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Bakgrunn
Kravet fil utdanningsinstitusjonene om et system for kvalitetssikring og kvalitetsutvikling av
utdanningene, er hjemlet i Forskrift om kvalitetssikring og kvalitetsutvikling i høyere
utdanning og fagskoleutdanning § 2-1. Av forskriftens § 2-2 går det fram at NOKUT har
ansvaret for evaluering av institusjonenes interne kvalitetssikringssystem. I forskriftens § 2-2
heter det at evaluering av institusjonenes kvalitetssystem gjøres minimum hvert 6. år.
Dette er andre gang (.1(Bsitt kvaiItetssystem blir eyaluert. Første gang var i 2006 med
påfølgende rapport i 2007.
I november 2011 fikk UiB et første varsel fra NOKUT om nytt tilsyn av kvalitetssystemet.
NOKUT hadde et innledende møte med U113i 22. mai 2013. Hovedbesøket ble gjennomført
11.-13. september 2013.
Komiteen valgte å fokusere på følgende to områder i forbindelse med evalueringen:
Kvalitetssikring av forskerutdanningen
Kvalitetssikring av integrert masterprogram i farmasi
Rapporten, med vurderinger, droftinger og anbefalinger, ble offentiiggjort 14. januar i år.
Universitetet i Bergen hadde ingen merknader til den sakkyndige rapporten.
På bakgrunn av komiteens rapport godkjente NOKUT UiBs kvalitetssystem på styremøte 13.
februar 2014.
Den sakkyndige

komiteens

drøftinger

og vurderinger

Den sakkyndige komiteens vurdering er at systemet for kvalitetssikring av utdanningen ved
Universitetet i Bergen er tilfredsstillende
forhold til departementets forskrift og NOKUTs
evakieringskriterier. Det anføres rapporten Iikevei enkelte anbefalinger for videre utviklina
av kvalitetssikringsarbeidet.
Med utgangspunkt i de vurderinger som er gjort av systemet for kvalitetssikring av
utdanningen ved Universitetet i Bergen, har komiteen følgende anbefalinger for videre
utvikling av institusjonens kvalitetsarbeid:
•

Universitetet bør se på om ikke kvalitetssikringssystemet også formelt bør omfatte
ph.d.-utdanningen (tredje syklus). Når bi.a. emneevaluering og
forskerutdanningsmelding
allerede ligger inne som krav, fortoner det seg nærliggende
å integrere forskerutdanningen i et samlet kvalitetssikringssystem.
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Pase at midtveisevalueringene inneholder et innslag av dokumentasjon av reell
progresjon I forhold til prosjektplan (ph.d.- forskriftens bestemmelser om
midtveisevaluering inneholder ikke dette i dag).
Universitetet bør se på muligheten for å øke kapasiteten på kurs. seminarer og andre
former for opplæring i veiledningspedagogikk for veiledere på aHe nivåer.
Komiteen anbefaler universitetet a vurdere en mer ensartet praksis mellom
fakultetene med hensyn til organisering, roller, navn på organer og oppgavefordeling
på forskerutdanningert
Institusjonen bør vurdere å stramme inn sin evalueringspraksis slik at det fastslås at
emner og programmer der det nylig har skjedd store endringer blir evaluert raskere
enet etter ee tre (erone)o rem tprogratn)-år storn håndlooka tor kvahtetsekring
dag
fastsetter.
Komiteen anbefaler at institusjonen ser nærmere på både gjennomføringsgraden og
forståelsen av programevalueringer, samt publiseringen av dem I kvalitetsdatabasen.
Det bør gjennomføres en programevaluering ved det integrerte
mastergradsprogrammet 1farmasi i lopet av kort fid.
Det bør vurderes å innføre to veiledere pr student som en fast ordning for det
selvstendige arbeidet i mastergraden for studenter ved profesjonsutdanningen i
farmasi.
Institusjonen bør initiere en diskusjon med alle relevante parter om mulige løsninger
for kvalitetssikfing av praksisperioden for farmasistudenter.
Universitetet bør vurdere om det skal være studentrepresentasjon i styringsgruppa for
Senter for farmasr
KomIteen anbefaIer insfitusjonen å vurdere nødvendigheten av å ha et såvidt stort
innslag av toppledelse i styringsgruppa for Senter for farmasi.
Komiteen vil anbefale at UiB vurderer å sette samme karakterkrav for opptak til alle
institusjonens doktorgradsprogram.
Generelle kommentarer
NOKUTs vurdering er et uttrykk for at UiB har et godt kvalitetssikringssystem. Komiteens
rapport er et egnet utgangspunkt for å drøfte hvordan det ytterligere kan forbedres.
Når det gjelder farmasiutdanningen. er det verd å merke seg at komiteen er av den
oppfatning at kvalitetssikringen av emner er vel ivaretatt gjennom emneevalueringene i
kombinasjon med utdanningens særskilte sernesterevaluering. Komiteen anbefaler at
ordningen med semesterevalueringer også tas inn som en mulighet i
kvalitetssikringshåndboka.
Når det gjelder ph.d. utdanningen, vurderer komiteen det slik at selv om forskerutdanningen
ikke omfattes av institusjonens system for kvalitetssikring av utdanningen, så arbeides det
likevel godt og systematisk med kvalitetssikring og kvalitetsutvikling av utdanningen.
Behandling i Utdanningsutvalget
Utdanrengsutvalget dretflet korniteens råd for videre kvalitetsarbetd botatet 2. rows.
Drøftingen var særlig konsentrert om evalueringsformer og evalueringshyppighet på emneog programnivå, i fillegg til visning og videre oppfølging av evalueringsresultater. Oppfølging
av NOKUT-rapporten vil være et sentralt tema i det videre arbeidet med utdanningsledelse
fremover.
Når det gjelder farmasiutdanningen, foreslar NOKUT noen konkrete oppfølgingspunkter.
Disse punktene vil bli fulgt nærmere opp ved Det medisinsk-odontologiske fakultet.
Evaluering
NOKUT peker på at det bør vurderes om emner og programmer som nylig har hatt store
endringer, bør evalueres raskere enn det sorn er fastsatt i kvalitetssikringshandboka.
Det
anbefales ogsa at det blir sett nærmere på gjennomforingsgrad og forståelsen av
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programevalueringer, og publisering av dem i kvaldetsbasen. Når det gjelder evaluering, kan
være hensiktsmessig å se alle former for evaluering som i dag er i bruk under ett, og utfra
dette vurdere om det bør gjøres tilpasninger med hensyn til hyppighet og til antal I
evalueringer. I tillegg til emne- og programevalueringer, gjennomføres også
semesterevalueringer og studentevalueringer. Det bør også vurderes om det er behov for å
evaluere programsensorordningen. Utdanningsutvalget peker i tillegg på at det er viktig å ha
fokus på oppfølging etter evalueringer.
Utdanningsledelse
Arbeidet med utdanningsledelse vil få økt fokus framover, og vil være hovedtema
Utdanningsutvalgets juniseminar 12. og 13. juni og for UiBs nasjonale konferanse om
studiekvalitet våren 2015. Oppfølgingspunktene og vurderingene fra NOKUT-tilsynet vil være
viktige i det videre arbeidet med utdanningsledelse.
Behandling i Forskningsutvalget
Forskningsutvalget behandlet den delen av NOKUT-rapporten som omhandler
forskerutdanningen på sitt møte 27. mars 2014. NOKUTs anbefalinger ble drøftet punktvis og
utvalget sluttet seg i hovedsak til avdelIngsdirektørens kommentarer. Følgende vedtak ble
fattet enstemmig:
Forskningsutvalget tar NOKUT-evalueringen av kvalitetssystemet for
forskerutdanningen ved UiB rapporten fil etterretning
Forskningsutvalget anbefaler at fakultetene utvikler tiltak som kan øke kapasiteten på
veilederopplæringen.
Forskningsutvalget slutter seg til ønsket om en mer ensartet praksis for fakultetenes
administrative og faglige ansvar for forskerutdanningen, og anbefaler at alle fakultet
har et representativt sammensatt utvalg for forskning og forskerutdanning, ledet av en
prodekan eller visedekan og med mandat til å legge frem anbefalinger og forslag til
tiltak for sin respektive fakultetsstyrer.

Veilederopplæring
NOKUT peker på at kapasiteten på veiledningsopplæringen er for liten. Dette er omtalt i UiBs
handlingsplan for forskerutdanning og i Rapport og plan for 2013-2014. Det er ønskehg å øke
ikke bare kapasiteten for, men også kvaliteten på, veilederopplæring. Det bør vurderes å øke
antall kurs som tilbys i veilederopplæring, både gjennom Uniped og gjennom andre kanaler.
NOKUT anbefaler at man vurderer å gjøre veilederopplæring obligatonsk for alle nye
veiledere. Siden både kultur og praksis for veiledning varlerer mye fra fakultet til fakultet og
mellom de ulike fagtradisjoner, er fakultetene de nærmeste til å kunne organisere og tilby
kurs for veiledere. Det er derfor mer hensiktsmessig å tilrettelegge for systematisk
erfaringsutveksling, der nye velledere far del i de erfarne veilederes kompetanse. Dette kan
gjøres gjennom vellederteam eller veiledersamlinger, i filknytning til fagmiljøet og gjerne i
samarbeid med forskere fra andre institusjoner
Organisering
Forskerutdanrfingen ved UIB er langt på vei desentralisert og UiB anser dette som den beste
måten å organisere forskerutdanningen på, all den stund de ulike fagtradisjoner og —kulturer
best ivaretas på denne måten. Dette forhindrer ikke at man også ser til hverandres løsninger
og utveksler «best practice-« erfaringer.
Praksis mht organisering, roller, navn på organer og oppgavefordeling
NOKUTs påpekning av en noe uklar praksis mht roller, navn på organer og oppgavefordeling
er blant annet et resultat av at forskerutdanningen i dag er fordelt på tre sentralavdelinger:
Studieadministrativ avdeling, Kolleglesekretarlatet og Forskningsadministrativ avdeling.
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Det er ønskelig at forskerutdanningen blir tydeligere forankret som en del av UiBs
forskningsvirksomhet og at dette gjenspeiles i alle ledd i institusjonen. Dette vil blant annet
innebære at alle fakultet bør ha utvalg med forskning og forskerutdanning som saksfelt og
med mandat til å legge frem anbefalinger og forslag til tiltak for sin respektive fakultetsstyrer.
Felles karakterkrav
NOKUT anbefaler at UiB vurderer innføring av felles karakterkrav for opptak til
doktorgradsprogrammet. Det er bred enighet om at et slikt felles karakterkrav ikke er egnet
for forskerutdanningen. Opptak til doktorgradsprogrammet skjer i dag etter en samlet
vurdering av søkerne der karakteren kun er ett av flere vurderingskriterier. I tillegg til
karakterer er kvaliteten på prosjektbeskrivelsen og kanddatens gjennomforingsevne og
eventuell innpassing i større prosjekt, viktige faktorer ved vurdering av opptak til
doktorgradsprogrammet ved UiB.
Felles kvalitetssikringssystem
NOKUT ber UiB om å vurdere hvorvidt det kvalitetsskringssystemet
som finnes pål. og 2.
syklus bør omfatte 3. syklus. Ph.d.-nivået skiller seg imidlertid i så stor grad fra BA- og MAnivået at det ikke anses som hensiktsmessig å la det kvalitetssikringssystemet som gjelder 1
og 2. syklus også omfatte 3. syklus.
Forskerutdanningen må derimot til enhver tid har et solid kvalitetssikringssystem med lett
tilgjengelig dokumentasjon. Det kan være hensiktsmessig å utarbeide en systematisk
oversikt over de elementer som sørger for at kvaliteten på forskerutdanningen blir ivaretatt.
Midtveisevalueringen.
NOKUT anbefaler at UiB skal sørge for at midtveisevalueringen dokumenterer reell
progresjon forhold til prosjektplan. NOKUT påpeker at ph,c1.-forskriften ikke sier noe om
dette i dag. Ifølge forskriften har midtvelsevalueringen til hensikt å «hjelpe ph.d.-kandidaten
ved å identifisere forhold som medfører risiko for at prosjektet stanser opp eller blir forsinket,
samt å gi innspill som kan øke kvaliteten i arbeidet» (§6,3).
Mange kandidater gjør endringer i sin opprinnelige prosjektplan underveis uten at det fører til
forsinkelse. Det er derfor ikke hensiktsmessig å dokumentere reell progresjon ifht
prosjektplan, men det er ønskelig å dokumentere gjennom midtveisevalueringen at
kandidaten har forutsetninger for å gjennomføre på normert tid. Ved en revisjon kan det
vurderes å integrere en formulering om dette i forskriften.
Saken legges med dette fram til orientering for universitetsstyret
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1 Evalueringav universiteters og høgskolers system for
kvalitetssikring av utdanningsvirksomheten
I forskri ft til lov oin univerander og havskoler heter det at «Universiteter og høyskoler skal ha et
system for sitt kvalitetssikringsarbeid som sikrer kontinuerlige forbedringer, gir tilfredsstillende
dokumentHon av arbeidet og avdekker sviktende kvalitet» (§ 2-1, (1)).
Kvalitetssikringssystemet er utdanningsinstitusjonenes redskap for å skaffe seg nodvendig kunnskap
før å kunne vurdere kvaliteten i egne utdanningstilbud. Innenfor rammene av lov og forskrifi er det
institusjonene selv, som ut fra egen størrelse, fuglige profil og andre forhold ved institusjonen,
bestemmer luordan systemet skal utformes.
I henhold til lov om universiteter og høyskoler er det NOK UTs oppgave å evaluere institusjonenes
for lualitetssjkring av ladanningsvirksomheten
etter krnerier som organet nefsetter. NOK UT
har gjennomfort slike evalueringer siden 2003, og innledet våren 2009 sin andre runde med denne type
evalueringer. Evalueringskriteriene er i andre runde i større grad rettet inn mot å vurdere
institusjonenes bruk og nytte av kvalitetssikringssystemene.
systemer

NOKUT bruker sakkyndige komiteer i sine evalucringer. Komiteene skal vurdere hvorvidt
institusjonene tilfredsstiller kravene til kvalitetssikring av egne studietilbud. En evaluering av et
kvalitetssikringssystem er således ikke en faglig vurdering av innhold og kvalitet i de enkelte studier,
men en evaluering av institusjonens systematiske arbeid for å sikre og forbedre slik kvalitet.
Den sakkyndige komiteen baserer sine vurderinger på dokumentstudier og på samtaler med relevante
aktorer ved institusjonen. Det gjennomfores to institusjonsbesok. Under det innledende besøket
diskuterer institusjonsledelsen og evalueringskomiteen status i kvalitetsarbeidet og innrettingen på
evalueringen. Komiteens bovedbesøk ved institusjonen vil inneholde samtaler med ulike grupper og
aktører. Komiteen kan ber velge å gå mer detafiert inn i utvalgte deler av institusjonens
kvalitetssikringssystem og kvalitetssikringsarbeid. Den sakkyndige komiteen som har evaluert
systemet for kvalitetssik0ng av utdanningen ved Universitetet i Bergen har bestått av:
professor Kari Fasting, Norges Idrettshogskole (leder)
professor Tom Lindstrom, Universitetet i Oslo
professor Helge Salvesen, Universitetet i Tromso
tidl. vieedirektør Ilanne Ilarmsen, Kobenhavns universitet
student Magnus Malnes, Universitetet i Oslo
Senlorrådgiver Ole Espen Rakkestad i NOKUT har vært komiteens sekretær. Komiteen besokte
institusjonen 17.juni og 11.-13.september 2013. Ved hovedbesøket hadde komiteen samtaler med
studenter, stipendiater, vitenskapelig ansatte, administrativt ansatte, representanter for forsknings- og
forskerutdanningsutvalg, representanter for programuualg, emneansvarlige og universitetets
ledergruppe. Oversikt over tilsendt dokumentasjon og program for hovedbesoket er lagt vcd. Før
rapporten ble avlevert har institusjonen sett et utkast til rapport for å vurdere eventuelle fejl eller
misforståelser.
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2 Kvalitetssikringssystemet og kvalitetsarbeidetved Universitetet i
Bergen
Universttetet

i Bergen har ca. 14 000 studenter og ea. 3500 ansattc, og er Norges tredje storste

universnet.

Universitetet

har scks fakulteter

og ea. 40 institutler

20 12 opp studenter til i alt 181 studieprogram,
masterprouram,

ti femårige

masterprogrann

2012 i alt 99 videreutdanninger.

Rammene

har samtidig
for systemet

(<14andbok for kvaliteøsikring
punkter

(hvorav

av studietilbudet

for kvalitetssikring

av uldanningen

av universitetsstudia».

enkelte har underpunkter).

sentre. Universitetet

63 baebelorprogram,

og forskningsbasert

tilbod

i

ser på stor

utdanning,

men

som cl hovedmål.
ved Universitetet

Systemets elementer

Håndboka

tok i
72 toårige

Institusjonen

plan framgår det at institusjonen

både for grunnforskning

konsolidering

og faglige

på 24 årsstudier,

og to seksårige profesjonsprogram.

Av UiBs strategiske

faglig bredde som et kvalitetsfortrinn
untversitetet

fordelt

er et kortfattet

i Bergen er beskrevet
er i håndboka

dokument

framstilt

på 14 sider. Punktene

er:
studiekvalitetsdatabase
i-oller i studiekvalitetsarbeidet
studentdemokrati
rekruttering,

informasjon

og mottak

av nye studenter

programsensorordning
ekstern sensur
delstudium

ved utenlandske

universiteter

læringsmiljø

Ugleprisen

(intern pris for utdanningskvalitet)

Program for evaluering
om midler

og kvalhersulvikling

(PEK)(fakulteter

og institu

kan so

programme

til studickvalitetsprosjekter)

rammevilkår
evaluering

av undervisningstiltak

årlig revisjon

av studietilbud

og studietilbud

og informasjon

til studentene

utdanningsmelding
oppretting
Universitetet
hvordan

og nedlegging

av studietilbud

driver systematisk

evalueringene

evaluering

skal gjennomføres.

emner, mens leder for programuhalgl-styre
evalucringene
universitetets

på emne- og programnivå,
De enmeansvarlige

bar ansvar for programeval

på begge nivåer legges inn i en studiekvalitetsdatabase
nettsider.

Studentene

og båndboka

gir foringer

har ansvar for evalueringen
ueringene.

Rapporter

som er tilgjengelig

henviscs til denne basen for informasjon

for

av sine
fra

på

om resultatene

fra

evalueringene.
Minsu 1/3 a8 de cannene som undervises
hvilke

emner som skal evalueres.

«studentevaluering

på unive(sitetet

Evalueringene

skal evalueres hvert år. Hvert fakultet

avgjør

skal minst omfatte:

av emnet, gjerne som undervegsevaluering

ei ltrdering av om framdrin og opplegg for emnet er i samsvar med dei faasette måla,
kommentarar
studentevalueringar og eventaelle andre former for evaluering, og forslag til
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tiltak

Alle

omtale

med opprolging

(her inkludert

programmer

men cyalueringene
vurdering

ad arbeidet

skal i benhold

avgjor hvilke

av samanhengen
i emnet

programmer

disiplinstudier)

for curdering

amderingsformene

avsluttende

hove

om val av undervisnings-

heringsutbate

og under

ng

oa

evalueringara

og fag- og

evalueres minst hvert femte år. Det cr fakultetene
Evalueringene

skal normalt

eksterne innslag gjennom

Håndboka

studieurogrammet sin pruh1 og struktur,
studieprogrammet,

praktisk

av tidlegare

som skal cyalucres.

urført av programsensor.

fastsen

deler av profesjonsffidanninger,

til håndboka

kan også inneholde

mcllom

førekomst

til studicopphald

av felles

i utlandet,

on kurderingsformer

være «ci sjolvevaluering»,

fagfellekomiteers

angir at evalueringene

bor ondatte

undervisning

Inglege

og sosiale

er i tråd med fastsen

som

vurdering

eller

vurderinger

og emne spesielt

av:

makkla

for

aktivitetar

læringsuthyte

for studieprogrammet

gjennomforing

sokjartaPstudieplassar, gjennomforing,
karakterfordel

strykprosent

og frafall

ing

ressurstilgang
konunentarar

til studentevalueringane

studieinformasjon

og dokumentasjon

tilcang

ressursar/hjelpemiddel

til digitale

institutt/pronramleiar

Alle

fakulteter

si durdering

og institutter

utdanningsvirksomheten,
Håndboka

overordna

ved UiB utarbeider

for hva instituttene

samlede utdanningsmelding

vurdering

av studjekval

tiltaka i kvalitetsarheidet.»
år. Dette gjey grunnlag
og instilusjonsniya».

til forhetringat

årlig en rapport

(«Iltdanningsmelding»)

0.gdisse ligner til grunn for en samlet utdanningsmelding

angir retningslinjer

universitetets

og forslag

og fakultetenes

meldinger

heter det bl.a.: «Denne meldinga

neten ved institusjonen,

Og videre: «...gje
for ressursstyring

framlegg

samt ei oversikt

om tiltak

og prioriteringar

U(danningsmeldingen

behandles

om
for institusjonen.

skal inneholde.

Om

skal gje ei samla og
over opplegget

for og

og tema for vidareutOkling

i komande budsjettår

i universitetets

komande

på institutt-,

(sentrale)

fakultet-

uttlanningsovalu

og

deretter i uni versitetsstyret.
I tillegg

til utdanningsmeldingenc

og forskerutdanningsmeldinger
kvalitetssikring
tilsyarende

utarbeider

av universitetsstudia»,

meldinger

ay universitetets

fakultetene

også årlige forskningsmeldinger

(siden 2008). Disse meldingene

Forskerutdanningsmeldingene

for forskerutdanning

Prosessene for opprettelse

og nedlegaing

av nye emner og nye studieprogram

prosessene tilskrevet

utarbeidet

et årshjul

studietilbud

instans(er),

For prosessen for opprettelse

som angir arbeidsoppgayenes

ay nye fellesgrader/felles
studicprogram,

av studictilbud

særskilte ansvariig(e)

godkjenningsinstans(er).

studieprogram,

er omtalt i egne aysnitt.

introduscres

i fakultetenes

til grunn for

ble innført

er relativt

som en oppfolging

inngående beskreyet

bidragsytende

instans(er)

av nye studieprogrammer

kronologi

og regulert

er hver av arbeidsoppgavene

og plassering

nye etter- og videreutdanningstilbud,
Fakultetencs

for

2008-15».

håndboka.

for opprettelse

(siden 2007)

i «Handbok

men ligger, som for utdanningsmeIdingcne,

på institusjonsniyå.

«Handlingsplan

er ikke omtalt

ønsker om opprettelse

i

i

og
er det dessuten

i kalenderåret.

Opprettelse

samt nedlegging
og nedleuging

av

av

årlige utdanningsmeldingen
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3 Fokusfor evalueringen
I forhindelse

med det innledende

ulike aktueIle innretninger

besoket ved Univershetet

av evalueringen.

Komiteen

I)

kvalitetssikring

av forskerutdanningen

2)

kvalitetssikring

av integrert

Modverinaen

ivaretar kvalitetssikrinnen

Komiteen

ikke avgrenset til utvalgte

kvalitetssikringen

En liknende

emner som tilbys
mer krevende

ikke formelt

når denne

ville se wermere på kvalitetssikringen

i farmasi inneholder

som et forskningstungt

valgte å sc på kvalitetssikringen

fakulteter.

evalueringskomiteen

i farmasi

i se på hvordan Uifi,

av forskerutdanningen,

kvalitetssikringssystem.

komiteen

mastergradsprogram

bak valget av I ) var sterlig

i Bergen diskuterte

fant å ville gå mermere inn på to områder:

begrunnelse

enn ved programmer

dekkes av institusjonens

av forskerutdanningen

som sådan —

lå hak valget ay fokusområde

av et tyerrfakuItært

fra flere fakulteter,

universitet,

hvilket

program.
potensielt

somligger

2), i det

Mastergradsprogrammet
kan gjøre

under ett fakultet.

3.1 Kvalitetssikringav forskerutdanningenved UiB
3.1.1

Presentasjon

I 2012 ble det avlagt 251 nye doktornrader
% av doktorandene
implementert
kunnskap,

var kvinner

og 35 % utenlandske

i forskerutdanningen

hvilke

ferdigheter

ved Universitetet

i Bergen. 53

statshornere.

Kvalifikasjonsrammeserket

ved UiB i 2012, og lærinasutbyttebeskrivelsen

og hvilken

generell

kompetanse

formulerer

en doktorgradskandidat

ble
hvilken

fra UiB skal ha

etter endt doktorgradsutdanning.
All doktorgradsutdanning
nåværende

ved universitetet

reguleres av en felles doktorgradsforskri

utgaye ble vedtatt av universitetsstyret

gjennomfofingen
fagområder».

av pb.d.-mdanningen

Ved siste revisjon

universitetsstyret

av forskriften

hl.a.: «Forskrifien

men ikke slik at det gis en generell

20. juni

2013. Forskriften

er deIegen til fakubetene

slår tast at «Ansyaret

for å gi utfyllende

for

deres respektive

uttalte universitetsdirekteren

gir rom for skjonnsmessige
hjemmel

innenfor

ft som i sin

i sakspapir

vurderinger

til

i cnkelte hestemmelser,

regler. Universitetet

skaI ha en felles

forskri ft for ph.d.-graden.».
Et sentralt trekk ved forskerutdanningen
fire av fakultetene
odontologisk
nasjonale.

fakultet).

Det store fiertallet

Forskerskolene

deres veiledere,

i tillegg

at: «Hovedaktiviteten

ved LIiB er de i alt ea. 25 forskerskolene

(matematisk-naturyitenskapelig,

«... tilgang

internasjonale

til et stont

nettverk».

i en slik skole vil være intensive

seminarserier

og diskusjoner».

blant annet resultente i at det ble etablert kriterier

opplæringsdelen»,
opplæringsdel

henviser

eksplisitt

nettyerk

som

av ph.d.-kandidater

og

heter det videbt

hoyt kvalifiserte

for opprettelse

undervisere,

for en intern evaluering
ay nye skoler.

i § 4, «Kvalitetssikring

skal kvalitetssikre

for kvalintssikfing

ay universitetsstudier».

mens 5-7 karakteriseres

ved LIi13 ble gjenstand

til kvalnetssikring

der det heter: «EakuItetene

i tråd med retningslinjene

11åndbok for kvalitetssikring
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Forskerskoleordningen

som er etablert ved

og medisinsk-

På thiBs hjemmesider

ph.d.-kurs.ined

2011, hvilket

Doktorgradsforskriften

psykologisk

av skolene er US-interne,

skal gi stipendiatene
til ytterligere

humanistisk,

av

emnene i ph.d.-utdanningens

av emner på haehelor-

Retningslintene

og masterniyå.

for kvalitetssikring

Se

av emner er

i

omtalt i kap 2 ovenfor.

Forskriften

kvalitetssikringselementer
som gjemwmfores

I § 9, «Rapportering»,

av institutt

Skulletet

skal sendes til og godkjennes

har delegert dette

forskerutdanningen

kandidaten,

samt å gi innspill

fagfelt ogteller

tilgrensende

at evalueringen

faglige

innspill

veiledning

øm fremdriften

fremdriftsplan...».

der veiledere

fitkulteter.

kan utveksle

oppfolging

På universitetets

hjemmesider
overfor

tilbyr

og utvikle

veiledning

i bruk av StudentWeb

rettigheter

samfunnskontakt,
Kontakten
alumni»,

mellom

relevans for SiBs utdanninger.
kandidatundersøkelsen

og kontakt

med forskningsmiljo

for ph.d.-

har blin utpekt innen rimelig

i sine utdanninger

til nasjonalt

gjennom

innenfor

tid, og at
regelverk.»

tlere ulike kanaler.

med de rette

med eksterne aktorer ved behov.

siner sammen med eksterne representanter
om kontakten

og dets tidligere

med meringsk

samfunns-

for forste gang. Eksterne

forskning

og utdanningø

«UiB

skal bl.a bidra

, og således gi et bidrag til okt

for ph.d.-kandidatene

på arbeidsmarkedet

kontakter

i Rådet for

og kulturliv.

studenter ivaretas av alumniorganisasjonen

Av særlig betydning

«Nye muligheter

og de faglige

og registreringsverktoy

og bistår egne nniljoer i kontakt

som gir råd til universitelet

kompetansebehøv

ved alle

på lista er:

hjelper eksterne parter med å komme i kontakt

som i 2014 skal arrangere alumnusdager

til å «identifisere

dessuten ph.d.-koordinatorer

sem er slått fast i henhold

for studentparlamentet

universitetet

er det opprettet

—om nødverichg nil skifte av veiteder

som infonnasjons-

med relevanskvaliteten

på universitetet

Rektor og representanter

og i noen fagmiljoer

erm UiB

møter de kvalifikasjonene

for samfunnskontakt

til

sin veiledningspraksis.

veileduingsforholden

med annen arbeidsgiver

i Bergen arbeider

heter

i forskningsveiledning

Blant momentene

hjelp med å påse at «hovedvei leder og medveileder

Kontoret

eget

og at «Veilederne

er det laget en liste over koordinatorene

for hjelp med grunnleggende

personenetenhetene

skal

ph.d.-kandidatens

utvikling,

en «Modul

har tastitusjonen

stipendiatene.

kandidater

Universitetet

å hjelpe ph.d. —

stanser opp eller blir

§ 6. 0111Ntiledn ingen s innhold

faglige

i universistspedagogikk
erfaringer

assistause ved vanskehghener

alle veiledere

form

i ph.d. —kandidatens arbeid og vurdere den i henhold
Universitetet

av stipendiatene

ledernes ansvar og forpliktelser

mulighet

avgjor selv hvilken

Som hovedregel

fra forskere som innenfor

er nedfelt i forskriftens

som en del av basisutdanningen

For administrativ

for at prosjektet

i arbeidet.

ved

fagfelt».

å holde seg orientert

moteplasser

risiko

av ph.d.-

som velfungerende.

«... har som hovedtormål

som medforer

skal ph.d.-

om framdrifien

men fakultetene

har ansvar for å folge opp kaadidatens

prosjektbeskrivelsens

men de skal

eller av andre enheter som

system for framdriftsrapportering

som kan øke kvaliteten

til ph.d.-kandidatenes

(ph.d.)»

rapporter

av fakultetet

en midtveisevaluering,

forhold

inkludere

det i § 6.2 at veileder
plikter

fassetter

ved å identifisere

midtveisevalueringen

Kravene

Et etektronisk

skal gjennomgå

denne skal ha. Forskriften

Ph.d.-kurs

direkte,

«1 lopet av avtaleperioden

ble mablert i 2010, og systemet vurderes av fakultetene

Alle phA-kandidater

forsinket,

ikke kvalitetssikres

heter det om framdriftsrapporteringen:

Rapportene

i andre

(§6.3).

eller fakulter senest G måneder før disputas.

og hovedvei leder, hvert år levere separate skriftlige

utdanningen.

om innholdet

(§9) og midtveisevaluering

ved andre enheter enn U1B kan rimeligvis

vurderes og være godkjent

kandidaten

gir dessuten nærmere bestemmelser

som framdriftsrapportering

er ellers den ekstemt

for doktorgradskandidater»

utforte

fra 2012.

3.1.2

Komiteens

Forskerutdanningen
kvalitetssikring

drøftinger

ved Unh ersiteter i Bergen omfattes ikke av instituajonens

av mdanningen,

planer om å inkladere
og systematisk

og vurderinger

og etter hva den sakkyndige

den i overskueliå

med kvalitetssikring

de kvalitetssikringselementene
for emneevaluering

framtid.

og kvalitetsurvikling

Det er komiteens
har en viktig
hyerandre

tiltak

og prioritering

klare inntrykk

kvalitetssikrende

En viktig

opplæringsdel

godt

arsak til dette er
ct fast system

som gis ved U1B) og et

og analyse av resultater,

med innsamhng

samt

av nye.

at systemet med elektronisk
funksjon.

det heller ikke

arbeides det likevel

fra kval itetssikringshåndboka:

(for de emnene i ph.d. —radanningens

av gjennomførte

forstår eksistercr

vurdering

av utdanningen.

som bygger på momenter

tydc)ig format for en ådig forsherutdanningsmelchng
vurdering

komiteen

Etter komiteens

system for

framdri flsrapportering

At doktorgradsstudent

bidrar til å åpne \tiledningsrelasjonen

og veileder

fungerer

rapportcrer

og kan gi trech epart viktig

godt og

uavhengig

informasjon

av

om kvaliteten

i \tiledningsforholdet.
Komiteen

har Incrket

ha karakter

seg at enkelte har kritiske

av å være en minidisputas

bedømmelse,

delvis uavhengig

at denne innvendingen
svært positiv

vitenskapelig
De fonnelle
innhold

av den ccl le status for kandidatens

selv, og at evalueringen

reell progresjon

aktivitet,

i forhold

publikaajoner

kan få veiledning

at behovet

og tilstrekkelig

for ytterligere

forskerutdanningsmeldingene
odontologiske
uerfarne

fakultet

veiledere.

behov for opplæring

og inspiraatrat

i meldingen

—oppnevning,
omfang.

forskningsveiledning,

framdriftsrapportering,

Komiteen

skriver

og vurdere losninger

(...),

mer formahserte,

Det meclisinskfår vi også tlere
og det skaper stort

som moter nye kray og som trenger påfyll

for 2012 at mange ph.d.-yciledere

uttaler i den samlede

ensker å ta den omlalte

Etter komiteens

opplæring

modulen

syn bør institusjonen

for å øke kapasiteten.

denne eller tilsvarende

at det har

også i de siste

sentrale forskningsutvalg

er begrenset.

ved DiR

i de sencre år, men noterer seg

hissempelvis

utdanningen

regler for

scr det som prisverdig

er en gjunganger

Universitetets

men at kapasiteten

vurdere hvoryidt

av

for at alle ph.d.-kandidater

for 2012 at «Med stadig flere kandidater

seg videre».

raskt ta tak i denne situasjonen
universitetet

veilederopplæring

blir kravene til pkd-

forskeratdanningsmeldingen

ser

som til dels

et clement av at kandidaten

i forskerutdanningen

både for disse, og for erfarne vciledere

for å utyikle

Komiteen

vurderes

(hva som faktisk er gjennomfort

fra så nær som alle fakulteter.

Samtidig

at ordningen

som regel omfatter

og legger grunnlag

vært tatt grep for å bedre vcredningskompetanscn
samtidig

når denne kan
som rar en positiv

o.a.).

som tilfredsstillende,

av god kvaliter

en presentasjon

doktorgradsprosjekt.

samtidig

til prosjeloplanen

rammene rundt veilcdningssituasjonen

m.m. —framstår

til midtveisevalueringen

kan forberede

kan ha noe for seg, men registrerer

av kandidatene

skal dokumentere

innvendinger

der kandidaten

ganske

1 neste omgang bor

bor gjores obligatorisk

for alle nye

eilederc.
Mange enheter og funksjoner
tillegg

er involvert

til det sentrale forskningsulvalget

forskerutdanningsutvalg
fakultetene,

Komiteen

ph.d.-koordinatorer,

fakultetsnivact.
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og instituttnivå.

for forskerutdanningen
stipendiatutvalg

synes å se en desentraliseringslendens

forsknings-Ihrskerutdanningsutvalg
Mangfoldet

og k« alitetssikring

for universitetet,

både på fakultets-

samt programutvalg

administrative

i oppfølging

finnes det som regel forskerDertil

kommer

som eksisterer

forskerskolene

i utdanningen

i dette bildet, der stadig flcre institutter

i forskerutdanningen

1

ogieller
ved fire av

enkelte steder. Faglige

o.a. er også invølvert

og der disse gjennomgående

av aktorer

av forskerutdanningen.

ledere,

i ulike roller.
har fått egne

har fått flere oppteaver delegert

innebærer

samtidig

fra

i noen grad at samme

Ihkulteter

oppgave ved ulike
nødvendigvis

et problem,

organisering.

Komiteen

om mulig

ivaretas av ulike organer.

og er trolig
vil likevel

på

universitetet

hbest practiee».

å la fitkunetene

er ikke dette

er ulike i storrelse og
sc til hverandres

En mer ensartet praksis mellom

navn på organer og oppgavefordeling

roller,

og oversikt

gevinst i tydelighet

vurdering

til dels et resultat av at fakultetene

anbefale

å lære av organisasjonsmessig

med hensyn til organisering,

Ettcr komiteens

vil ventelig

for

løsninger
fakultetene

også gi en

institusjonsnivå.

Komiteen har merket seg at når det delder opptak til doktorgradsprottrammene, så er det ulike
karakterkrav på de ulike fakultetene. Komiteen vil likevel anbefale at UiB også på dette området
vurderer en mer ensartet praksis, slik at karakterkravet for å bli tatt opp på et doktorgradsprogram ved
Uil3 blir det samme for alle søkere.
Etter komiteens vurdering er forskerutdanningsmeldinnene gode dokumenter som framstiller viktig
kvalitetsinformasjon på en god måten DBII-data er brukt i framstillingen av de mest sentrale
styringsparameterne i forskerutdanningen. Institusjonens melding bygger på fakultetenes meldinger
som i sin tur bygger på instituttenes forskerutdanningsmeldinger. Fakultetene har i sine rapporter
dessuten besvart spørsmål om konkrete kvalitetsterna fra universitetsledelsen.

3.2 Kvalitetssikringav integrertmastergradsprogrami farmasi
Presentasjon

3.2.1

Det integrerte mastergradsprogrammet i fannasi er et femårig profesjonsstudium, der både Det
medisinsk-odontologiske og Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet bidrar med undervisning
forskning.
Farmasoyter

Profesjonsstudiet
jobber

i farmasi gir grunnlag

i dag særlig med rådgivning,

for autorisasjon
undervisning,

og

som provisorfarmasoyt.

forskning,

og ledelse av apotek og

Det tas opp ca. 25 studenter pr år til det integrerte

annen legemiddelrelatert

virksomhet.

mastergradsprogrammet

i farmasi ved Universitetet

i Bergen.

umdntegrert mastergradsstudium brukes her om hverandre)
ble etablert ved Senter for tOrmasi direkte under universitetsledelsen ved Universitetet i Bergen i 2003.
I 2011 ble utdanningen formelt knyttet til Det medisinsk-odontologiske fakultet og lagt under Klintsk
institutt 2 —don med rett til å forvalte eget budsjett. Senter for fårmasj jobber i dag først og fremst
med samhandling mellom de involverte fakultetene. Senteret ledes av en styringsgruppe, der dekanene
og fakultetsdirektørene ved Det medisinsk-odontologiske fakultet (MOF) og Det matematisknaturvitenskapelige (MNF) fakultet, og instituttlederne ved Klinisk institutt 2 og Kjemisk institutt (KI)
sitter. Sentededer ved Senter for farmasi er sekretær for styringsgruppa.
Profesjonsstudiet

i farmasi (profesjonsstudi

De fleste emnene som inngår i det imegrerte mastergradsstudiet i farmasi undervises til flere
studentgrupper samtidig (ficks. kan odontologistudenter, ernæringsstudenter og fannasistudenter følge
undervisningen i samme emne samtidig), og to fakulteter bidrar med emnene i studieplanen. Metodene
for kvalitetssikring av emnene påvirkes dog i utgangspunktet ikke av dette.
Emneevalueringene folger de retningslinjer som er gitt for slik evaluering i «Handbok for
kvalitetssikring av universitetsstudia», og som er omtalt på side 2 og 3 over. Programevaluerincer
også utfores etter den metoden som er angitt i håndboka,

men programevaluering

skal

har sa langt ikke blitt
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gjennomfort ved dci integi-ere niastergradsprograinmet farmasi. Spesien for farmasi cr at det i tillegg
til emneevalucringene har vært giennomfort en såkalt semesterevaluering. Denne
«ekstraevalueringen» for farmasistudentene har viert begrunnet i at ekstra tett oppfølging var ønskel ig
når utdanningen både var nyetablert og tverrfakuliær. Det ser ikke ut til å foreligge særskilte
retningslinjer for gjennomførine aå denne evalueringen, men møtereferater fra prograniutvalget for
farmasi og evalueringsskjemacr som har vært brukt, viser at den har vært gjennomfort som en skriftlig
evaluering i kombinasjon mcd et møte mellom representanter for angieldendc studentkull og
undervisere som har tindervi fannasistudenter det aktuelle semesteret.
Som profesjonsstudium har det integrerte mastergradsstudiet i farmasi et betydelig innslag av praksis.
Praksis giennomfores i apotek over 23 uker i 8. semester og utgjor 30 studiepoeng. Praksis er
organisert som et eget emne, og cksamen bedømmes med «beståttlikke bestått». Evalueringen av
praksis består av en skriftlig midtvurdering fra student og veileder (praksisstedets vei leder) etter 12
uker og en avsluttende skriftlig praksisevaluering fra begge parter i nest siste uke av praksis.
Praksisoppholdet kvalitetssikres i tillegg giennom utfonningen av en skriftlig plan for oppholdet og
sffidemens loggbok (ikke obligatorisk).
Senter for farmasi arbeider også mcd å kvalitetssikre relevansen av utdanningen gjennom
alumnivirksornhet. Et nettsted for tidligere studenter og ansatte er etablert, og det har blitt arrangert
alumnitreff.

3.2.2

Komiteens

droftinger

og vurderinger

Den sakkyndige komiteen har oppfattet at både studenter og ledelse ved farmasistudiene ved UtB står
overfor enkelte organisatoriske utfordringer. På ledelsessiden er ikke rollefordelingen mellom lederen
for Senter for farmasi, styringsgruppa for senteret og programutvalget for det integrerte
mastergradsprogrammet alltid tydelig, og senterets plassering som en delvis selystyrt enhet under
Klinisk institutt 2 siden 2011 har, slik komiteen forstår det, ikke endret på dette. Etter hva komiteen
kienner til har det ært diskutert å legge ned den ledertunge (se 3.2.1 over) styringsgruppa, men det
foreligger pr i dag ingen konkrete planer for dette. Komiteen cr imidlertid av den oppfatning at man
bor se nærmere på sammensetningen, og vurdere nødvendigheten av å ha en slik topptung
styringsgruppc. I møte med komiteen ble det fra enkelte nevnt at et eget institutt for farmasi ville ha
hatt identitetsmessige Firdeler, men heller ikke denne ordningen oppfattes å være aktuell politikk i
dagens sidasjon. På tross av en viss diskusjon ont styring og organisasjonsutvikling, er det dog ikke
den sakkyndige komiteens oppfatning at dagens erdning representerer nocn vesentlig ulempe for
studenter og ansatte.
Fra studentenes side er det særlig de praktiske konsekvensene av organiserinken under Det medisinskodontologiske fakultet og Klinisk institutt 2 som framholdes som lite gunstige: komiteen ble under
institusjonsbesøket fortalt at både tilgangen til lesesalsplasser og studiev eiledning er dårligere enn hva
den var før 2011. På den annen side ga studentene uttrykk for at de faglig sett har hatt fordel av sin nye
organisasjonsmessige plassering. Dct ligger utenfor komiteens mandat å ta stilling til disse
yurderingene.
Enmene som inngår i farmasiutdanningen tilhører instituttene som tilbyr dem, og det samme gjelder
kvalitetssikringen av dem. Slik «Handbok for kvalitetssikring av universitetsstudia» fastslår, er det den
enkelte emneansvadige som står for planlegging og gjennomføring av evalueringene. for
farmasistudentenes vedkommende blir alle evalueringene behandlet i Prouramutvalk for farmasi.
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Instituttene har ansvar for å rapportere resultatene til fakultetet. Enmeevalueringene, kombinert med
utdanningens særskilte semesterevaluering (se 3.2.1 over), sørger etter komiteens mening for at
kvalitetssikringen av emner er vel ivaretatt, men vil anbefale at ordningen med semesterevalueringer
også tas inn som en mulighet i kvalitetssikringshandboka. Komiteen har for øvrig fatt dokumentert at
viktige endringer i undervisningen har kommet i stand som et resultat av disse evalueringene.
Komiteen stiller seg kritisk til at det ikke ser ut til å ha vært gjennomfort noen programevaluering av
programmet. Kvalitetssikringshåndboka fastsetter at en slik mer «omfintande evaluerino [...] av
studietilboda» skal gjennomfores minst hvert rcrIlte år. Dertil kommer at «... nye tilbud bor evaluerast
etter kortare tid». Tatt i betraktning at det integrerte mastergradsprogrammet i farmasi har eksistert i
over ti år, mener komiteen at en slik evaluering bor foretas relativt raskt. Komiteen vurderer opplegget
for programevalueringer, slik det er beskrevet i håndboka, som godt, men har altså ikke fått sett på
gjennomforing og resultater for herværende program. Når komiteen dermed må konkludere med at
kvalitetssikringen av programmet som helhet ikke er fullt ut tilfredsstillende, så vil den samtidig
påpeke at bruken at tilsynssensoriprogramsensor og semesterevaluering innebærer at det langt fra er
slik at helheten i prt§grammet aldri har vært vurdert.
Med hensyn til veiledning av studentene er det komiteens vurdering at denne holder et oodt nivå, men
med ct tydelig forbedringspotensiale.
veiledningen i det selystendige arbeidet til masteroraden
(mastergradsoppgaven) stil les det ikke krav om særskilt opplæring for dem som skal veilede, og det er
ikke obligatorisk med to veiledere (hoved- og biveileder). Komiteen er kjent med at dct ved noen
institutter ved UiB er en fast ordning med to veiledere til oppgaven, og mener at dette bør vurderes
ogsa å skulle Melde for farmasistudentene. Et krav om at veiledere skal ha opplæring i
veiledningspedaoogikk bør vurderes når tilbudet om slik kompetanseheving er tilstrekkelie gødt.
Hva veiledningen av studentene under praksisopphold anggr, har komiteen fått vite at ledelse og
progmmutvalg har begrensede muligheter til å stille krav til veilederne, ettersom disse ikke mottar
betaling for oppgaven. Komiteen vil imidlertid anbefale at man ser nærmere på kvalitetssikringen av
praksisoppholdet, og i den forbindelse vurderer mulige løsninger for kompensasjon i apotekene, slik
det gis for veiledere ved praksisopphold for andre grupper i helsevesenet. Apotekforeningen, som er
en vesentlig medspiller i organiseringen ay praksisopphold, er en av antakelig fiere parter som bor
involveres i en diskuajon om dette.
Om ovrige forhold omkring studiet vil komiteen ellers bemerke at styringsoruppa for Senter for
farmasi ser ut til å være uten studentrepresentaajon. Med referanse til universitetsloven § 4-4 om
studentrepresentasjon bor slik representasjon sikres, under forutsetning av at styringsgruppa treffer
beslutninger på linje med andre besluttende organer ved universitetet.
Innforingen av Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk for livslang læring (NKR) innebærer at
institusjonene i hoyere utdanning pr 1.1.2013 skal tilpasse sine fag- og studieplancr til rammeverket.
Kunnskapsdepartementets skriver i den forbindelse at «Det grunnleggende elementet i
kvalifikasjonsrammeverket er at kvalifikasjonene beskrives gjennom læringsgthyue og ikke gjennom
innsatsfaktorer. (...) Læringsutbytte er beskrevet i kategoriene kunnskap, ferdigheter og generell
kompetanse.» Læringsutbyttebeskrivelsenc for det integrerte mastergradsstudiet i farmasi skiller ikke
mellom disse kategorienc, og den sakkyndige komiteen anbefaler at beskrivelsene gjennomgås og
omstruktureres i lys av dette.
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4 Konklusjon
Den sakkyndige komiteen har i sitt mandat å vurdere hvorvidt kvalitetssikringssystemet ved
Universitetet i Bergen som helhet er tilfredsstillende i forhold til gjeldende forskri ft og NOKUTs
evalueringskriterier. Komiteen har derfor, i tråd med Forskrift 011? tilssw med utdanningskvalitemn i
hdyere wdanning og utover det som er anfort i kapittel 3, vurdert systemets strukturelle oppbygging,
den dokumentasjon det framhringer og de vurderinger av utdanninøskvaljtet som institusjonen selv
gjør. Komiteen har sett på hyoryidt systemet er klart heskrevet og angir målsettinger, prosesser,
aktorer og fora som inngår. Ansvars- og arbeidsfordefing er vurdert, likeledes systemets forankring i
ledelsen og i besluttende organer på ulike nivåer.
Etter komiteens vurdering gis arbeidet med studiekvalitet høy prioritet ved Universitetet i Bergen, og
institusjonen har etablert et system for kvalitetssikring av utdanningen som er velegnet for å nå de mål
den har satt seg for kvalitetsarbeidet. «Handbok for kvalitetssikring ay universitetsstudia» framstår
som et godt verktøy for arbeidet med kvalitetssikring og —utvikling. flåndhoka dekker etter komiteens
syn alle de hovedelementer det er rimelig å forvente at skal yære på plass i et slikt system. Når det
gjelder

programevalueringer

variagjoner
institugjonen

en mer inngående

i bruk, og samtidtg
formelt

omfattes

Som en tydelig
har komiteen

Komiteens

Jeksible og gir muligheter
Komiteen

og forståelsen

av kvalitetsarbeidet

for store

vil derfor anbcfale

at

av programevalueringer,

samt

av systemet.

av kvalitetssikringssystemet
på at universitetet

også på områder

evaluering

og som gjenspeiles

ved Universitetet
jobber

innstilling

fra Samdalutvalget)

fra NOKUTs

kvalitetsarbeid

sett kvalitetssikringssystemet

Dette betyr ikke at det ikke er sider ved kvalitetssystemet

har påpekt i det foregående,

indikasjon

på to områder

i farmasi) har komiteen

at det gjøres et betydelig

notert seg Samdatutvalgets

i kapittel

som kan

5 om komiteens

råd

i Bergen.

ambisiøst

med sitt systematiske

(Revigjon

av kvalitetssikringssystemet

fra 2008. Utvalget

som ikke

kvalitetsarbeid,
for

ble nedsatt for blant annet å følge opp

av systemet for kvalitetssikring

av utdanningen

i 2007.

mange og gode forslag er i stor grad fulgt opp i det systemet som nå foreligger.
vurdering

til fredsstillende,
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konstatert

—innstilling

anbcfalingene
Utvalgets

gjennomgang

mastergradsprogram

noe komiteen

til videre utvikling

utdanning

veldig

av dem i kvalitetsdatabasen.

(forskerutdanning/integrert

forbedres,

imidlertid

av slike evalueringer.

ser nærmere på både gjennomforingsgraden

publiseringen
Gjennom

er retnineslinjene

med hensyn til gjennomforingen

er at systemet for kvalitetssiluing

og den anbefaler at det godkjennes.

av utdanningen

ved Universitetet

i Bergen er

5 Komiteens råd om videre utvikling av kvalitetsarbeidet
Med utgangspunkt i de vurderinger som er gjørt av systemet for kvalitetssikring av utdannineen ved
Universitetet i Bergen, har komiteen følgende anbefalinger for videre utvikling av institusjonens
kyalitetsarbeid:

Universitetet bør se på om ikke kvalitetssikringssystemet også formelt bor omfatte ph.d.tadanningen (tredje syklus). Når bl.a. emneevaluering og forskerutdanningsmelding allerede
ligger inne som krav, fortoner det seg nærliggende å integrere forskerutdanningen i et samlet
kvalitetssikringssystem.
Påse at midtveisevalueringene inneholder et innslag av dokumentasjon av reell progreajon i
forhold til proakktplan (ph.d.- forskriftens bestemmelser om midtveisevaluering inneholder
ikke dette i dag).
Universitetet bor se på mulieheten for å øke kapasiteten på kurs. seliljilarer og andre former
for opplæring i veiledningspedagogikk for veiledere på alle nivåer.
Komiteen anbefaler universitetet å vurdere en mer ensartet praksis mellom fakultetene med
hensyn til organisering, roller, navn på organer og oppgavefordeling på forskerutdanningen.
Institusjonen ber vurdere å stramme inn sin evalueringspraksjs slik at det fastslås at emner og
programmer der det nylig har skjedd store endringer blir evaluert mskere enn etter de tre
(emne) og fem (program) år som håndboka for kvalitetssikring i dag fastsetten
Komiteen anbefaler at institusjonen ser nærmere på både gjennomforingsgraden og forståelsen
av programevalueringer, samt publiseringen av dem i kvalitetsdatabasen.
Det bor gjennomfores en programevaluering ved det integrede master
farmasi i løpet av kort tid.

dsprogrammet i

Det bor vurderes å innføre to veiledere pr student som en fast ordning for det selystenchge
arbeidet i mastergraden for studenter ved profesjonsutdannineen i farmasi.
Institusjonen bor jnitiere en diskuajon med alle relevante parter om mulige losninger for
kvalitetssikring av praksisperioden for farmasistudenter.
Universitetet bør vurdere om det skal være studentrepresentasjon i styringsgruppa for Senter
for farmasi.
Komiteen anbefaler institusjonen å vurdere nødvendigheten av å ha et såvidt stort innslag av
toppledelse i styringsgruppa for Senter for farmasi.
Komiteen vil anbefale at UiB vurderer å sette samme karakterkrav for opptak til alle
institusjonens doktorgradsprogram.

6 Vedlegg
6.1 Sakkyndig komiMs mandat
MANDAT FOR SAKKYNDIGE KOMITEER VED EVALUERING AV INSTITUSJONENES
KVALITETSSIKRINGSSYSTEM
Fastsatt av NOKUTs styre 5. mai 2003, revidert 17.12. 2008, tilpasset Forskrift 0111
kvalitetssikrina og kvalitetsutvikling i høyere utdannina og fagskoleutdanning av 1. februar
2010.
Den sakkyndige komiteen skal evaluere instituaionens system for kvalitetssikring av
utdanningen, og vurdere om dette er tilfredsstillende i forhold til gjeldende forskri ft og
NOKUTs evalueringskriterier.
Komiteen skal gi en entydig og begrunnet konklusjon om Inorvidt insti tusjonens system for
kvalitetssikring er tilfredsstillende.
Evalueringen skal gjennomfores med en konstraktiv holdning til institusjonen, og komiteen skal også
gi råd om det videre kvalitetsarbeid ved institusjonen.
Hvis evalueringen avdekker klare indikasjoner på alvorlig kvalitetssvikt i enkeltstudier, skal dette
bemerkes i komiteens rapport. Komiteens vurdering skal baseres på følgende materiale,
institusjonens beskrivelse av kvalitetssikringssystemet
dokumentasjon av utfort kvalitetssikring kvalitetsarbeid som institusjonen legger
fram. Komiteen kan be om å få seg forelagt ct hvilket som helst materiale som den anser at
kan ha betydning for vurderingen
komiteens erfaringer og funn ved mstitusjonsbesok. Komiteen avgjør hvem den vil treflb og
hvilke enheter den vil besøke

Komiteen skal nedfelle sine varderinger, konklusjoner og anbefalinger i en skriftlig rapport. Komiteen
skal kvalitetssikre rapportens faktiske opplysninger før den avgis.
Komiteen arbeider på oppdrag fra og avor sm rapport til NOKUT. Oppdraget er avsluttet når
NOKUT har fattet vedok i saken. Inntil oppdraget er avsluttet, skal de sakkyndige ikke ta dcli den
offentlige debatt om saken.
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6.2 Dokumentasjonfra Universiteteti Bergen
Dokumentasjon

mottatt forut

for innledende

besøk

Presentasjon av Ui F3med oversikt over studietilbudene
Handbok
kvalaelssikring av universitelsstudia
ladanningsmelding 2010
Uniannargsrneldnig 201/
Utdaizningsnielding 2012
Nonn iiisakkyndig konahr i NOKUT onz stains, suksegser og uaerdringer i
ved Universad i Bergen

Dokumentasjon

mottatt forut.for

afite

rheidei

hovedbesøket

Kvalitetssikring av forskerublanningen:
Forskrift for Pla&-graden ved Universite

i Bergen

11andbok for forskerutdanningen
Handlingsplan
Avtale

for forskerutdanningen

ved opptak til organisert

Opptaksbrev

til organisert

forskerutdanning

forskerutdannina

Framdriftsrapporter
Eksempler

på rnidtveisevalueringer

Forskerutdanninasmeldinger
Overgripende

2011-2012

UiB-initierte

undersokelser

Realementenretningslinjer
Besternmelseriretningslinjer
Regler for universitetets
1111-3s
oppsummering

i fakultetenes

doktorgradsproarammer

for organtseringen

av vetledning

i doktorgradsprogrammene

forskningstltvalg

av forskningsulvalgets

Mandat for programutvalget
Mandat for forskningsKvalitetssikring

for opplæringsdelen

ved integrert

virksomhet

for forskerutdanning

og forskerutdanningsutvalget
mastergradsprogram

Studieplan

(inkl, plan for avvikling

Eksempler

på gjennomforte

Eksempler

på instituttenes

ved Det humanistiske

fakultet

fakultet

i farmasi:

av praksis)

emneevalueringer
rapportering

2009-2013

ved Det medisinsk-odontologiske

for integrert

mastergradsproaram

i farmasi

ved programmet

om kvalitetsarbeid

til fakultetettrogramstyret

Programsensorrapporter
Programevaluering
Avtale

(stst gjennomforte)

om veiledning

av masterstudenter

Utdanningsplan
Kandidatundersokelse
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6.3 Programfor densakkyndigekomiteenshovedbesøkvedinstitusjonen
Onsdag U. september
Tid

Aktivitet - intervju/møte med

09.00 - 11.00

Internt komitdmote

11.15 - 12.00

Representanter

12.00 - 13.00

Lunsj

13.15 - 14.00

Representanter

14.15 - 15.00

Stipendiaternir.

15.

Vitenskapelig

- 16.00

for universitetets

sentrale forskningsurvalg

fbr fakultetenes

forskninus-

og forskcrutdanningsutvalg

gradsstudenter
ansatte med veiledningserfaring

på ph.d.- niva

Torsdag 12. september
Tid

Aktivitet - intervju/møte

09.00 - 10.00

Internt komitemete

10.15 - 11.00

Representanter

for fakultetenes

I 1.15 - 12.00

Stipendiatendr.

gradsstudenter

12.00 - 13.00

Lunsj

13.15 - 14.00

Representanter

for programurvalg

for farmasi

14.15 - 15.00

Representanter

for styringsgruppe

ved Senter for farmasi

15.15 - 16.00

Studenter,

med

tillitsvalgte

Fredag 13. september
Tid

Aktivitet - intervju/møte med

09.00 - 10.00

Internt

10.15

Emneansvarlige,

11.00

kornitdmote

11.15 - 12.00

Studenter,

12.00 - 13.00

Lunsj

14

fannasi

ikke tillitsvalgte

Rrskerutdanningskeerdinatorer
II

13.15- 13.45

Komitinnete

14.00 - 14.30

Tilbakerneldingsnnote

14.30—15.30

Kornit5møte
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6.4 NOKUTskriterier for evalueringavsystemfor kvalitetssikringav utdanningen
Evalueringskriteriene
finnes i kapittel
utdanning (studietilsynsforskriften).

6 i forskrill

om tilsyn med utdanningskvaliteten

i høyere

Kapittel 6 Evaluering av institusjonenes system for kvalitetssikring av
utdanningen
§ 6.1 NOKUTs

evalueringskriterier

Ved evaluering

av institusjonenes

kvalitetssikringssystemet
a. Stinullans

og institusjonenes

til kvalitetsarbeid

kvalitetsarbeid

interne kvalitetsarbeid

gjøres det en helbetlig

vurdering

aktive bruk av det. Det skal legges vekt på:

og kvalitetskultur:

øm institusjonen

blant ansatte og studenter og deres demokratiske

stimulerer

til engasjement

om mal, ansvar, prosesser og aktører som inngår i

kvalitetssysternet

(systemets

e. Innhenting
kvaliteten

tv dokumentert

informasjon

vordering

om kvalitet

kvalitetsanalyger

for ansvarlige

02 vurdering

oppretting

av

innhentes

fra

av nye studier,

som systemet genererer analyseres,

iverksettes

på grunnlag

av de

som gjøres.
6

skal kontinuerlig

og systemafisk

arbeide for å sikre og forbedre

institusjonen

trenger i sikringen

alle studietilbud
faste rutiner

om det enkelte studium,

og utviklingen

som en institusjon

av utdanningen

ak utdanningene

i
kunnskap

Kvalitetssikringen

skal

gir, alle deler av studiet og alle formidlingsformer.

og om institusjonens

vurderes og anvendes informasjon

utdanningsvirksomhet

gencrelt.

av utdarningsvirksombeten

sclv som ut fra egen størrelse. faglog protll

det skal utformes.

kvaliteten

skal frambringe

som tilbys.

og prøsesser i en årlig sykdds frembringes,

system for kvalitetssikring

derfor institusipnen

16

systemet for

som systematisk

om tiltak for forbedringer

Det interne systemet for kvalitetssikring

hvordan

om sikring

informasjon

om den informasjonen

oldanningen.

Institusjonens

og hvordan

fom og lederniva,

til kvalitetsforhedring:

til kapittel

Institusjonene

Gjennom

i studiene:

bygger på dokurnentert

og rapportering:

og frumstilles

Bruk av kunnskap

omfatte

oppbygning),

behov,

og om det er særskilte prosesser for å kvalitetssikre

Analyse,

Merknad

strakturelle

i tråd med institusjonenes

i livert enkelt studium

flere kilder,

vurderes

er klart beskrevet
utvikles

for

organer,

h. Mål, plan og ledelsesforankring:

kvalitetssikring

av

Det samme gjelder

er institusjonens

ogandre

for den dokomentasjonen

eiendom.

Det er

lokale bettov bestanmer
som systemet

frembringer.
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Tilstede:
Styremedlemmer:
Professor Borghild Roald; førsteamanuensis Gunnar Stave, forsteamanuensis Oddvar forland (for
professor Hanne Foss Hansen), seniorrådgiver Luna Lee solheim, student NiIs Magne Killingberg
(sak 004/14-022/14), student Ingehorg Maric Ostby I.aukvik (sak 001/14-003114)
Pr lelefbn:
Daglig leder Aud Imrsen (sak 005/14 og sak 013/14)
Leder Inge Jan I lenjesand (sak 005/14)

Forfall:
Dean Jon Erik Svendsen

leder Aud 1.arsen

Varamedlem:
Student Ingeborg Marie Ostby Lauk

k (sak 004/14 022/14)
-

Sekretariatet:
Direktør .ferje Mørland, kom.sjef Gard Realf Sandaker-Nielsen, seniorkonsulent Ruth Anne
Børresem avd.dir. Øystein Lund, avd.dir. Katbrine Dahlslett Graff (sak 003114 og sak 019/14),
controller Rita-Kristin Enoksen (sak 003/14), ass.avd.dir. Gro Hanne Aas (sak 004/14-09/14)

Sakliste
001/14 Innkalling og saldiste
002/14 Referat fra møtene 12.12.13 og 06.01.14
003/14 Årsrapport og regnskap 2013 og Årsplan 2014
004/14 Universitetet i Bergen - evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen
005/14 Universitetet i Oslo - evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen 2012 - 2013
006/14 Krigsskolen - evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen 2012 - 2013
007/14 Luftkrigsskolen - evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen
008/14 Forsvarets ingeniørhøgskole - evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen
009/14 Betanien diakonale høgskole - evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen
2012 - 2013
010/14 Høgskolen Betanien - søknad om akkreditering som høgskole
011/14 Kunst- og designhøgskolen i Bergen - soknad om akkreditering som vitenskapelig
høgskole
012/14 Iløgskolen i Buskerud og Vestfold - søknad om akkreditering av ph.d.- studium i
personorientert belsearbeid
013/14 Høgskolen i Bergen - sokoad om akkreditering av ph.d.-studium i studier av danning og
didaktiske praksiser
014/14 Revidering av Vagskoleutdanningen menighet- og misjonsledelse ved Oslo International
Bible College
015/14 Revidering av fagskoleutdanning ved Stiftelsen Ålesund kunstskole
016/14 Eorslag om revidering av fagskoleutdanninger ved Luftfartsskolen
017/14 Eullmaktssaker
018/14 Referatsaker
019/14 Orienteringer
020/14 Styrets kalender
021/14 Evaluering av møtet
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022/14 Eventuelt

001/14: Innkalling og sakliste
Forslag til vedtak:
Innkalling og sakliste ble godkjent.

Vedtak:
Innkalling og sakliste ble godkjent.

002/14: Referat fra møtene 12.12.13og 06.01.14
Forslag til vedtak:
Referatene ble godkjent med denne merknaden.

Vedtak:
Referatene ble godkjent med denne merknaden.

003/14: Årsrapport og regnskap 2013 og Årsplan 2014
Forslag til vedtak:
NOKUTs regnskap for 2013 godkjennes.
Arsrapport 2013 og årsplan 2014, inkl. oppdatert budsjett for 20 4 godkjennes.

Vedtak:
. NOKUTs regnskap for 2013 godkjennes.
2. firsrapport 2013 og einplan 2014, ink1 oppdatert budsjett fOr 2014 godkjennes.

004/14: Universitetet i Bergen - evaluering av system for
kvalitetssikring av utdanningen
Forslag til vedtak:
Systemet for kvalitetssikring

av utdanningen ved Univ
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Vedtak:
Systemel jor

kvalileissikring

av utdanningen

ved Universiletet

i Bergen

godkjennes

005/14: Universitetet i Oslo - evaluering av system for
kvalitetssikring av utdanningen 2012 - 2013
Forslag til vedtak:
System for kvalitetssikring

av utdanningen ved Uni•ersitetet

i Oslo godkjennes.

Borghild Roald, Nils Magne Killingberg, Ingeborg I.aukvik forlot motet under behandlingen av
denne saken fordi de var inhablile.

Vedtak:
System fOr kvallletssikring

av uldanningen

ved Universilelet

i Oslo godkjennes.

006/14: Krigsskolen - evaluering av system for
kvalitetssikring av utdanningen 2012 - 2013
Forslag til vedtak:
System for kva!itetssikring av utdanningen ved Krigsskolen godkjennes.

Vedtak:
System.fOr

kTalileissikring

av utdanningen

ved

igsskolen

godkjennes.

007/14: Luftkrigsskolen - evaluering av system for
kvalitetssikring av utdanningen
Forslag til vedtak:
System for kvalitetssikring

av utdanningen ved Luftkrigsskolen

godkjennes.

Vedtak:
System Ihr

kvallletssikring

av utdanningen

ved Lujikrigsskolen
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008/14: Forsvarets ingeniørhøgskole - evaluering av system
for kvalitetssikring av utdanningen
Forslag til vedtak:
System for kvalitetssikring

av utdanningen ved Forsvarets ingeniørhøgskole

godkjennes.

Vedtak:
System jOr kvalitetssikn

g av utdanningen

ved Forsvarets

ingeniorhogslwle

godkjennes

009/14: Betanien diakonale hogskole - evaluering av system
for kvalitetssikring av utdanningen 2012 - 2013
Forslag til vedtak:
System for kvalitetssikring

av utdanningen ved flogskolen Betanien godkjennes,

Vedtak:
System jOr kvaliteissikring

av utdanningen ved Hogskolen Betanien godkjennes.

010/14: Høgskolen Betanien - søknad om akkreditering som
høgskole
Forslag til vedtak:
I. flogskolen Betanien tilfredsstiller standardene og kriteriene for akkreditering som hogskole,
slik disse er utformet i forskrift om kvalitetssikring og kvalitetsutvikling i høyere utdanning
og ragskoleutdanning § 3-3 (1), og i forskrift om tilsyn med utdanningskvaliteten i høyere
utdanning §§ 3-1 61 3-6.
2. Ilogskolen Betanien akkrediteres som hoyskole.

Vedtak:
I. Hogskokn

Betanien

slik disse er utjarmet
oglagskoletadanning
utdanning

§§ 3-1 til

2 Hogskolen Betanien

tilfredsstiller
if6rskvifi

standankne

og kriteriene

om kvalitensikring

§ 3-3 (1), og

jUrsknft

jOr akkreditering

og kvalitetsutvikling

om tilsyn

som hogskok,

i hoyere

med wdanningskmaliteten

utdanning
i hoyere

3-6.
akkrediteres

som hoyskole.
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011/14: Kunst- og designhøgskolen i Bergen - søknad om
akkreditering som vitenskapelig høgskole
Forslag

til vedtak:

1 Kunst- og designhøgskolen i Bergen sin deltakelse i institusjonsovergripende kunstnerisk
stipendprogram tilfredsstiller kravene til akkreditering slik de er utformet i forskrift om
tilsyn med utdanningskvaliteten i høyere utdanning § 7-5.
2 Kunst- og designhøgskolen i Bergen sin deltakelse i institusjonsovergripende kunstnerisk
stipendprogram akkrediteres. Akkrediteringen gjelder for fagområdet kunst, slik dette er
avgrenset i tilsynsrapporten.
3. Kunst- og designhøgskolen i Bergen tilfredsstiller kravene til akkreditering slik de er
utformet i forskrift om kvalitelssikring og kvalitetsutvikling i høyere utdanning og
fagskoleutdanning § 3-3 (2), og forskrift om tilsyn med utdanningskvaliteten i høyere
utdanning §§ 4-1 til 4-6.
4 Kunst- og designIlogskolen i Bergen akkrediteres som vitenskapelig høgskole for
fagormhdet kunst, jf. punkt 2 i vedtaket.

Vedtak:
1

Kunst-

og designhogskolen

stipendprogrom
tilsyn

i Bergen

tilfredsstiller

med uldanningskvalitelen

2 Kunyt- og designhogskolen
stipendprogram
avgrenset
3

Kunst-

i.forskrift

4. Kunstfagomradet

Akkrediteringen
i Bergen

kunstnerisk
iforskrtf"

om

§ 7-5.
i instilusjonsovergripende

gjelder

tilfredsstiller

om kvalitelssikring

Agskolemdanning
utdanning

uldanning

sin dellakelse

slik de er utformet

JOrfagområdel

kunstnerisk

kunst

slik dette er

i tilsynsrapporten.

og designhogskolen

1forinnel

i instilusjonsovergripende

til akkreditering

i hoyere
i Bergen

akkrediteres.

sin dellakehe

kravene

3-3 (2), og forskrifi

kravene

og kvalnetsulvikling
om tilsyn

til akkreditering
i hoyere

slik de er

uldanning

med mdanningskvalheten

og
i hoyere

§§ 4-1 til 4-6.
og designhogskolen
kunstff

punkt

i Bergen

akkrediteres

som vilenskapelig

hogskole Ihr

2 i vedtaket.

012/14: Hogskolen i Buskerud og Vestfold - søknad om
akkreditering av ph.d.- studium i personorientert helsearbeid
Forslag

til vedtak:

Ph.d.-studiurn i personorientert helsearbeid ved liøgskolen i Buskerud og Vestfold tilfredsstiller
kravene til akkreditering av studier, jf §§ 4.1 til 4.4. i forskrift om tilsyn med utdanningskvaliteten
i høyere utdanning av 27. januar 2011.
Ph.d.-studium i personorientert

helsearheid ved llogskolen i Buskerud og Vestfold akkreditercs.

Vedtak:
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Ph.d-studium i personorientert helsearbeid ved Hogskolen i Buskerud og VeshrOldtiphedsstiller
kravene til akkredhering av studier. if §§ 4.1 til 4.4. i forskrift om tilsyn med uldanningskvaliteten
i hoyere uldanning av 27. januar 2011.
Ph.d-studium

i personorientert

heisearbe

I-Jogskolen i Buskerud og Vestfild akkredileres.

013/14: Høgskolen i Bergen - søknad om akkreditering av
ph.d.-studium i studier av danning og didaktiske praksiser
Forslag til vedtak:
Ph.d.-studium i studier av danning og didaktiske praksiser ved Hogskolen i Bergen tilfredsstiller
kravene for akkreditering av studier jf § 4.1 til 4.4. i forskrift om tilsyn med utdanningskvaliteten
i hoyere utdanning av 27. januar 2011.
Ph.d.-studium

i studier av danning og didaktiske praksiser ved Hogskolen i Bergen akkrediteres.

Oddvar Førland forlot møtet under behandlingen av denne saken fordi han var inhabil.

Ved tak:
Ph.d-studium i studier av danning og didaktiske praksiser ved Hogskolen i Bergen tilfredsstiller
kravene for akkreditering av studierjf §§ 4.1 til 4.4. i jorskrifi om tilsyn med uldanningskvalitelen
i hoyere utdanning av 27. januar 2011.
Ph.d-studium

i studier av danning og didalaiske praksiser ved Hogskolen i Bergen akkrediteres.

014/14: Revidering av fagskoleutdanningen menighet- og
misjonsledelse ved Oslo International Bible College
Forslag til vedtak:
Styringsordning, reglement og system for kvalitetssikring for utdanningen for Oslo
International Bible College er ikke funnet tilfredsstillende. Utdanningen mcnighet- og
misjonsledelse oppfyller ikke de faglige kriteriene på en tilfredsstillende måte. Vilkårene for
godkjenning av fagskoleutdanning er ikke tilfredsstilt.
NOKUT trekker tilbake godkjenningen av utdanningen menighet- og misjonsledelse ved
Oslo International Bible College. Oslo International Bible College skal umiddelbart trekke
tilbake utdanningen menighet- og misjonsledelse. Oslo International Bible College skal
iverksette tiltak som gjor det irnilig for studentene å fullføre den påbegynte
fagskoleutdanningen. Tiltakene skal godkjennes av NOKUT før de iverksettes.
Følgende dokumenter ble delt ut:
Brev fra Ulf Andersen (rektor ved OIBC) av 10.02.14
Brev fra Advokatfirmaet Johansen AS av 04.02.14
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Det var cnighet i styret orn et om å endre "fagskoleutdanningen" med "utdanningen" i kulepunkt 2.
nest siste setning. Det var også enighet om et tilleggspunkt "Styret skal holdes løpende intbrmert
om saken".

Vedtak:
Styringsordning, reglement og system for kvalnetssib.ing Jhr utdanningen fOr Oslo
International Hihle C'ollege er ikke funnet illfirdsstillende. Ddanningen menighet- og
misjonsledelse oppldler ikke de faglige kriteriene pa en tilfredsstillende Male. Vilkarene for
godkjenning avlagskoleunianning
er ikke tilfredsstilt
NOKUT nekker filbake godkjenningen av uldanningen menighet- og misjonsledelse ved
Oslo International Bible College. Oslo huternational IJible L'ollege skal umiddelhart trekke
tilbake utdanningen menighet- og misjonsledelse. Oslo International Bible College skal
iverksette tiltak som gjor det mulig for studentene a fidllore den paheMe
utdanningen.
Tillakene skal godkjennes av 1VOICUT.IMde iverkselles,
Slyret skal holdes lopende orientert on, saken.
Vedtaket er fattel med 10emmel
Lov om jagskoleuidanning 20.06.2003 nr. 56„§ 2 til 7.
Kunnskapsdepartememetsjhrskrift
om kvalitelssikring og kvalitelsurvikling
uldanning aglagskoloudanning
av 01.02.2010 nr 96j§ 5- /. 5-3. 5-4.

015/14: Revidering av fagskoleutdanning
Ålesund kunstskole
Forslag

i hoyer

ved Stiftelsen

til vedtak:

Fauskoleutdanningen visuell kunst, toarig stedbasert utdanningstilbud ved Stiftelsen Alesund
kunstskole, tilfredsstiller kravene for codkjenning av fagskoleutdanning.
Vedtaket er fanet med hjemmel
Lov om fagskoleutdanning 20.06.2003 nr. 56. §§ 2 til 7.
Kunnskapsdcpanernentets forskrift om kvalitetssikring og kvalitetsutvikling
utdanning og fagskoleutdanning av 01.02.2010 nr 96. §§ 5-1, 5-3, 5-4.

i høyere

Vedtak:
Fagskoleuldanningen visuell kunst, toårig stedhasert mdanningstilbud ved StUielsen Lliesimd
kunstskole, tilfredsstiller kravene fir godkjenning avjagskoleuldanning.
Vedtaket er fallet med hjemmel
Lov omfagskoleutdanning
20.06.2003 nr. 56„§§ 2 lil 7.
Kunnskapsdepartementels jOrskrift om kvalileissikring og kvalitelsutvikling
utdanning ogjagskolemdanning
av 01.02.2010 nr 96j, 5-1. 5-3, 5-4.
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016/14: Forslag om revidering av fagskoleutdanninger ved
Luftfartsskolen
Forslag til vedtak:
Fagskoleutdanningene

tralikkflyger tly og trafikkflyger helikopter ved Luftfartsskolen

revideres.

Vedtaket er fattet med ftemmel
Lov om fagskoleutdanning 20.06.2003 nr. 56, §§ 2 til 7
Kunnskapsdepartementets
forskrift om kvalitetssikring og kvalitetsffivikling i høyere
utdanning og fagskolcutdanning av 01.02.2010 nr. 96, §§ 5.1, 5.3, 5.4.
Forskrift om tilsyn med kvaliteten i fagskolcutdanning (fagskoletilsynsforskriften)
av 12.12.2013

Vedtak:
Pagskoleuldanningene

fra/i kkflyger fly og traflÅhflyger helikopter ved Luflfartsskok'n.ideres.

Vedtaket er lattet med hjemmel
Lov om Jagskoleutdanning 20.06.2003 nr. 56, § 2 til 7
Kunnskapsdepartementels firskrift om kvalitetssikring og kvallietsutvikling i hoyere
utdanning og fagskoleutdanning av 01.02.2010 nr. 96, ,f§ 5.1. 5.3, 5.4.
forskrifi om tiLsyn med kvalileten ijagskoleuldanning
(agskoletiAymi OrskrUien) av
12.12.2013

017/14: Fullmaktssaker
Forslag til vedtak:
Fullmaktssakene

ble talt til etterretning.

Vedtak:
Fullmalassakene

ble tatt til enerretning.

018/14: Referatsaker
Forslag til vedtak:
Saken ble tatt til orientering.

Vedtak:
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019/14: Orienteringer
Forslag til vedtak:
Saken ble tatt til orientering.
Det ble gitt orienteringer om:
Status i e-sam-prosjektet (v/avd.dir Kathrine Dahlslett Grafe
Plan for styrcts seminar og studietur til Roma (v/avd.dir. Øystein Lund)
Status i tilsynet med masterstudier i historisk-filosofiske ffig (v/avd.dir. Øystein Lund)
NOKUT skal soke medlemskap i hpAR.
Utvalg i Kunnskapsdepartementet
som jobber med endringer i lov og forskrift har mote
neste uke. Styret vil bli informert.
Styret skal godkjenne utlysningsteksten for direktørstillingen og det vil bli et elekfionisk
mote om dette. Det arbeides med å finne et eksternt byrå for å drive tilsettingsprosessen.

Vedtak:
Saken ble talt til orientering

020/14: Styrets kalender
Forslag til vedtak:
Saken ble tatt til orientering.

Vedtak:
Saken lyle tatt til orientering

021/14: Evaluering av møtet
Forslag til vedtak:
Saken ble diskutert.

Vedtak:
Saken ble diskutert.
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022/14: Eventuelt
NOKU
Telefon: 21 02 18 00
Faks: 21 02 18 01

Ansvarlig

redaktor:

Gard Sandaker-Nielsen
Nettredaktor:
Karine Kristiansen
Postadresse:
Postboks 578,
1327 Lysaker
Besoksadresse:
Drammensveien

288

se kart
Fakturaadresse:
NOKIIL
l'akturatnottak

1212O,

Postboks 4104,
2307 I lamar
Om NOKUT
1,edilte stil inger
NOK114 s )ostliste
Presse
Personvernerkherin
Nettstedskar1
Felo OSs å '14kiner
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