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Ny Forskrift om kvalitetssikring og kvalitetsutvikling i høyere utdanning og
fagskoleutdanning, (studiekvalitetsforskriften) gitt av Kunnskapsdepartementet:
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2010-02-01-96?q=kvalitet%20i%20høyere%20utdanning



Ny Forskrift om tilsyn med utdanningskvaliteten i høyere utdanning
(studietilsynsforskriften), gitt av NOKUT:
http://www.nokut.no/Documents/NOKUT/Artikkelbibliotek/Norsk_utdanning/Forskrifter_Kriterier_mm/Studietilsynsfors
kriften_070217.pdf



Lansering av Meld. St.16 (2016-2017): Kultur for kvalitet i høyere utdanning:
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/meld.-st.-1620162017/id2536007/?q=Meld.%20st.%20Kultur%20for%20kvalitet



Lanseringen av resultatene fra det nasjonale studiebarometeret:
http://www.nokut.no/no/Fakta/NOKUTs-publikasjoner/Utredninger-oganalyser/Studiebarometeret/Studiebarometeret-2016--hovedtendenser/




UiBs innspill til stortingsmeldingen om kvalitet i høyere utdanning, ephortenr:
2016/2876-12
KHiBs innspill til stortingsmeldingen om kvalitet i høyere utdanning:
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/innspill-til-stortingsmelding-om-kvalitet-i-hoyereutdanning/id2476318/?uid=e56059f3-5c74-4bb7-a17a-192d199c2c97

Saken gjelder:
UiBs strategi 2016-2022 «Hav Liv Samfunn» setter ambisiøse mål for kvaliteten i
utdanningen. I løpet av det siste året er det nasjonalt kommet nye føringer og delvis endrede
rammer for høyere utdanning som har betydning for UiBs arbeid med utdanningskvalitet, se
bakgrunnsdokumenter.
Innholdet i disse dokumentene samsvarer godt med UiBs strategi 2016-2022 «Hav, Liv,
Samfunn». Tilsynsforskriftens krav om at «Institusjonens kvalitetsarbeid skal være forankret i
en strategi og dekke alle vesentlige områder av betydning for kvaliteten på studentenes
læringsutbytte.» (§ 4-1. (1)) støtter opp om å utvikle en handlingsplan for utdanningskvalitet i
tråd med tidligere drøftinger i styret.
Videre oppfølging
I styremøtet 27. april legges det opp til en grundig behandling av stortingsmeldingen om
kvalitet i høyere utdanning. Der vil det bli redegjort for UiBs innspill til, og oppfølging av,
Stortingets behandling av Meld. St. 16 (2016-2017) – Kultur for kvalitet i høyere utdanning. I
tillegg planlegges det å gi en løypemelding fra prosessen med den foreslåtte
handlingsplanen for arbeidet med utdanningskvalitet, slik at styret får gitt sine innspill til plan
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og prosess. Oppfølgingen av stortingsmeldingen og arbeidet med handlingsplanen for
utdanningskvalitet vil sees i sammenheng med, og knyttes til, resultatene fra
Studiebarometeret og andre relevante undersøkelser, utredninger, rapporter og planer.
Universitetsdirektørens kommentarer
Meld. St. 16 (2016-2017) – Kultur for kvalitet i høyere utdanning viser nasjonale ambisjoner
om universitetenes arbeid med kvalitet i utdanningen, som samsvarer godt med UiBs strategi
2016-2022 «Hav, Liv, Samfunn». Det er også gledelig å registrere at UiBs innspill basert på
egen virksomhet, erfaringer og kunnskap om utdanningskvalitet har satt tydelige spor i
meldingen. Disse ambisjonene bør følges opp i UiBs utviklingsavtale med departementet
gjennom å angi målsettinger for å opprettholde og styrke utdanningskvaliteten ved UiB.
I sitt møte 1. februar vedtok Utdanningsutvalget å anbefale at det startes et arbeid med en
handlingsplan for utdanningskvalitet for å konkretisere universitetets mål og ambisjoner på
området. Arbeidet med en handlingsplan bør gå parallelt med og samsvare med:
 UiBs oppfølging og innspill til stortingsmeldingen om kvalitet i høyere utdanning
 det videre arbeidet med å følge opp resultatene fra Studiebarometeret
 arbeidet med utviklingsavtalen for universitetet.
På denne bakgrunn inviteres styret til å gjøre følgende

Forslag til vedtak:
Universitetsstyret ber om at det utarbeides en handlingsplan for arbeidet med kvalitet i
utdanningen.

Kjell Bernstrøm
universitetsdirektør
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