
Universitetet i Bergen, Det medisinske fakultet   

Møte i studiekvalitetskomiteen 

Tid og sted: torsdag 20. januar 2022, Teams, 11.00-11.45 

Til stede: Marit Øilo, Harald Wiker, Hanne Rosendahl-Riise, Ingvild Sandøy, Sivakami Haug, Vegard 
Slettvoll (studentrepresentant), Martha Dahle (referent) 

 

Referat 
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Godkjenning av innkalling og saksliste  

Godkjent uten merknader.  

 

Sak 2/22  

 

 

Programevalueringer 2021 

I 2021 gjennomførte medisinstudiet, klinisk master i manuellterapi, master i 
biomedisin, bachelor i human ernæring og master i klinisk ernæring 
programevalueringer. Disse skal nå gjennomgås av studiekvalitetskomiteen, som skal 
gi anbefaling til fakultetsstyret om hvorvidt programmene bør reakkrediteres. Vi tar 
sikte på å legge fram programmene for reakkreditering i fakultetsstyrets møter i 
mars og april 2022. Det vil derfor kalles inn til tre digitale møter i 
studiekvalitetskomiteen så snart som mulig, der programevalueringene gjennomgås.  

Programevalueringene skal sikre at studietilbudene tilfredsstiller de kvalitetskravene 
som går fram av nasjonale krav til akkreditering. Nasjonale krav er i denne 
sammenheng studiekvalitetsforskriften, studietilsynsforskriften og eventuelle 
nasjonale retningslinjer eller rammekrav for den aktuelle utdanningen – som for 
eksempel RETHOS.  

Programevalueringene vil forberedes for gjennomgang i studiekvalitetskomiteen ved 
at studiesjef og ansvarlig for studiekvalitet først gjennomgår dem opp mot de 
formelle kravene for programevalueringer og reakkreditering.  
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NOKUT-tilsynet, oppnevning av lokal komité 

Fakultetet vil innen 25. januar melde inn hvem som skal representere fakultetet i 
MED sin styringsgruppe i forbindelse med årets NOKUT-tilsyn. Den sentrale 
styringsgruppen ved UiB skal ledes av prorektor Pinar Heggernes, og vi er bedt om at 
de fakultetsvise gruppene skal bestå av: 

• Dekan (leder)  
• Pro/visedekan for utdanning eller forskning (Martha Enger er med i den sentrale 
styringsgruppen, så Marit blir vår representant her) 

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2010-02-01-96/KAPITTEL_2
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2017-02-07-137?q=studietilsynsforskriften


• Fakultetsdirektør  
• Studiesjef eller leder for adm. av forskerutdanningen  
• Instituttleder * 
• Programstyreleder * 
• Studentrepresentant/ph.d. stipendiat * 
• Relevante administrative ressurser ved institutt/fakultet 
 
Representanter merket med * oppnevnes etter at vi vet hvilke program som er valgt 
ut for tilsyn, i mai. MEDSU må ha en studentrepresentant klar så fort som mulig når 
vi vet hvilke program som er valgt ut.  

Vi har gode rutiner for oppfølging av kvalitetssystemet, det vi må jobbe med er å 
gjøre kvalitetssystemet kjent blant undervisere og administrativt ansatte. Tilsynet vil 
i tillegg til innsamling av dokumentasjon innebære et institusjonsbesøk, der både 
studenter og ansatte vil bli intervjuet.  
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Eventuelt 

Ingen saker 

 

 


