte utkast til program for enhetsmøtet. AU sluttet seg til forslaget, men ønsker at 
vi tar inn en åpen post under orienteringer. 
 
Vedtak:  

Leder og sekretær arbeider videre med programmet for enhetsmøtet. Utkast til 
program sendes ut til enheten sammen med påminning om påmelding. 

 
 
23/08 Innspillsmøte om etiske retningslinjer for kunstnerisk utviklingsarbeid   
 
Bakgrunn 
I mars 2021 oppnevnte UHR-Kda en spesialistgruppe som skulle utarbeide forslag til 
veiledende etiske retningslinjer for kunstnerisk utviklingsarbeid. Arbeidsgruppen 
oversendte en skisse til retningslinjer 15. desember som ble sendt på en innspilllsrunde i 
UHR-KDA 21. januar med frist 24. mars.  
 
14. mars arrangerer vi et innspillsmøte på Den norske filmskolens avdeling i Oslo. Leder 
orienterte om planen for møtet. Frode innleder møtet med informasjon om bakgrunn og 
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kontekst, og medlemmer av spesialistgruppen orienterer deretter om forslaget til 
retningslinjene før det åpnes for innspill og diskusjon. 
 
Det må sannsynligvis lages et dokument i etterkant som er mer selvstendig fra NESH sine 
retningslinjer. Det vil også trolig bli behov for en dialog med NESH om hvordan vi best 
organiserer dette arbeidet framover for våre fagområder. 
 
På innspillsmøte vil selve innholdet i forslaget til arbeidsgruppen være i fokus. Saken tas 
også opp igjen på neste au-møte 27. mars, der arbeidsutvalget vil ha fått alle innspill. 
Prosessen videre vil diskuteres på enhetsmøtet. 
 
Vedtak: 

Saken tas opp igjen på au-møte 27. mars. 
 
23/09 Vurdering av karriereutvikling i KDA-fag 
 
UHR-KDA har et innsatsområde i handlingsplanen kalt «Karriere i akademia». 
 
Ambisjonen med NOR-CAM har vært å utvikle en veileder med vekt på åpenhet, større 
bredde i vurderingene, og helhetlige vurderinger som motsats til ensidig bruk av 
indikatorer. KDA fagene har nettopp lange tradisjoner for å bruke andre former for 
vurdering, enn den tradisjonelle publiseringsindikatoren. 
 
Hva er behovene for KDA fagene på dette området? Kan vi nedfelle vurderingsformer i 
våre fagområder i en forenklet versjon av NOR-CAM med anbefalinger for KDA-fag? En 
start kan være å ha dette som tema på vårens enhetsmøte 18. april. 
 
Seniorrådgiver Ragnar Lie orienterte fra arbeidet med vurdering av forskere, 
nasjonalt og på europeisk plan. Veilederen som er utviklet er ment som en 
verktøykasse der du kan bruke det du trenger, og som er fleksibel og kan tilpasses 
ulike fagområder.  
 
Gjennom en tilpasning til fagområder kan man synliggjøre hva som er 
meritterende, og få en refleksjon rundt samsvar mellom det som skal vurderes og 
hva som kan dokumenteres. Hvordan skal man dokumentere god kvalitet? Dette er 
en prosess som med fordel kan komme fra fagområdene selv.  
 
Ragnar foreslår at vi i første omgang ser på kolonne to i NOR-CAM matrisen og 
vurderer resultater og kompetanser i KDA-fag, og deretter ser på kolonne 3 og 
hvordan dette skal dokumenteres. Prosessen med NOR-CAM og CoARA i Europa 
vil kunne være med på å utvide forståelsen av hvordan forskning kan vurderes.  
 
Det hører også med til saken at det vil komme ny forskrift om ansettelse og 
opprykk før sommeren som blir mer overordnet enn tidligere.  
 
Arbeidsutvalget understreket at det blir viktig å spre ny tenkning rundt vurdering 
bredt, og ikke minst til NOKUT.  
 
Ragnar oppfordret til å tenke bredt – KDA-fagene kan ha mye å vise andre 
fagområder når det gjelder dokumentasjon.  
 
Arbeidsutvalget ønsker å ta temaet opp på enhetsmøtet.  
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Vedtak 

Temaet tas opp på vårens enhetsmøte, og AU vurderer deretter ev. videre arbeid 
med saken.  

 
23/10 Orienteringssaker 
 

 Kunst, design og arkitektur i publiseringsindikatoren – møte 3. mars med 
publiseringskomiteen for arkitektur og design. Blir sak på enhetsmøtet. 

• Frascati-manualen.  
 
Vedtak 

Arbeidsutvalget tar sakene til orientering 
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