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Godkjenning av innkalling og saksliste
Ingen merknader.
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Status RETHOS – runde med kort oppdatering fra det enkelte studieprogram
Medisin har fått oversendt NOKUT sin rapport fra evalueringen av
implementeringen, etter å først ha levert en egenvurdering. Status kan leses i
rapporten. UiT er på vei med en felles løsning for implementering av kunnskapsmål
om samers status og rettigheter – dette gjelder flere studieprogram.
Farmasi implementerer RETHOS fortløpende, har foretatt en gjennomgang av hvor
den enkelte læringsutbyttebeskrivelsen kommer inn. Alle emneansvarlige er
orientert og innstilt på jobben som må gjøres.
Ernæring implementerer også fortløpende, også de har fått hjelp av UiT til
kunnskapsmålet om samiske forhold. Praksisukene skal utvides, og det har
programmet kontroll på. Det må jobbes videre med overordnede avtaler med
kommune for å sikre tilstrekkelig antall praksisplasser.

Sak 7/22

Fakultetets studiekvalitetsmelding for 2021
Som en del av det sykliske studiekvalitetsarbeidet skal fakultetet avholde årlige
dialogmøter med sine fagmiljø om utdanningsvirksomheten, og de samme miljøene
skal utarbeide årlige, skriftlige egenvurderinger. Gitt programstrukturen ved vårt
fakultet er det vurdert fra fakultetsledelsen at kvalitetsrapporteringen er best
ivaretatt mellom fakultetet og programutvalgene. Dialogmøtet mellom fakultetet og
programutvalgene vil finne sted i møtet i studiekvalitetskomiteen onsdag 11. mai.
Det er derfor viktig at programutvalgene er representert i dette møtet ved leder eller
dennes stedfortreder. Programutvalgenes frist for å levere årets egenvurdering er 1.
april.
Egenvurderingen skal ta utgangspunkt i egenvurderingene fra de emneansvarlige,
samt vurdering fra ekstern fagfelle. Det skal også vurderes om planlagte eller
gjennomførte endringer på emnenivå påvirker helheten i programmet. Dersom
resultater fra Studiebarometeret og/eller andre undersøkelser viser behov for
oppfølging, skal dette framgå av egenvurderingen. Programmets gjennomføringstall
skal også gjennomgås og gjøres rede for. Egenvurderingene vil, sammen med

drøfting fra dialogmøtet, danne grunnlag for fakultetets samlede
studiekvalitetsmelding som skal leveres innen 18. mai.
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Orienteringssaker
• Konferanse: Utdanningskvalitet og digital omstilling 2022 (hkdir.no)

