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Oppretting av studiekvalitetskomité ved fakultetet 

Bakgrunn  
Sak om kvalitetssystemet i Universitetsstyret 
Forskrift om tilsyn med utdanningskvaliteten i høyere utdanning (studietilsynforskriften) 
Studiekvalitetsforskriften 
Melding St. 16 (2016-2017) Kultur for kvalitet i høyere utdanning 

Saksfremstilling 
En arbeidsgruppe nedsatt av Utdanningsutvalget leverte sin innstilling om nytt system for 
kvalitetsutvikling i utdanningene, i juni 2018. Universitetsstyret vedtok, etter anbefaling fra 
Utdanningsutvalget, nytt kvalitetssystem i møtet 25. oktober 2018. 

I revidert studiekvalitetsforskrift og studietilsynsforskriften, blir det fremhevet at institusjonene 
selv har ansvar for å påse at både nye og etablerte studieprogrammer følger forskriftens krav 
til akkreditering. I studietilsynsforskriftens § 4-1 (3) går det fram at 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.

Ved oppretting av nye studieprogrammer, er det etablert en ordning der en gruppe ved UiB 
læringslab bidrar med veiledning i forbindelse med den årlige søknadsprosessen. I tillegg er 
det opprettet en tverrfaglig sammensatt Studiekvalitetskomitè, som har som oppgave å 
vurdere søknadene og å gi sin anbefaling om oppretting til Utdanningsutvalget og styret, 
etter reglene som følger av studietilsynsforskriften § 4-1 (3). 

For eksisterende studieprogram skal det leveres en programevaluering hvert femte år. 
Programevalueringene og oppfølgingen av disse ivaretar kravet om systematisk kontroll av 
våre eksisterende studieprogram. 

Programstyrene har ansvar for å gjennomføre programevalueringene, og det er delegert til 
fakultetet selv å godkjenne disse. Godkjenning innebærer en stadfesting av at det pågår et 
kontinuerlig og systematisk arbeid for å utvikle kvaliteten i programmet, og av at kravene i 
NOKUTs tilsynsforskrift er innfridd (reakkreditering).  

Fakultetene skal derfor etablere fakultetsvise studiekvalitetskomiteer, etter mal av den 
sentrale studiekvalitetskomiteen, for å bidra til den systematiske gjennomgangen av 
fakultetets studieprogramportefølje. Komiteen skal ha som oppgave å gjennomgå og å 
vurdere programevalueringene, og å gi sin anbefaling om reakkreditering av 
studieprogrammene, før disse går til videre behandling i fakultetsstyret.  

Programevalueringen fra programstyrene skal minst omfatte: 
• en vurdering av om forutsetningene i studietilsynsforkriftens § 4-1 (3) er dekket i

studieprogrammet.

en egenvurdering av: 

http://ekstern.filer.uib.no/ledelse/universitetsstyret/2018/2018-10-25/S_109-18Nytt_kvalitetssystem_utdanningene.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.regjeringen.no/contentassets/aee30e4b7d3241d5bd89db69fe38f7ba/no/pdfs/stm201620170016000dddpdfs.pdf


• Gjennomføring, frafall, kandidatproduksjon  
• Læringsmiljø  
• Begrunnelse for sammensetning av emner, og for valg av for undervisnings- og 
vurderingsformer  
 
• Hvordan sikres:  

Arbeidslivskontakt 
Praksis  
Internasjonalisering  
Læringsutbyttet i tråd med NKR  
Hvordan er innspill fra ekstern fagfelle fulgt opp i perioden  

 

Sammensetning av studiekvalitetskomitéen ved fakultetet 

Det er ikke satt opp noen offisielle krav til sammensetning, men det anbefales å følge samme 
mal som den sentrale studiekvalitetskomiteen som består av fagansatte, administratorer, 
ansatt med kompetanse i pedagogikk/didaktikk, studentrepresentant(er) og faglig ledelse, 
samt gjerne ekstern fagfelle på relevante fagfelt. 

 

Fakultetet foreslår å oppnevne følgende komité:  

Faglig ledelse - Harald Walderhaug, visedekan for utdanning 

Fagansatt – Henriette Linge, førsteamanuensis ved Institutt for geovitenskap, medlem av 
Pedagogisk akademi 

Administrativt ansatt – Birthe Gjerdevik, studieseksjonen ved Det matematisk-
naturvitenskapelige fakultet 

Pedagogikk/didaktikk – Jorun Nylehn, Institutt for biovitenskap 

2 studenter – leder og nestleder i Realistutvalget  

Ekstern fagfelle – Kristin Flornes, konserndirektør Teknologi, NORCE 

Sekretærfunksjonen blir ivaretatt av fakultetets studieseksjon. 

  
Vedtak  
Fakultetsstyret vedtar å oppnenvne den foreslåtte studiekvalitetskomitéen.  
  
27.08.2019/BIG 
  
  
Helge K. Dahle  
dekan  
  
  
 


