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

Side 1 av 4 
 

 
  

 Arkivsaksnr.: Dokumentdato: 
 2021/18318 16.05.2022 
   
   
Styre: Styresak: Møtedato: 
Universitetsstyret 58/22 16.06.2022 

 

NOKUT-tilsyn av UiBs systematiske kvalitetsarbeid 

Henvisning til bakgrunnsdokumenter 
• Styresak 103/21: NOKUT-evaluering av UiBs systematiske kvalitetsarbeid   
• Utdanningsutvalget, sak 27/22: NOKUT-tilsyn av det systematiske kvalitetsarbeidet    
• Studietilsynsforskriften, §4 
• Studiekvalitetsforskriften, kapittel 2  
• UiBs systembeskrivelse for kvalitetsarbeid for utdanning 
• Systembeskrivelse for kvalitetssystem for ph.d.-utdanningen  

 
Saken gjelder: 
15. november 2021 mottok Universitetet i Bergen varsel fra Norsk organ for kvalitet i 
utdanningene (NOKUT) om tilsyn med det systematiske kvalitetsarbeidet i utdanningene ved 
UiB, med oppstart våren 2022. NOKUT gjennomfører samtidig tilsyn ved de øvrige BOTT-
universitetene: UiO, NTNU og UiT. 
 
NOKUTs ansvar for å føre tilsyn med universitets- og høyskoleinstitusjonenes kvalitetsarbeid 
for utdanningene, er hjemlet i studiekvalitetsforskriften. Kravene til studietilbud går fram av 
Universitets- og høyskoleloven (uh-loven), studiekvalitetsforskriften (KD) og 
studietilsynsforskriften (NOKUT). Tilsyn med kvalitetsarbeidet skjer hvert 6.-8. år. 
 
I styresak 103/21 ble styret orientert om det systematiske kvalitetsarbeidet som gjøres ved 
UiB, hva som ligger til grunn for det forestående tilsynet og hvordan UiB jobber for å 
imøtekomme kravene. Formålet med denne saken er å gi en løypemelding for det pågående 
tilsynet. 

Forslag til vedtak: 
Universitetsstyret tar informasjonen om NOKUT-tilsynet til orientering. 

 
   

 
Robert Rastad  
universitetsdirektør  

 
 
16.05.2022/Tove Steinsland/Charlotte Eide/Christen Soleim (avd.dir) 
 
Vedlegg:  
1. Saksframstilling 
  

https://ekstern.filer.uib.no/ledelse/universitetsstyret/2021/2021-09-09/S_103-21NOKUT-evaluering_UiBs_systematiske_kvalitetsarbeid.pdf
https://www.uib.no/sites/w3.uib.no/files/attachments/saksliste_1.pdf
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2017-02-07-137#KAPITTEL_4
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2010-02-01-96
https://www.uib.no/sites/w3.uib.no/files/attachments/uibs_kvalitetssystemutdanning_nor_v10.pdf
https://www.uib.no/foransatte/95455/kvalitetssystem-phd-utdanningen-ved-uib
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NOKUT-evaluering av UiBs systematiske kvalitetsarbeid -løypemelding 
 
Bakgrunn 
NOKUT er et faglig uavhengig forvaltningsorgan under Kunnskapsdepartementet, og har 
blant annet som oppgave å føre tilsyn med universitetenes kvalitetsarbeid. Institusjoner som 
ikke får sitt kvalitetsarbeid godkjent av NOKUT, vil stå i fare for å miste retten til å akkreditere 
(opprette studier).  
 
Universiteter har rett til å opprette studietilbud på alle studienivå. Retten til selvakkreditering 
innebærer samtidig et krav om at institusjonene gjennomfører nødvendige prosesser for å 
sikre at de studier som opprettes, tilfredsstiller nasjonale kvalitetskrav fastsatt av 
Kunnskapsdepartementet og NOKUT. Med selvakkrediteringsretten følger også en plikt til å 
føre intern kontroll med at alle de eksisterende studiene tilfredsstiller de samme kravene. 
Retten til selvakkreditering forutsetter at institusjonen har et godkjent kvalitetssystem. 
Formålet med NOKUTs systemtilsyn er derfor å kontrollere at institusjonene har 
tilfredsstillende systemer og rutiner for å opprette nye studietilbud og sikre og videreutvikle 
kvaliteten i studiene de allerede tilbyr. Kravene til studietilbud går fram av UH-loven, 
Studiekvalitetsforskriften (KD) og Studietilsynsforskriften (NOKUT).  
 
Ved UiB har vi to kvalitetssystem. Ett som gjelder for ph.d.-utdanningene og ett som gjelder 
for lavere grads- og masterutdanningene. I dette tilsynet er studier på alle tre nivå plukket ut, 
og vi får derfor tilsyn på begge systemene. Det administrative ansvaret for systemet for 
ph.d.-utdanningene ligger til Forsknings- og innovasjonsavdelingen (FIA), mens det 
administrative for systemet for studier på lavere grads- og masternivå, ligger til 
Studieavdelingen (SA) FIA og SA samarbeider derfor tett om forberedelsene til tilsynet, og 
det er også et tett samarbeid med fakultetene og instituttene i arbeidet.  
 
Første trinn i NOKUTs tilsynsmodell, er at institusjonene mottar en bestilling om 
oversendelse av dokumentasjon av UiBs systematiske kvalitetsarbeid. UiB mottok en slik 
bestilling 6. mai.  
 
Dokumentasjonen som oversendes NOKUT skal inneholde en beskrivelse av hvordan UiB 
oppfyller nærmere spesifiserte krav til kvalitetsarbeidet som angis i uh-loven, 
studiekvalitetsforskriften og studietilsynsforskriften. Det skal gjøres rede for hvordan vi 
overholder i alt ni bestemmelser, fire av disse skal det redegjøres for på både 
institusjonsnivå og på studietilbudsnivå. På institusjonsnivå sender vi dokumentasjon på de 
rutiner og ordninger som er felles for hele institusjonen, mens det på studietilbudsnivå skal 
dokumenteres hvordan det systematiske kvalitetsarbeidet blir fulgt opp på det utvalgte 
studiet.   
 
Følgende studietilbud inngår i tilsynet: 
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UiB mottok allerede 8. april den samme oversikten i form av et forslag til utvalg av 
studietilbud som skal inngå i tilsynet, og fikk samtidig mulighet til å komme med begrunnede 
innspill til endringer i utvalget. UiBs styringsgruppe for NOKUT-tilsynet valgte å ikke foreslå 
endringer i utvalget, etter forslag fra de fakultetsvise gruppene. Forslaget fra NOKUTs brev 
8. april, der samtlige fakulteter og alle studienivå er representert, ble derfor stående.  
 
NOKUT begrunner utvalget med at de har tatt sikte på at utvalget så langt som råd skal 
reflektere institusjonens profil, og har brukt følgende kriterier i utvelgelsen:  

• studentmassen  
• nivå (BA/MA/ph.d.)  
• geografisk/institusjonell utstrekning (fakultet/institutt/campus)  
• andre institusjonelle særtrekk 

 
Utprøving av justeringer i NOKUTs tilsynsmodell 
NOKUT har et pågående arbeid med å vurdere endringer i sin tilsynsmodell. UiB, UiO, UIT 
og NTNU har deltatt i dette arbeidet. Arbeidet har ikke kommet så langt at det er vedtatt ny 
modell, men det blir prøvd ut noen mindre justeringer i forbindelse med dette tilsynet. En av 
justeringene er å redusere arbeidsmengden for institusjonene gjennom å kreve mindre 
dokumentasjon. Samtidig blir institusjonene bedt om å begrense mengden dokumentasjon 
som sendes inn.  
 
Hva skjer framover? 
NOKUTS tilsynsmodell angir følgende trinn i tilsynsprosessen:  
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Prosessen er foreløpig på det første trinnet. Frist for innsending av etterspurt dokumentasjon 
er 15. september. Etter det overtar en sakkyndig komité som skal vurdere innsendt 
dokumentasjon. En eventuell 2. innsendingsrunde blir i løpet av oktober. Vi vil i løpet av 
våren få informasjon om sammensetning av den sakkyndige komiteen som er oppnevnt av 
NOKUTs styre for å gjennomføre tilsynet ved UiB. 
 
Det er satt en intern frist for oversending av dokumentasjon fra fakultetene 22. august. Etter 
dette skal dokumentene samordnes og sikres forankring i dekangruppen, Utdanningsutvalget 
og Forskningsutvalget. 
 
Det er uheldig at prosessen med innsamling av dokumentasjon går over sommerferien, og at 
fristene er satt rett etter studiestart. Det er lagt opp til to grep for å demme opp for noe av 
ulempene med dette: 

• Fakultetene ble anbefalt å starte på arbeidet med dokumentasjon på et tidlig 
tidspunkt i prosessen. Denne anbefalingen er fulgt opp. 

• Det blir lagt opp til en runde med førsteutkast av dokumentasjon, med sikte på en 
innspillsrunde medio juni.  

Dette, kombinert med reduserte dokumentasjonskrav fra NOKUT, gjør at det skal være mulig 
for fakultetene å ferdigstille dokumentasjonen før sommeren.   
 
Milepæler:  

• 11. mai: Internt fellesmøte med alle fakultetsgruppene, tema: Hva er god 
dokumentasjon?  

• 15. juni- intern frist for innsending av førsteutkast. Det gis innspill på førsteutkastene 
før ferien 

• 22. august 2022- Intern frist for innsending av dokumentasjon 
• 15.09.2022- frist for innsending av dokumentasjon 
• Mellom uke 45-50 i 2022: Institusjonsbesøk over to til tre dager 
• Januar/februar 2023: Foreløpig innstilling fra komiteen: Ca. 15. januar, endelig 

innstilling: ca. 15. februar 2023 
• April 2023 – NOKUT behandler rapporten i styret, og fatter vedtak.  

 
Universitetsdirektøren sine kommentarer 
Et godkjentstempel på kvalitetsarbeidet vårt sikrer at vi beholder rettighetene til å akkreditere 
studier på alle nivå. Dette er en viktig forutsetning for at UiB kan opprettholde sin status som 
universitet.  
 
Det er derfor avgjørende at arbeidet med samling av dokumentasjon og tilrettelegging for 
komiteens besøk gis høy prioritet, og at arbeidet er godt forankret i faglig og administrativ 
ledelse på alle nivå.  
 
Universitetsdirektøren vil komme tilbake med en ny løypemelding til høsten. 
 
 
 
 
16.05.2022/Tove Steinsland/Charlotte Eide/Christen Soleim (avd.dir.) 
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