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AMBISJONER FOR ARBEIDET MED STUDIEKVALITET
UiBs handlingsplan for kvalitet i utdanning er forankret i universitetets strategi, Kunnskap som former samfunnet. Arbeidet med
studiekvalitet skal være systematisk, målrettet og til beste til
studenter, universitetet og samfunnet for øvrig:
•

Gjennom å ta utdanninger av høy kvalitet utvikler våre kandidater kunnskaper, ferdigheter og personlige egenskaper

•

Gjennom å utvikle utdanninger av høy kvalitet bygger vi
universitetssamfunnets faglige selvforståelse og integritet

•

Gjennom å tilby utdanninger av høy kvalitet bidrar UiB til
å fylle samfunnets behov for kvalifisert arbeidskraft, og for
kritiske, reflekterte samfunnsborgere.

Formålet med UiBs system for kvalitetssikring av utdanning er å
understøtte en kultur for systematisk utvikling av kvalitet i emner og studieprogram. Kunnskap fra kvalitetsarbeidet skal brukes til å videreutvikle kvaliteten.
Systembeskrivelsen presenterer UiBs kvalitetssystem, og skal
være en veileder i det praktiske og systematiske kvalitetsarbeidet. De delområdene, prosessene og tiltakene som er omtalt
her, utgjør grunnsteinene i kvalitetsarbeidet, og systembeskrivelsen skal tjene som grunnlag for universitetets systematiske
arbeid med vedlikehold, revisjon og videreutvikling av kvaliteten i utdanningene.

Godkjent av universitetsstyret 25. oktober 2018.
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1. BAKGRUNN
1.1 KVALITETSSYSTEM FOR BACHELOR- OG
MASTERPROGRAM, ÅRSSTUDIER, ETTER- OG
VIDEREUTDANNINGER
Kvalitetssystemet for utdanningene er en del av UiBs samlede system
for internkontroll, og omfatter bachelor-, og masterprogram, årsstudier
og etter- og videreutdanninger.
Prosessbeskrivelsen av systemet for kvalitetsarbeid i utdanningene ved
UiB er utarbeidet på basis av et forslag fra en tverrfaglig arbeidsgruppe.
Systemet ble vedtatt av Universitetsstyret i oktober 2018.
Kvalitetssystemet inngår som en del av UiBs samlede internkontrollsystem. Systemet skal gi et kontinuerlig fokus på kvalitetsutvikling av studietilbudet, og sikre at UiBs studier holder forsvarlig kvalitet.
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Kvalitetsarbeidet kan fremstilles som en syklisk prosess i fire faser. Det
innebærer krav til kontinuerlig forbedring og læring der elementene
planlegge, utføre, evaluere og korrigere gjentas innenfor alle aktiviteter
og på alle nivå. Svikt i kvalitet skal fanges opp og møtes med systematiske løsninger for oppfølging og dokumentasjon av iverksatte tiltak.
Studenter skal involveres i alle fasene av kvalitetsarbeidet.

Kvalitetssystemet for utdanningene skal sikre at UiB overholder studiekvalitets- og studietilsynsforskriftens krav om:
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•

Det systematiske kvalitetsarbeidet (studietilsynsforskriftens § 4-1)

•

At det er på plass ordninger for systematisk å kontrollere at alle studietilbud, både nye og etablerte, tilfredsstiller kravene i studiekvalitetsforskriftens § 3-1 og 3-2, og kapittel 2 i studietilsynsforskriften

•

At kunnskapen fra kvalitetsarbeidet skal brukes til å videreutvikle
kvaliteten i studietilbudene (studiekvalitetsforskriften § 2-1 (1).
Kvalitetsarbeidet skal kunne dokumenteres, og det skal være forankret i en strategi og ledelse ved institusjonen (Studietilsynsforskriftens § 4-1).

Gjennom kvalitetsarbeidet skal universitetet bidra til å fremme en kvalitetskultur blant ansatte og studenter.
UiBs Handlingsplan for kvalitet i utdanningene, som ble vedtatt av Universitetsstyret i 2017, er retningsgivende for UiBs arbeid med utdanningskvalitet. Planen inneholder en rekke delmål, tiltak og virkemidler
som til sammen skal bidra til å fremme en kvalitetskultur ved UiB.

1.2 KVALITETSSIKRING AV PH.D.-UTDANNINGEN
Kvalitetssikringen av ph.d.-utdanningen følger de samme overordnede
prinsippene for evaluering og rapportering som kvalitetssystemet for
første og andre syklus. Det legges årlig fram en forskerutdanningsmelding for universitetsstyret som gir en statusoppdatering fra det foregående året. I tillegg gjennomføres det en anonym tilfredshetsundersøkelse blant ferdige ph.d.-kandidater, kalt kandidatundersøkelsen. Videre
inneholder systemet krav om rutiner for gjennomføring av emneevalueringer hvert tredje år, og krav om programevalueringer. Disse rapportene utgjør et grunnlag for å vurdere om det skal innføres tiltak i fakultetenes ph.d.-programmer eller i UiB sin forskerutdanning som helhet.
I tillegg har kvalitetssystemet for ph.d.-utdanningene ordninger med
fremdriftsrapportering og midtveisevaluering av kandidatenes individuelle ph.d.-løp.
For øvrig følger en detaljert beskrivelse av rutinene på UiBs ansattsider:
uib.no/foransatte/95455/kvalitetssikring-av-forskerutdanningen
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2. UTVIKLING OG
KONTROLL AV
STUDIEKVALITET
Ved UiB er det to overordnede prosesser som til sammen sikrer at kvaliteten i utdanningene videreutvikles og at de oppfyller de kravene som
stilles til akkrediterte studietilbud. Det ene er den årlige prosessen med
egenvurderinger, dialogmøter, og studiekvalitetsmeldinger, som representerer det løpende studiekvalitetsarbeidet. Den andre prosessen
omfatter syklisk evaluering og reakkreditering av studiene. På institusjons- og fakultetsnivå er det etablert støttefunksjoner som er sentrale
i utviklingen.
Helhetlig kvalitetsarbeid ved UiB
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2.1 STØTTESYSTEMER FOR UTVIKLING OG
KONTROLL AV KVALITET I STUDIENE
Støttesystemet består av:
•

En sentral og syv fakultetsvise læringsdesigngrupper med ansvar for
å veilede fagmiljøene under utforming av nye studieprogram og
kvalitetsutvikling i eksisterende studieprogram.

•

En sentral og syv fakultetsvise studiekvalitetskomiteer som har i
oppgave å vurdere om nye og etablerte studieprogram stetter kravene til akkreditering.

LÆRINGSDESIGNGRUPPER
Læringsdesign referer til utforming og utvikling av læringsinnhold på
ulike nivå. Fakultetene skal ha læringsdesigngrupper med nødvendig
spisskompetanse på den faglige egenarten til utdanningene på det aktuelle fakultetet. Det enkelte fakultet bestemmer selv sammensetning
av og mandat for gruppen, med utgangspunkt i hva som kjennetegner
relevant undervisning, læring og vurdering innenfor fakultetets ulike
fagfelt.
I samspill med læringsdesigngruppen i UiB læringslab, bidrar de fakultetsvise læringsdesigngruppene med:
•

tverrfaglig kompetanse; vitenskapelig, administrativ og utdanningsfaglig

•

faglig-pedagogisk motivasjon

•

fortolkning og oversetting av ytre krav i spesifikke faglige kontekster

•

relevante metoder og verktøykasser

•

tilrettelegging for den kollegiale samtalen om utdanning og undervisning

•

utforming av læringsutbyttebeskrivelser

•

læringsdesignkompetanse.
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Figuren under viser UiBs modell for helhetlig utvikling av studieprogram, både oppretting av nye og grundig redesign av eksisterende.
Modellen er skalerbar ved at deler av den kan brukes i utviklingsarbeid
på emnenivå.
(Re)designmodell for utvikling av studieprogram

De fakultetsvise læringsdesigngruppene kan være fast definerte grupper eller team/nettverk. De har i oppgave å veilede fagmiljøene i forbindelse med videreutvikling av studieprogrammene ved fakultetetene,
og i forbindelse med studieprogramevalueringer.

STUDIEKVALITETSKOMITEER
Den sentrale studiekvalitetskomiteen oppnevnes av UiBs utdanningsutvalg og har ansvar for å vurdere søknader om oppretting av nye
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studieprogram, i henhold til kravene i studiekvalitetsforskriften og
studietilsynsforskriften. Komiteen gir anbefaling om oppretting til Utdanningsutvalget og Universitetsstyret. På eget initiativ eller etter særlig forespørsel kan komiteen foreta en tilsvarende vurdering av eksisterende studieprogram. Utdanningsutvalget vedtar sammensetning av
komiteen.
Fakultetene har fakultetsvise studiekvalitetskomiteer etter mal av den
sentrale studiekvalitetskomiteen, med et særskilt ansvar for reakkreditering av fakultetets eksisterende program. Komiteen gir anbefaling om
reakkreditering til fakultetsstyret.
Faglig ledelse og studentrepresentanter skal være representert i komiteene, sammen med andre som fakultetsstyret oppnevner.

2.2 PROSESSER
ÅRLIGE EGENVURDERINGER OG DIALOGMØTER
Utdanningskvaliteten skal gjennomgås årlig i form av egenvurderinger
på emnenivå, programnivå, institutt- og fakultetsnivå. Egenvurderingene ligger til grunn for de årlige dialogmøtene mellom fakultetsnivået
og institusjonsledelsen, som munner ut i UiBs samlede studiekvalitetsmelding. Formålet er å ha et løpende fokus på utdanningskvalitet på
alle nivå, og fortløpende oppfølging der det er sviktende kvalitet. Prosessen skal også bidra til å gi en statusoppdatering når det gjelder UiBs
krav og målsettinger knyttet til kvalitetsarbeid satt i Handlingsplan for
utdanningskvalitet. Denne prosessen er beskrevet i kapittel 3.1.

EVALUERING OG REAKKREDITERING
Ordningene med emneevalueringer, som gjennomføres hvert tredje år,
og programevalueringer, som gjennomføres hvert femte år, skal sikre at
studietilbudene tilfredsstiller de kvalitetskravene som går fram av nasjonale krav til akkreditering. Nasjonale krav er i denne sammenhengen i
studiekvalitetsforskriften, studietilsynsforskriften, nasjonale retningslinjer for helse- og sosialfagutdanningene (RETHOS), og i nasjonale rammekrav i utdanningene der dette finnes.
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2.3 ROLLER OG ANSVAR I
STUDIEKVALITETSARBEIDET
Ansvaret for kvalitetsarbeidet i utdanningene følger den faglige linjen.

Emneansvarlig
Alle emner skal, i de semestrene det undervises i emnet, ha utpekt en
emneansvarlig. Instituttleder peker ut emneansvarlig.
Emneansvarlig har ansvar for:
•

Gjennomføringen av emnet.

•

Årlig egenvurdering (kap. 3.1)

•

Å gjennomføre emneevaluering i emnet minimum hvert 3. år.
(kap. 4.1), og for oppfølging av emneevaluering i samråd med programstyret.

Programstyreleder
Alle studieprogrammer skal ledes av en et programstyre/programråd
med en programstyreleder. Instituttleder utpeker programstyret og leder av programstyret

11

12
Programstyreleder har ansvar for å:
•

Drifte studieprogrammet

•

Sikre kvaliteten i studieprogrammet, inkl. at krav i forskrifter er oppfulgt (kap. 1)

•

Gi råd til institutt og fakultet vedrørende studiekvalitet, og planer
for utvikling av emner og studieprogram

•

Spesifisere oppdrag til ekstern fagfelle (se kap. 4.1 om ekstern fagfelle)

•

Utarbeide en kort årlig egenvurdering av programmet, blant annet
basert på egenvurderingene av emnene (kap. 3.1)

•

Lage plan for emneevaluering, og ansvar for at anbefalinger og
emneevalueringene blir fulgt opp i samråd med instituttet

•

Gjennomføre programevaluering minst hvert 5. år (kap. 4.1)

•

Sikre studentinvolvering i prosesser og beslutninger med følger for
studieprogram og læringsmiljø.

Instituttleder har ansvar for å:
•
Sikre at instituttets studieportefølje er iht studiekvalitetsforkriften
og studietilsynsforskriftens krav
•

Påse at krav til pedagogisk kompetanse blir overholdt ved ansettelser i faglige stillinger og ved opprykk, jf. Regler for vurdering av
utdanningsfaglig kompetanse ved UiB

•

Bidra til og legge til rette for kontinuerlig kvalitetsarbeid på studieprogrammene

•

Lage plan for emneevaluering av instituttets emneportefølje i samråd med programstyrene

•

Sikre kvaliteten i instituttets studieprogram, herunder ved å lage
en plan for oppfølging av de årlige egenvurderingene fra programstyrene, og de sykliske programevalueringene (hvert 5. år.)

•

Utarbeide en årlig studiekvalitetsmelding som bygger på programstyrenes egenvurderinger og programevalueringer. Studiekvalitetsmeldingen danner grunnlag for dialogmøtet med
fakultetet
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•

Årlig gjøre en overordnet egenevaluering av programporteføljen
(kap 3.2)

•

Sikre studentinvolvering i prosesser og beslutninger med følger for
studieprogram og læringsmiljø.

Dekan har ansvar for å:
•
Sikre at fakultetets studieportefølje er iht. studiekvalitetsforkriften og studietilsynsforskriftens krav
•

Påse at krav til pedagogisk kompetanse blir overholdt ved ansettelser i faglige stillinger og ved opprykk, jf. Regler for vurdering av
utdanningsfaglig kompetanse ved UiB

•

Søke Universitetsstyret om oppretting og nedlegging av studieprogram

•

Gjennomføre dialogmøter med instituttene med utgangspunkt i
deres årlige egenvurderinger

•

Delta i dialogmøte med universitetsledelsen

•

Utarbeide en årlig studiekvalitetsmelding med utgangspunkt i
instituttenes studiekvalitetsmeldinger og bestillinger fra universitetsledelsen (kap. 3.1)

•

Lage en samlet tidsplan for systematisk gjennomgang av fakultetets studieprogramportefølje, med angivelse av år for programevaluering av de enkelte studieprogrammene

•

Vedta reakkreditering av studieprogram etter programevalueringer, med bakgrunn i anbefaling fra de fakultetsvise studiekvalitetskomiteene

•

Årlig gjøre en overordnet egenevaluering av programporteføljen
(kap 3.2)

•

Sikre studentinvolvering i prosesser og beslutninger med følger for
studieprogram og læringsmiljø.
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Rektor har ansvar for:
•
Kvalitetssystemet
•

UiBs samlede programportefølje

•

Sikre at universitetets studieportefølje er iht. studiekvalitetsforkriften og studietilsynsforskriftens krav

•

Påse at krav til pedagogisk kompetanse blir overholdt ved ansettelser i faglige stillinger og ved opprykk, jf. Regler for vurdering av
utdanningsfaglig kompetanse ved UiB

•

Gjennomføre dialoger med fakultetsledelsene med utgangspunkt
i fakultetenes studiekvalitetsmeldinger

•

Sørge for at det årlig utarbeides en samlet studiekvalitetsmelding
for universitetet på bakgrunn av fakultetenes studiekvalitetsmeldinger og dialogmøtene mellom fakultetene og universitetsledelsen

•

Sikre studentinvolvering i prosesser og beslutninger med følger for
studieprogram og læringsmiljø

•

Opprette og nedlegge studieprogram etter søknad fra fakultetene

•

Vedta universitetets samlede studiekvalitetsrapport

3. PROSESSBESKRIVELSE
– ÅRLIGE PROSESSER
Det skal gjennomføres årlige dialogmøter mellom universitetsledelsen
og ledelsen ved det enkelte fakultet og mellom fakultetsledelsene og
ledelsen ved instituttene. Videre skal det gjennomføres årlige fagfellevurderinger av alle studieprogram. Ordningen skal sikre et kontinuerlig
fokus på utdanningskvalitet på alle nivå, og at det blir iverksatt tiltak
ved behov.
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Dialogmøtene skal være basert på egenvurderinger fra emneansvarlige, programstyrer, institutt og fakultet, og fagfellevurderinger. Referater fra dialogmøtene med instituttene danner utgangspunkt for fakultetets årlige studiekvalitetsmelding, inklusive planer for oppfølging av
studiekvalitet. Referat fra studiekvalitetsmeldingene og dialogmøtene
mellom fakultets- og universitetsledelse utgjør grunnlaget for universitetets samlede planer for oppfølging av studiekvalitet. Universitetets
samlede studiekvalitetsmelding legges frem for Universitetsstyret.

3.1 ÅRLIGE EGENVURDERINGER, DIALOGMØTER OG
STUDIEKVALITETSMELDINGER

Skisse over saksgang
•

Emneansvarlige leverer en kort årlig egenvurdering av emnet til programstyret. Egenvurderingen skal kort beskrive undervisningsopplegget for emnet, hva som fungerte eller ikke fungerte i undervisningen og hva som gjøres for å følge dette opp, samt eventuelle
andre forhold av betydning for kvaliteten på emnet.

15

16
•

Programstyret utarbeider en kort årlig egenvurdering av programmet(/ene) til instituttledelsen. Programstyret tar 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 fremgå av egenvurderingen.
Programmets gjennomføringstall skal også gjennomgås og gjøres
rede for.

•

Instituttledelsen utarbeider en kort årlig studiekvalitetsmelding til fakultetsledelsen. Meldingen skal inneholde vurdering av og plan for
oppfølging av programstyrenes egenvurderinger, kort beskrivelse
av tiltak for økt studiekvalitet som er gjennomført ved instituttet,
og vurdering av instituttets gjennomføringstall og om disse har
konsekvenser for instituttenes ressurser. Instituttets vurdering danner grunnlaget for dialog med fakultetet.

•

Fakultetsledelsen gjennomfører dialogmøter med ledelsen ved instituttene, med utgangspunkt i instituttets studiekvalitetsmelding. Instituttenes studiekvalitetsmeldinger og referater fra dialogmøtene
med instituttene, danner utgangspunktet for fakultetets studiekvalitetsmelding med planer for oppfølging av studiekvalitet.
I tillegg skal følgende tema omtales i fakultets- og i universitetsledelsens studiekvalitetsmeldinger:
-

•

Oppfølging av foregående års studiekvalitetsmelding
Hovedkonklusjoner fra fakultetenes dialogmøter
Gjennomførte og planlagte emne- og programevalueringer
Budsjettprioriteringer
Studieportefølje og dimensjonering
Satsingsområder
Status knyttet til målsettinger om studiekvalitet satt i UiBs handlingsplaner, inklusive Handlingsplan for kvalitet i utdanning
Utviklingsavtale med KD

Universitetsledelsen gjennomfører dialogmøter med fakultetene med
utgangspunkt i fakultetenes studiekvalitetsmeldinger.

Studiekvalitetsmeldingene og referat fra dialogmøtene skal lagres i studiekvalitetsbasen.
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Det sendes årlig et brev til fakultetene som inneholder en tidsplan og
konkretisering av hva fakultetene skal omtale i sine studiekvalitetsmeldinger.
Aktuelle rapporter fra Tableau og STAR til bruk ved egenvurderinger på
programnivå og studiekvalitetsmeldinger kan hentes ut her:
•

Programnivå: rapport-dv.uhad.no/#/workbooks/1573/views
www.fellesstudentsystem.no/applikasjoner/star/studieprogramledere.htm

•

Fakultetsnivå: rapport-dv.uhad.no/#/site/UiB/projects/428

3.2 ÅRLIG GJENNOMGANG AV STUDIEPORTEFØLJEN
Status for studieporteføljen gjennomgås årlig. Dette gjøres som en del
av de årlige studiekvalitetsmeldingene. Gjennomgangen skal ha et
overordnet strategisk fokus, og skal gjøres på institutt, fakultet og samlet for UiB.
Instituttene gjennomfører en egenevaluering av status i alle studieprogram herunder programutforming, vurdering av endringer, nedlegging
av studieprogram eller oppretting av nye studieprogram.
På basis av studiekvalitetsmeldingene gjør fakultetsledelsen og universitetsledelsen en strategisk vurdering av om studieporteføljen er i tråd
med strategiske mål eller om den bør endres.
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4. PROSESSBESKRIVELSE
– SYKLISKE PROSESSER
Prosessen med evaluering og reakkreditering av det etablerte studietilbudet, har som målsetting å sikre et stadig fokus på å styrke kvaliteten i
UiBs studieprogram og å sikre at det samlede studietilbudet tilfredsstiller de kvalitetskravene som går fram av nasjonale krav til akkreditering,
jf studiekvalitetsforskriften § 3-1 og 3-2, studietilsynsforskriften kap. 2,
samt eventuelle nasjonale rammekrav.
UiB er selvakkrediterende, noe som betyr at universitetet selv kan vedta å
opprette studieprogram uten å søke NOKUT om akkreditering. Selvakkrediterende institusjoner har selv ansvaret for å påse at studietilbudene
tilfredsstiller de nasjonale kvalitetskravene gitt i studiekvalitetsforkriften
og studietilsynsforskriften. Det må derfor søkes universitetsstyret om å
opprette nye studieprogram.
Tilsvarende setter forskriftene krav om at utdanningsinstitusjonene er
forpliktet til å ha ordninger som sikrer at også de etablerte studieprogrammene tilfredsstiller de samme nasjonale kravene. Prosessen for
evaluering av etablerte studieprogram med henblikk på de nasjonale
kravene kaller vi reakkreditering. Prosessen bygger på programevalueringene som gjennomføres minst hvert 5. år. Arbeidet med å vurdere
om det evaluerte studieprogrammet tilfredsstiller de nasjonale kravene
til akkreditering, gjennomføres av egne fakultetsoppnevnte studiekvalitetskomiteer, som gir sin 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 er tilfredsstilt.
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Prosessen for evaluering og reakkreditering følger normalt denne tidsplanen:

4.1 EVALUERING AV ETABLERTE STUDIETILBUD
3-ÅRIG SYKLUS – EMNEEVALUERING
Alle emner som det undervises i skal evalueres minst hvert 3. år.
Programstyreleder (programstyret) har det overordnete ansvaret for å
lage en plan for emneevaluering slik at alle emner har gjennomført en
grundigere evaluering, inkludert studentevaluering i løpet av en treårsperiode.
Emneansvarlig har ansvar for å evaluere emnet, at det gjennomføres
studentevaluering, og for å analysere og følge opp resultatene, inklusivt
å utarbeide forslag til forbedringstiltak.
I emneevalueringen skal emneansvarlig beskrive og begrunne pedagogiske valg, og reflektere over studentens læring som følge av disse
valgene. Emneevalueringer skal også minst omfatte:
•

oppfølging av tidligere evalueringer

•

studentevaluering og andre evalueringer som er relevante for
emnet
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•

erfaringer fra andre som bidrar i undervisningen på emnet, både
studenter og ansatte

•

strykprosenten på emnet

•

eventuell fagfellevurdering

•

vurdering av samsvar mellom emnets læringsutbyttebeskrivelse
og undervisnings-, lærings- og vurderingsformer

•

en vurdering av om framdrift og opplegg for emnet er i samsvar
med de fastsatte målene for emne og program

•

I de tilfellene det er tilknyttet praksis eller arbeidsrelevans i emnet,
skal det evalueres om ordningen fungerer tilfredsstillende.

Emneansvarlig utarbeider en rapport fra emneevalueringen, som sendes til programstyret og ansvarlig grunnenhet. Rapporter om emner
som inngår i tverrfakultære studieprogram, skal behandles av programstyret. Programstyret bør om nødvendig be om evaluering av andre
forhold, for eksempel om hvordan emnet fungerer i andre studieprogram. Rapporten offentliggjøres i Studiekvalitetsbasen, sammen med
hovedresultater fra studentevalueringene, og en plan for hvordan rapporten skal føles opp. Rapporten og planen skal kommuniseres til studentene.
Programstyrene, som bruker emnet, må gi tilbakemeldinger om emner
som ikke fungerer.

EVALUERING OG KVALITETSSIKRING AV PRAKSIS
Praksis kan forekomme både som et eget emne eller være integrert i et
program. Praksis kan gjennomføres ved en institusjon, skole eller bedrift
i Norge eller i utlandet. Det faglige ansvaret for praksis er det samme
som for emner og program.
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Det skal inngås kontrakt mellom partene. Kontrakten mellom institutt/
fakultet og praksissted om praksissamarbeid skal minst inneholde følgende momenter:
-

•

Omfang av praksis i forhold til emnet (delvis/fullstendig praksis i emnet)
Type praksissamarbeid (case/undervisning/fysisk ved arbeidssted/jobbskygging)
Omfang av studenter og nivå (studieår/semester på grad)
Innhold i, og formål med case/praksisopphold.
Tidsomfang- og fordeling på praksisperiode
Økonomiske forhold (lønn/reiseutgifter)

•

Praksisstedets forpliktelser

•

Fakultetets/instituttets forpliktelser

•

Yrkesskadeforsikring

•

Regulering av opphavsrett og annen IPR

•

Informasjon om utarbeiding av individuelle kontrakter mellom institutt/fakultet, studenten og arbeidssted.

Ansvaret for kvalitetssikring av praksis, og derved den bedrift, institusjon eller skole hvor praksis blir gjennomført, ligger til fagmiljøet som
eier det aktuelle emnet eller programmet. Studentene skal evaluere
praksis etter endt praksisopphold.

5-ÅRIG SYKLUS – PROGRAMEVALUERING
Programstyret (programstyreleder) har ansvar for å gjennomføre programevaluering av eksisterende studieprogram minst hvert 5. år.
Studenter, eksterne fagfeller, og representanter fra arbeids- eller samfunnsliv som er relevante for studietilbudet, skal bidra i evalueringene.
Nye tilbud bør evalueres etter kortere tid og programstyrene kan vedta
hyppigere evalueringer ved behov.
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Programevalueringen skal minst omfatte:
•

En vurdering av om forutsetningene i studiekvalitetsforskriftens §§
3-1 til 3-3 og studietilsynsforskriftens kap. 2, jf. også § 4-1 (3), er
dekket i studieprogrammet, herunder krav til akkreditering av studietilbudet og krav til fagmiljøets kompetanse og størrelse.

Evalueringen skal i tillegg inneholde:
•

Vurdering av gjennomføring, frafall, kandidatproduksjon

•

Vurdering av læringsmiljø

•

Begrunnelse for valg av emner, undervisnings-, lærings- og vurderingsformer

•

Etterlevelse av eventuelle nasjonale rammeplaner og retningslinjer
for studiet.

•

Omtale av hvordan følgende sikres:
-

Arbeidsrelevans
Praksis
Internasjonalisering
Læringsutbyttet i tråd med Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk
(NKR)
At undervisningen er forskningsbasert
Hvordan innspill fra ekstern fagfelle er fulgt opp i perioden
Studentinvolvering
At krav til pedagogisk kompetanse er på plass
Fagmiljøets størrelse
Utdanningsfaglig kompetanse

Rapporten skal inneholde forslag til forbedringer der det er behov
for det.
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Grunnlagsmaterialet for programevalueringen er de årlige egenvurderingene av emner og program, de 3-årige evalueringene av emner,
oversikter over studiepoengproduksjon, og tilbakemeldinger fra studenter og involverte undervisere, inklusive studentevalueringer. Rapporten skal lagres i studiekvalitetsbasen sammen med informasjon om
tiltak for oppfølging.
Fakultetene har ansvar for at det lages en samlet tidsplan for programevalueringer som angir hvilket år det enkelte program skal gjennomgås. Planen skal være tilgjengelig på fakultetets nettsider.
Aktuelle rapporter fra Tableau og STAR, gjengitt nederst i kapittel 3.1, og
annet relevant datagrunnlag skal brukes som grunnlag ved programevalueringer.

REAKKREDITERING AV STUDIEPROGRAM
Fakultetets lokale studiekvalitetskomité skal gjennomgå, vurdere og ta
stilling til om programevalueringen dokumenterer at NOKUTs studietilsynsforskrift er innfridd, og at programmet kan reakkrediteres. Eventuelt gir komiteen råd om hva som må til for at programmet skal kunne
reakkrediteres. Den lokale studiekvalitetskomiteen gir sin anbefaling til
fakultetet som legger saken frem for fakultetsstyret.
Fakultetsstyret kan godkjenne anbefalingen om reakkreditering. Dersom fakultetsstyret ikke godkjenner slik anbefaling, kan programstyret
få instruks om å gjennomføre endringer i programmet. I tilfeller der den
lokale studiekvalitetskomiteen anbefaler nedlegging av et program,
kan fakultetsstyret gjøre vedtak om å anbefale universitetsstyret å legge ned studieprogrammet. Fakultetsstyret kan anbefale nedlegging av
et program også i tilfeller der den lokale studiekvalitetskomiteen ikke
anbefaler dette.
Evaluering av tverrfaglige og tverrfakultære studieprogram gjøres i
samarbeid med de involverte fakultetene. Eier av studieprogrammet
har ansvar for å koordinere samarbeidet.
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Programstyret har ansvar for at alle involverte fag, fakulteter og enheter
er tilstrekkelig opplyst og hørt i programevalueringen samt å sørge for
at den lokale studiekvalitetskomiteen har all tilgjengelig informasjon i
reakkrediteringsprosessen.

ÅRLIG SYKLUS – EKSTERN FAGFELLE
Alle studieprogram skal ha oppnevnt en eller flere eksterne fagfeller.
Fakultetet oppnevner ekstern fagfelle etter anbefaling fra fagmiljøene.
Mandat til fagfelle følger av vedlegg.
Ekstern fagfelle skal gjennomføre årlig vurdering av hele eller deler av
studieprogrammet, etter bestilling fra programstyret. Fagfellevurderingene er sentrale i arbeidet med programevalueringene og reakkreditering av program. Fagfellen kan også bidra i den treårige evalueringen
av emner.
Fagfellevurderingen inngår i det kontinuerlige og periodiske kvalitetsarbeidet gjennom årlig rapportering til programstyrene, og gjennom deltakelse i UiBs Studiekvalitetskomité når vedkommende fagmiljø søker
om oppretting av nye studietilbud. Fagfellerapporten skal lagres i Studiekvalitetsbasen sammen med informasjon om tiltak for oppfølging.

4.2 AKKREDITERING – NYE STUDIEPROGRAM
SAKSGANG VED OPPRETTING OG NEDLEGGING AV STUDIEPROGRAM
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Normalt følges saksgangen ovenfor ved oppretting av nye studieprogram. Malene for programoppretting og søknad skal brukes ved alle
nye programopprettelser. Ved eventuelle opprettelser som ikke følger
angitt tidsplan, skal uansett alle trinn i prosessen gjennomføres.
Fakultetet melder inn i mars hvert år hvilke studieprogram de ønsker å
opprette og legge ned. Oppretting gjelder for program med oppstart
høstsemesteret det påfølgende studieåret.
Fagmiljøene som ønsker å opprette nye studieprogram blir satt i kontakt med UiB læringslab, som veileder i forbindelse med førsteutkast til
søknad og utforming av studieprogrammet.
Frist for å sende inn førsteutkast til søknad om oppretting av nye studier
er 30. april.
Frist for å levere endelig søknad er 31. august. Endelig søknad om oppretting av nye studieprogram skal vurderes av en sentralt oppnevnt studiekvalitetskomité, som gir sin anbefaling om akkreditering til Utdanningsutvalget.
Parallelt melder instituttet som skal opprette studieprogrammet dette
til fristen for studieplanendringer ved fakultetet. Fakultetsstyret anbefaler oppretting og nedlegging av studieprogrammet til Universitetsstyret.
Fakultetet oversender søknad om oppretting og nedlegging av studieprogram til Studieavdelingen. Den sentrale studiekvalitetskomiteen
vurderer om de omsøkte studieprogrammene er i overensstemmelse
med studiekvalitetsforskriftens og studietilsynsforskriftens krav til akkreditering. Vurderingen ligger til grunn for den videre behandlingen til
Utdanningsutvalget og deretter i Universitetsstyret. Utdanningsutvalget gir anbefaling om oppretting og nedlegging av studieprogram til
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universitetsstyret. Universitetsstyret fatter endelig vedtak om oppretting og nedlegging i november, med tidligst oppstart av studieprogrammet høstsemesteret påfølgende år.
Søknad om oppretting av studieprogram
En søknad om oppretting av nye studieprogram skal vise at kriterier
fastsatt i studietilsynsforskriften er oppfylt. Søknadsskjema og veiledning er tilgjengelig på UiBs nettsider:
uib.no/foransatte/88791/opprette-studier
Rutinene for oppretting av nye studieprogrammer gjelder også for etter- og videreutdanningene. Om nødvendig behandler universitetsstyret slike saker også i vårsemesteret for å legge til rette for at ønsker fra
eksterne aktører om nye tilbud kan komme i gang utenom universitetet sine faste rutiner for oppretting av program.
Etter- og videreutdanningsvirksomheten er basert på de samme kravene som er fastsatt for andre studietilbud i UiBs kvalitetssikringssystem,
men baserer seg også på normer og rutiner som er etablert gjennom
Fleksibel utdanning Norge (FuN). Rutinene som gjelder for oppretting
av nye studieprogram og nedlegging av studieprogram gjelder også
for videreutdanningene ved UiB.
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5. FELLESGRADER
OG FELLES STUDIE
PROGRAM
Universitetet kan inngå avtaler om forpliktende utdanningssamarbeid
med norske og utenlandske institusjoner, i form av fellesgrader eller
felles studieprogram. Fellesgrader er et samarbeid der de deltakende
institusjonene tildeler vitnemål i fellesskap, mens felles studieprogram
er et samarbeid der den enkelte institusjon tildeler vitnemål. Retningslinjer for vitnemål i fellesgrader går fram av UiBs studieforskrift.
Rutinene som er beskrevet for oppretting av nye studieprogram, gjelder også ved etablering av fellesgrader og felles studieprogram, men
arbeidet tar vanligvis lengre tid ettersom programmet skal godkjennes
av flere utdanningsinstitusjoner. Ved felles studieprogram er det en av
de deltakende institusjonene som oppretter programmet og som har
det formelle ansvaret for driften og for å tildele graden, men med omfattende bidrag fra de andre deltakerne.
For felles studieprogram der UiB er gradsgivende institusjon, skal UiB
sitt kvalitetssystem gjelde. For fellesgrader der andre institusjoner er
gradsgivende, gjelder UiB sitt kvalitetssystem for de emnene som UiB
tilbyr. I tillegg skal det utarbeides egne retningslinjer for kvalitetssikring
på programnivå, basert på de deltakende institusjonenes kvalitetssystem og internasjonale standarder. Utfyllende regler for fellesgrader går
fram av dokumentet «Veiledning for utvikling og drift av fellesgrader»:
w2.uib.no/filearchive/uib-veiledning-fellesgrader_mai-13.pdf
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6. TVERRFAKULTÆRE
STUDIEPROGRAM
Det er utarbeidet egne retningslinjer for oppretting og drift av tverrfakultære program for å sikre at studiekvaliteten for studentene ivaretas,
se vedlegg 2.
Retningslinjene skal sikre en klar styringsstruktur og ansvarsfordeling
mellom partene som inngår i programmet, og inneholder krav om avklaringer knyttet til ressursvurderinger, økonomi, og forpliktelser knyttet
til driften av studieprogrammet.

7. STØTTE TIL
KVALITETSARBEID
7.1 DIGITALE STØTTESYSTEMER
Mitt UiB er UiBs læringsplattform, hovedkomponenten i UiBs digitale
læringsmiljø. Kommunikasjon mellom underviser og grupper av studenter gjøres i Mitt UiB. I Mitt UiB kan studenter involveres i læringsaktiviteter som diskusjonsforum, quizer og innlevering av oppgavebesvarelser. Studenter finner også generell informasjon knyttet til
undervisningsemnene sine i Mitt UiB, som litteraturlister og timeplaner.
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Studiekvalitetsbasen (kvalitetsbasen.uib.no) er UiBs sentrale arkiv for instituttenes og fakultetenes studiekvalitetsmeldinger. Evalueringer av
emner og studieprogram, evalueringer fra ekstern fagfelle, referat fra dialogmøter og andre dokumenter som er relevante for studiekvalitet og
studiekvalitetsarbeidet skal inn i basen. Maler til bruk i evalueringsarbeidet gjøres tilgjengelig i Kvalitetsbasen. Innholdet i basen er offentlig
tilgjengelig.
UiB arbeider med å få på plass et digitalt verktøy for å understøtte og
forenkle prosessene knyttet til utvikling av emner og studieprogrammer. Innføringsprosjektet tar sikte på å pilotere verktøyet studieåret
2020–2021. Det vil bli gjort tilpasninger i Studiekvalitetsbasen i forbindelse med dette arbeidet.

7.2 UiB LÆRINGSLAB
UiB læringslab består av et tverrfaglig team som, i samarbeid med UiBs
universitetspedagogiske fagmiljø, tilbyr verktøy og tjenester til fagmiljøenes kvalitetsarbeid i studiene. UiBs læringsplattform Mitt UiB blir
driftet fra læringslaben. Ansatte ved UiB kan låne lokalene til arbeid
knyttet til utvikling av undervisningen, og be om støttetjenester fra UiB
læringslab. Det tilbys også tjenester innen medieproduksjoner og andre verktøy og tjenester

7.3 STUDENTMEDVIRKNING
Både fakultetene og universitetet sentralt har ansvar for at den kompetansen som studentdemokratiet representerer gjennom fagutvalg, studentutvalg og studentråd mv., blir brukt i arbeidet med studiekvalitet
på alle nivå av organisasjonen. Studentmedvirkning er derfor integrert i
alle prosesser av betydning for kvalitetsarbeidet.
Det er krav om minst 20 % studenter i alle vedtaksorgan. I rådgivende
organ skal det være studentrepresentasjon dersom reglene for organet
sier det.
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7.4 LÆRINGSMILJØ
Læringsmiljøutvalg (LMU)
Læringsmiljøutvalget (LMU) ved UiB er oppnevnt i samsvar med Lov
om universiteter og høgskoler § 4-3, pkt. 3. LMU er et rådgivende organ
som har ansvar for å følge opp spørsmål knyttet til universitetets fysiske
og psykososiale læringsmiljø, jf. utvalgets mandat. Etter loven skal studentene og institusjonen ha like mange representantar i utvalget. Fem
studenter blir oppnevnt av studentorganisasjonene. De fem resterende
medlemmene er ansatterepresentanter. Fire av ansatterepresentantene
er ledere på høyt nivå. Den femte representanten har eit særlig ansvar
for å ivareta rettighetene til studenter med funksjonsnedsettelser og
deres behov for tilrettelegging ved UiB. Lederstillingen i utvalget veksler mellom studenter og institusjonen hvert annet år. Utvalget har fire
faste observatører. Læringsmiljøutvalget utarbeider, oppdaterer og følger opp UiBs handlingsplan for styring av læringsmiljøet.
Rapporter om læringsmiljø
Si fra
Si fra er et system for studenter og ansatte som ønsker å gi melding
om negative og positive forhold knyttet til læringsmiljø. Systemet
inneholder rutiner for mottak og behandling av og rapportering om
meldingene. Innmelding skjer elektronisk via nettskjema. Meldingene
behandles av egne mottaksgrupper på fakultetsnivå som fordeler oppfølging av sakene til rett instans. Saker som blir markert som alvorlige
behandles først på sentralt nivå, før eventuell videresending til fakultetsnivå.
Læringsmiljøutvalget blir orientert to ganger i året om omfang og type
innmeldinger som gjelder det fysiske og sosiale læringsmiljøet. Innmeldingene kommer fra Si fra, HMS-avvikssystemet og andre innmeldinger.
Læringsmiljøutvalget følger opp innmeldingene i dialogen med fakultetene som foregår i forbindelse med Læringsmiljøutvalgets møter,
og etter behov, ved å foreslå nye eller endrede regler og retningslinjer,
handlingsplaner og budsjettinnspill.
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Studentombud
Studentombudet er en uavhengig bistandsperson som har som oppgave å gi studenter ved Universitetet i Bergen råd og hjelp i saker knyttet til studiesituasjonen. Studentombudet skal påse at sakene får en
korrekt og forsvarlig behandling, og at studentenes rettigheter blir ivaretatt. Ombudet har taushetsplikt, og det er uforpliktende å ta kontakt.

7.5 INSENTIVORDNINGER
Det kan søkes om støtte gjennom nasjonale og institusjonsvise insentivordninger for å sette i gang prosjekter som bidrar til å styrke utdanningskvaliteten i utdanningene.
DIKU har ansvar for ordningen med Senter for fremragende utdanning
(SFU), og har i tillegg en rekke programmer og midler og som retter seg
mot å styrke kvalitet i utdanning, diku.no/programmer.
UiB lyser årlig ut insentivmidler rettet mot tiltak som skal styrke utdanningskvaliteten. Utdanningsutvalget vedtar satsningsområdene forut
for hver utlysning.
Læringsmiljøpris
UiB deler ut læringsmiljøprisen én gang i året etter vedtak i Læringsmiljøutvalget. Alle studenter eller studentorganisasjoner kan nominere
kandidater. Formålet med prisen er å anerkjenne miljø eller enkeltpersoner ved universitetet som har lykkes i å legge forholdene spesielt
godt til rette for læring gjennom faglig, pedagogisk og sosial innsats,
eller gjennom tilrettelegging av det fysiske eller psykososiale læringsmiljøet.
Ugleprisen
Ugleprisen er UiB sin interne pris for utdanningskvalitet. Prisen blir delt
ut av UiBs utdanningsutvalg, til fagmiljø som kan dokumentere særlig
vellykkete tiltak for studiekvalitet. Vinneren av Ugleprisen blir nominert
til Kunnskapsdepartementets nasjonale pris for utdanningskvalitet.
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7.6 INFASTRUKTUR
Både fakultetene og universitetet sentralt har ansvar for materielle
og ikke-materielle støttesystem for undervisningsaktivitetene. Viktige støttesystem i denne sammenhengen er blant annet tjenestene
ved Universitetsbiblioteket, Studieavdelingen, Eiendomsavdelingen
og IT-avdelingen. Behov for tjenester fra andre avdelinger meldes i
uib.no/tjenesteutvikling/128644/tjenesteportalen-uibhjelp

VEDLEGG
VEDLEGG 1
RETNINGSLINJER FOR EKSTERNE FAGFELLER VED UNIVERSITETET I BERGEN
1.

Eksterne fagfellevurderinger utgjør en viktig del av UiBs arbeid
med kvaliteten på studietilbudet.

2.

Fakultetene oppnevner en eller flere eksterne fagfeller for hvert
studieprogram. Funksjonstiden er normalt 4 år.

3.

Programstyret som studieprogrammet hører inn under, skal årlig
angi hvilke sider ved studietilbudet som ønskes vurdert av fagfellene. Tidligere fagfellevurderinger, interne program- og emneevalueringer, tilbakemeldinger fra studenter og involverte undervisere
og oversikter over studiepoengproduksjon, eksamensresultater og
frafall vil gi programstyrene grunnlag for å avgjøre hvilke spørsmål
fagfellene bør se nærmere på. Fagfellene står likevel fritt til å undersøke også andre sider ved studieprogrammet. De kan i den anledning be om den dokumentasjon som de finner hensiktsmessig.
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4.

5.

Det er ønskelig at de eksterne fagfellene er særlig oppmerksomme
på:
a. Sammenhengen mellom læringsutbyttebeskrivelsene og de
lærings-, undervisnings- og vurderingsformer som inngår i et
studieprogram eller enkeltemner
b. Sammenhengen mellom de emnene som inngår i studieprogrammet
c. Kvalitetsutviklingsarbeidet knyttet til studieprogrammet
Fagfellene skal årlig utarbeide en skriftlig rapport som sendes programstyret.

6.

Oppfølgingen av tidligere foreslåtte tiltak skal alltid vurderes som
ledd i neste års oppdrag.

7.

Rapportene fra fagfellene skal omtales i de programevalueringene
som programstyret skal gjennomføre hvert 5.år.

8.

Fagfellene skal minst én gang i løpet av funksjonstiden møte tilsatte og studenter for en samtale om kvalitetsutviklingen av studieprogrammet.

9.

De eksterne fagfellene kan bli bedt om å bidra i UiBs
studiekvalitetskomité når vedkommende fagmiljø søker om oppretting av nye studietilbud.

10. Vervet som ekstern fagfelle honoreres av fakultetet etter nærmere
avtale.
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VEDLEGG 2
RETNINGSLINER FOR UTARBEIDING OG DRIFT AV TVERRFAKULTÆRE PROGRAM
Vedtatt av utdanningsutvalget 9.5.2012. Lagt fram i universitetsstyret
27.9.2012
– Oppdatert i forbindelse med revisjonen av kvalitetssystemet i 2018.
1. Utarbeiding av nye tverrfakultære studietilbud
Alle studieprogram skal være forskningsbasert. Initiering av nye program kan gjøres av interne fagmiljøer og eksterne miljøer/samarbeidspartnere. I samråd mellom deltakende fakulteter skal det fastlegges
hvilket fakultet som skal ha administrativt ansvar.
Den videre godkjenningsprosessen er delt i to faser. I den første fasen
melder administrativt ansvarlig fakultet inn planer om oppretting av
nye studieprogram i studiekvalitetsmeldingen, og planene legges fram
for universitetsstyret i novembermøtet, 1,5 år før planlagt oppstart. I
den andre fasen skal det utarbeides søknad og programmet skal akkrediteres. Se beskrivelse av prosessen og krav til innhold i studieplanene, i
systembeskrivelsens kap. 4.2.
2. Ressursvurderinger
Sammen med forslag til studieplan for et tverrfakultært program skal
det utarbeides overslag over ressursbehov for undervisning, veiledning
og vurdering (eksamensarbeid).
Overslaget skal være i form av beregnede arbeidstimer med utgangspunkt i studieplanen og et stipulert studenttall. I tillegg kommer timer
til faglig koordinering og eventuelle behov for økt administrasjon.
Dersom det er behov for ekstraressurser til drift av programmet og/eller
enkeltemner, bør det tas opp i budsjettprosessen av det administrativt
ansvarlige fakultet.
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Faglig ansvar for de enkelte emnene skal fastlegges i studieplanen. Det
fakultetet som emnet sorterer under, har budsjettansvar for emnet og
blir kreditert resultatbudsjettet. Dersom flere institutter gir undervisning i et emne, er hovedregelen at oppgjøret mellom partene skjer ved
fordeling av studiepoengproduksjon. Partene kan eventuelt bli enige
om en økonomisk kompensasjon.
3. Styringsstruktur
Det administrativt ansvarlige fakultetet oppnevner i fase 2 et programstyre der representanter for samarbeidsmiljøene og studenter er med.
Det bør være en faglig ansvarlig for programmet som er leder for programstyret. Fakultetet/instituttet stiller til rådighet nødvendig administrativ kapasitet.
De instituttene/fakultetene som deltar i de tverrfaglig programmene
skal være representert i programstyret. Medlemmene plikter jevnlig å
rapportere om møtene i styret til ledelsen ved eget institutt/fakultet.
Programstyremedlemmene har særskilt ansvar for å forankre programmet i driften ved instituttet.
Programstyret har en rådgivende funksjon overfor institutt og fakultet
når det gjelder planer for emner og program. Programstyret har videre
ansvar for å drive programmet, noe som innebærer:
•

kvalitetssikring i samsvar med retningslinjene i systembeskrivelsen
av UiBs kvalitetsarbeid.

•

å planlegge og koordinere undervisning

•

å sørge for oppfølging av studentene

•

å lage plan for evaluering av emnene og programmet i samsvar
med systembeskrivelsen av UiBs kvalitetsarbeid

•

å gjennomføre en kort årlig egenvurdering av programmet, blant
annet basert på egenvurderingene av emnene (kap. 3.1 i systembeskrivelsen)

•

å foreslå ekstern fagfelle

•

oppdatering av studieplaner
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•

å sørge for at det blir utarbeidet tilbud om og avtaler om delstudium i utlandet som er innpasset i programmet

•

å gi informasjon til studenter og samarbeidende fagmiljøer

Emner som inngår i flere programmer stiller store krav til timeplanleggingen, og det bør legges en fast time- og eksamensplan, særlig for de
obligatoriske emnene. I emner der det er ledige plasser, kan andre studenter enn de som er tatt opp til programmet, følge undervisningen.
4. Forpliktelser
Gjennom deltakelsen i programmet er samarbeidsfakultetene forpliktet
til å gi undervisning etter fastlagt syklus i de emnene som inngår i studieplanen for hele programperioden. Samarbeidet kan sies opp med
virkning for neste opptakskull etter vedtak om nedlegging i Universitetsstyret året før. Miljøer som ønsker å trekke seg fra samarbeidet, må
gi melding om dette i god tid før det ansvarlige fakultetet melder ønske
om nedlegging i studiekvalitetsmeldingen året før.
Programstyret/fakultetet skal sørge for at studenter som allerede er tatt
opp på programmet, får fullføre dette.
Tallet på studieplasser og utlysing gjennom Samordna opptak, blir vedtatt av Universitetsstyret. Samarbeidspartene er forpliktet til å gi undervisning til fastsatt studenttall i de emnene og spesialiseringene som
inngår i programmene.
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