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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.
Vedlegg:
•

Sak 3/22

UiB-mal for programevalueringer

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)
• 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.
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Eventuelt

Mal for programevaluering
Om programevaluering og reakkreditering av studieprogram
Studietilsynsforskriften setter krav til at utdanningsinstitusjonene har ordninger som sikrer at også de
etablerte studieprogrammene tilfredsstiller de nasjonale kravene på lik linje med nyopprettede
program. Prosessen ved UiB bygger på programevalueringene som gjennomføres minst hvert 5. år.
Programevalueringen skal danne grunnlag for at Studiekvalitetskomiteen ved fakultetet kan vurdere om
studieprogrammet tilfredsstiller de nasjonale kravene til akkreditering (Studietilsynsforskriften kapittel
2, og § 3-2 i Forskrift om kvalitetssikring og kvalitetsutvikling i høyere utdanning og fagskoleutdanning)
og UiB sin studieforskrift. Studiekvalitetskomitéen gir så anbefaling om reakkreditering til
fakultetsstyret. Det er fakultetsstyret som vedtar om programmet kan reakkrediteres eller om det må
gjennomføres endringer i studieprogrammet for at forskriftens krav skal være tilfredsstilt. Rapporten
lagres i Studiekvalitetsbasen sammen med informasjon om tiltak for oppfølging.
Programstyret (programstyreleder) har ansvar for å gjennomføre programevaluering av eksisterende
studieprogram minst hvert 5. år.
Studenter, eksterne fagfeller, samt representanter fra arbeids- eller samfunnsliv som er relevante for
studietilbudet, skal bidra i evalueringene.
Grunnlagsmaterialet for og vedlegg til programevalueringen skal være:
•
•
•
•
•
•

Studieplanen for programmet
Årlige egenvurderinger av emner og studieprogram
Emneevalueringer
Programevalueringsrapporter fra ekstern fagfelle
Oversikter over studiepoengproduksjon, opptak, gjennomføring, frafall og kandidatproduksjon.
Relevante rapporter fra Tableau og STAR til delen av evalueringen:
o Studieprogramledere https://rapport-dv.uhad.no/#/workbooks/1573/views
Herunder:
 GST1 Gjennomstrømming hovedprogram - fullføring og frafall
 GST3 Andel kvalifikasjoner av antall startende
 GST5 Studiepoeng per student
 GSTM1 – Studenter med intern mobilitet Om denne rapporten:
https://www.fellesstudentsystem.no/applikasjoner/star/studieprogramledere.h
tml

Andre relevante data/kilder:
o SHOT
o Studiebarometeret (dersom det foreligger resultater på programnivå)
o Annet
• Oppsummeringer av tilbakemeldinger fra studenter og involverte undervisere, inklusive
studentevalueringer
• Praksisavtaler (dersom relevant)
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Krav til studietilbudet i UiBs system for kvalitetssikring av utdanningene
Opptakskrav og opptakstall
 Veiledning: Gi en kort vurdering av studieprogrammets resultater når det gjelder opptak. Fyller
studieprogrammene studieplassene sine? Planlegger fagmiljøet eller har fagmiljøet gjennomført
tiltak for å øke rekrutteringen til og/eller inntakskvaliteten på programmet?
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Gjennomføring, frafall og kandidatproduksjon
 Veiledning: Gjør en vurdering av programmets resultater i perioden etter forrige
programevaluering når det gjelder gjennomføring, frafall og kandidatproduksjon.
Rapporter fra Tableau skal benyttes ved vurdering av programmet. Omtal kort relevante tiltak
som er gjennomført i perioden og hvilke tiltak som skal gjennomføres i kommende periode.

Vurdering av læringsmiljø
 Veiledning: Gi en vurdering av det faglige og sosiale læringsmiljøet på programmet, og beskriv
tiltak og eventuelle tilbakemeldinger på eller undersøkelser om læringsmiljø som er gjennomført
i perioden. Eksempler på læringsmiljøtiltak: egne lesesaler, filmklubb, sosiale tiltak osv. Mulige
kilder: SHOT, Studiebarometeret e.l.

Krav til studietilbudet i Studietilsynsforskriften
System for kvalitetssikring
§ 4-1 Krav til det systematiske kvalitetsarbeidet (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 § 3-4 og kapittel 2 i denne forskrift.
Kvalitetssikring
Rapporten skal inneholde forslag til forbedringer der det er behov for det.
 Hvordan har de årlige egenvurderinger, emneevalueringer, programevalueringer og
evalueringer fra ekstern fagfelle blitt fulgt opp og hvilke tiltak har blitt iverksatt?
 Forslag: Hvilke forhold påvirker kvaliteten på programmet (ressurser, infrastruktur osv.) og hva
bør endres for å heve kvaliteten? Er det behov for å heve kvaliteten i programmet? I så fall,
hvilke tiltak bør gjennomføres?
Studentinvolvering
 Veiledning: Hvordan involveres studentene i utvikling av programmet, og tilbakemeldinger på
programmet?

Tilhørende forskrifter
§ 2-1 Forutsetninger for akkreditering (1): Aktuelle krav i lov om universiteter og høyskoler med
tilhørende forskrifter skal være oppfylt.
 Veiledning (om relevant): Dersom utdanningen er underlagt rammeplaner, krav til å tildele titler
(sivilingeniør osv.), RETHOS, sertifiseringskrav eller andre krav utover ordinære krav til bachelor3

og mastergrader, må dette spesifiseres. Det må også gjøres en vurdering av om kravene er
oppfylt.

Studieplan
§ 2-1 Forutsetninger for akkreditering (2): Informasjon om studietilbudet skal være korrekt, vise studiets
innhold, oppbygging og progresjon samt muligheter for studentutveksling.
 Veiledning: Oppdatert versjon av studieplan for programmet må legges ved. Gi en kort vurdering
av om punktene omtalt i paragrafen er oppfulgt.

Nivå på læringsutbyttet
§ 2-2 Krav til studietilbudet (1): Læringsutbyttet for studietilbudet skal beskrives i samsvar med
Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk for livslang læring, og studietilbudet skal ha et dekkende navn.
Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk
 Veiledning: Vurder om læringsutbyttet er i samsvar med og på rett nivå i henhold til Nasjonalt
kvalifikasjonsrammeverk (NKR). Nivåbeskrivelser for bachelor og master i NKR:
https://www.nokut.no/norsk-utdanning/nkr/beskrivelser-av-laringsutbytte-for-nivaene-i-nkr/
Navn
 Veiledning (om relevant): Gi en kort redegjørelse for endringer i studieprogrammets navn i
perioden og vurder om studiets navn er dekkende.

Læringsutbytte og infrastruktur
§ 2-2 Krav til studietilbudet (4): Studietilbudets innhold, oppbygging og infrastruktur skal være tilpasset
læringsutbyttet for studietilbudet.
Innhold og oppbygging
 Veiledning: Uttrykker læringsutbyttet på programnivå på en god måte de kunnskaper,
ferdigheter og generell kompetanse studenten har oppnådd i emnene som inngår i
programmet? Redegjør for eller legg ved et studieprogramkart som viser hvordan emnene,
sammen med progresjonen fra semester til semester, fører fram til læringsutbyttet for studiet.
Infrastruktur
 Veiledning: Har studiet tilstrekkelig tilgang til nødvendig og egnet infrastruktur? Med
infrastruktur menes egnede lokaler, utstyr, bibliotektjenester, administrative og tekniske
tjenester, tilstrekkelige og egnede IKT-ressurser, nettstøtte, egnet læringsplattform etc. som
understøtter studentens læring og læringsmiljø og den faglig ansattes undervisning og forskning
og/eller kunstneriske utviklingsarbeid og faglige utviklingsarbeid.
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Undervisnings- og vurderingsformer
§ 2-2 Krav til studietilbudet (5): Undervisnings-, lærings- og vurderingsformer skal være tilpasset
læringsutbyttet for studietilbudet. Det skal legges til rette for at studenten kan ta en aktiv rolle i
læringsprosessen.

 Veiledning: Hvilke undervisnings-, lærings- og vurderingsformer benyttes i studiet? Gjør en

vurdering av om disse i tilstrekkelig grad legger til rette for at studentene oppnår
læringsutbyttet som er beskrevet for studiet.
 Gi en kort omtale av eventuelle gjennomførte eller planlagte endringer i undervisnings-, læringsog vurderingsformene. Gi en beskrivelse av hvordan fagmiljøet legger til rette for at studentene
kan ta en aktiv rolle i læringsprosessen.

Faglig innhold
§ 2-2 Krav til studietilbudet (2): Studietilbudet skal være faglig oppdatert og ha tydelig relevans for
videre studier og/eller arbeidsliv.
Dersom mastergradsstudier:
Krav til akkreditering i Forskrift om kvalitetssikring og kvalitetsutvikling i høyere utdanning og
fagskoleutdanning § 3-2.Akkreditering av mastergradsstudier
(1) Mastergradsstudiet skal være definert og avgrenset og ha tilstrekkelig faglig bredde.

Faglig oppdatert studietilbud
 Veiledning: Beskriv kort hvordan fagmiljøet arbeider for å sikre at programmet er relevant i
forhold til kunnskapsutviklingen innen fagområdet og i arbeids- og samfunnsliv. Er det foretatt
endringer i programmet som følge av endringer i kunnskapsutviklingen og/eller i arbeids – og
samfunnsliv?
Relevans
 Veiledning: Gi en kort beskrivelse av programmets arbeidslivsrelevans og studentenes
karrieremuligheter, og beskriv hvordan denne relevansen formidles til studentene på
programmet. Gi også en kort beskrivelse av studiets relevans for videre studier, og av ordninger
for samhandling med arbeids- og samfunnsliv.
For mastergradsstudier
 Veiledning: Beskriv kort studiets profil og faglige bredde.

Arbeidsomfang
§ 2-2 Krav til studietilbudet (3): Studietilbudets samlede arbeidsomfang skal være på 1500–1800 timer
per år for heltidsstudier.
 Veiledning: Gi en vurdering av arbeidsomfang i studiet, herunder om det er enkelte emner,
semestre e.l. der det er behov for å fordele arbeidsbelastningen. Hvordan sikres samkjøring av
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arbeidsbelastning i undervisning, arbeidskrav og vurdering mellom emner som er obligatorisk i
samme semester? Der disse tallene finnes på studieprogrammet: Kommenter tall fra
Studiebarometeret om hvor mye tid studentene oppgir å bruke på studiet.

Kobling til forskning
§ 2-2 Krav til studietilbudet (6): Studietilbudet skal ha relevant kobling til forskning og/eller kunstnerisk
utviklingsarbeid og faglig utviklingsarbeid.
 Veiledning: Beskriv kort hvordan studentene møter forskning og faglig utviklingsarbeid i
studieprogrammet

Internasjonalisering
§ 2-2 Krav til studietilbudet (7): Studietilbudet skal ha ordninger for internasjonalisering som er tilpasset
studietilbudets nivå, omfang og egenart.
§ 2-2 Krav til studietilbudet (8): Studietilbud som fører fram til en grad, skal ha ordninger for
internasjonal studentutveksling. Innholdet i utvekslingen skal være faglig relevant.
 Veiledning: Gi en kort redegjørelse for status for internasjonalisering, og eventuelle tiltak for å
øke omfanget og relevansen av internasjonaliseringen.
 Veiledning: Hvordan tilrettelegges det for faglig relevant utveksling i studieprogrammet?

Praksis
§ 2-2 Krav til studietilbudet (9): For studietilbud med praksis skal det foreligge praksisavtale mellom
institusjon og praksissted.
§2-3 Krav til fagmiljø (7): For studietilbud med obligatorisk praksis skal fagmiljøet tilknyttet
studietilbudet ha relevant og oppdatert kunnskap fra praksisfeltet. Institusjonen må sikre at
praksisveilederne har relevant kompetanse og erfaring fra praksisfeltet.
 Veiledning (om relevant): Gi en kort beskrivelse av praksis, praksisens faglige relevans, andel
studenter som har praksis og eventuelle planer for utvikling av tilbudet.
 Veiledning (om relevant): Gi en kort vurdering av fagmiljøets kompetanse og erfaring fra
praksisfeltet.

Krav til fagmiljø i Studietilsynsforskriften
Studietilsynsforskriften kapittel 2. Akkreditering av studietilbud, § 2-3. Krav til fagmiljø
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Fagmiljøets størrelse
§ 2-3 Krav til fagmiljø (1): 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.
§ 2-3 Krav til fagmiljø (4): 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:
a) For studietilbud på bachelorgradsnivå skal fagmiljøet tilknyttet studiet bestå av minst 20 prosent
ansatte med førstestillingskompetanse.
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.
c) For studietilbud på doktorgradsnivå skal fagmiljøet tilknyttet studiet bestå av ansatte med
førstestillingskompetanse, hvorav minst 50 prosent med professor- eller dosentkompetanse.
For mastergradsstudier: § 3-2 Akkreditering av mastergradsstudier i Forskrift om kvalitetssikring og
kvalitetsutvikling i høyere utdanning og fagskoleutdanning
(2) Mastergradsstudiet skal ha et bredt og stabilt fagmiljø som består av tilstrekkelig antall ansatte
med høy faglig kompetanse innenfor utdanning, forskning eller kunstnerisk utviklingsarbeid og faglig
utviklingsarbeid innenfor studietilbudet. Fagmiljøet skal dekke fag og emner som studietilbudet består
av. De ansatte i fagmiljøet skal ha relevant kompetanse.
(3) Fagmiljøet skal kunne vise til dokumenterte resultater på høyt nivå og resultater fra samarbeid med
andre fagmiljøer nasjonalt og internasjonalt. Institusjonens vurderinger skal dokumenteres slik at
NOKUT kan bruke dem i arbeidet sitt.
 Veiledning: Gi en kort vurdering av om fagmiljøet tilknyttet studietilbudet har en størrelse som
står i forhold til antall studenter og studiets egenart, er kompetansemessig stabilt over tid og
har en sammensetning som dekker de fag og emner som inngår i studietilbudet.
 Har fagmiljøet den sammensetningen som er beskrevet i § 2-3 (4)?

Fagmiljøets utdanningsfaglige kompetanse
§ 2-3 Krav til fagmiljø (2): Fagmiljøet tilknyttet studietilbudet skal ha relevant utdanningsfaglig
kompetanse.
 Veiledning: Har fagmiljøet tilknyttet studietilbudet godkjent utdanningsfaglig kompetanse iht
UiBs regelverk? Hvordan jobbes det for å ivareta kravene til utdanningsfaglig kompetanse i
fagmiljøet?
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Faglig ledelse
§ 2-3 Krav til fagmiljø (3): Studietilbudet skal ha en tydelig faglig ledelse med et definert ansvar for
kvalitetssikring og -utvikling av studiet.
 Veiledning: Har studieprogrammet en tydelig faglig ledelse med ansvar for kvalitetssikring og
utvikling som definert i kap. 2.3 i UiB sitt kvalitetssystem for utdanning?

Fagmiljøets fagspesifikke kompetanse
§ 2-3 (5): Fagmiljøet tilknyttet studietilbudet skal drive forskning og/eller kunstnerisk utviklingsarbeid og
faglig utviklingsarbeid og skal kunne vise til dokumenterte resultater med en kvalitet og et omfang som
er tilfredsstillende for studietilbudets innhold og nivå.
 Veiledning: Gjør en kort vurdering av fagmiljøets fagspesifikke kompetanse, med vekt på
sammenhengen mellom fagmiljøets forskningsfelt og programmets innhold og nivå.

Internasjonalt og nasjonalt samarbeid
§ 2-3 (6): Fagmiljøet tilknyttet studietilbud som fører fram til en grad, skal delta aktivt i nasjonale og
internasjonale samarbeid og nettverk som er relevante for studietilbudet.
 Veiledning: Gi en kort vurdering av internasjonalt og nasjonalt samarbeid og nettverk som er
relevante for programmet.
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