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Rapportering om utdanningskvalitet for studieåret 2016 ved Det helsevitenskapelige
fakultet
Innstilling til vedtak:
Fakultetsstyret godkjenner rapport om utdanningskvalitet med de merknader som framkom på møtet.
Fakultetsstyret vedtar følgende oppfølingspunkter, og ber om rapportering om status på disse i neste
års rapport.
1. Utdanninger som ikke oppfyller kandidatmåltall (snitt 2012-2016) skal lage en handlingsplan
for å oppfylle disse. Handlingsplanene drøftes i dialogmøter med dekanen, og legges fram for
fakultetsstyret.
2. Revidere handlingsplan for studentrekruttering. Utdanninger med svak søkning og/eller lave
opptakspoeng skal prioriteres i rekrutteringsarbeidet framover.
3. Følge opp universitetsstyrets vedtak om masterporteføljen (vedtak 29. juni 2017).
4. Gjennomgang av fakultetets avtaleportefølje for studentutveksling, samt kvalitetssikring av
utdanningstilbudet ved partnerinstitusjoner. Antallet avtaler skal ned, og kvalitetssikrede
populære avtaler utvides til flere utdanningsområder.
5. Kvalitetssikre evalueringsrutiner og forskningsbasering av utdanningene gjennom rekruttering
av en professor innen utdanningsforskning, samt å styrke samarbeidet med Center for Health
Education ved University of Maastricht.
6. Videreføre arbeidet med samarbeidsavtaler med praksis - både med henhold til kapasiteten i
spesialisthelsetjenesten og med tanke på å styrke samarbeidet med den kommunale
helsetjeneste i hele landsdelen. Anbefalingene i «Kvalitet i praksisstudiene i helse- og
sosialfaglige høyere utdanning (UHR 2016) legges til grunn for arbeidet med utviklingen av
praksisfeltet.
7. Videreføre arbeidet med å forbedre gjennomføring av ph.d.-utdanningene.
Begrunnelse:
Det helsevitenskapelige fakultet skal rapportere 5. mai 2017 til Universitetsdirektøren til Melding om
forskning og utdanning 2016.
Ved UiT produseres det en årlig melding som omfatter den faglige virksomheten innen forskning og
utdanning. Avdeling for utdanning (UTA) og Avdeling for forskning og utviklingsarbeid (AFU) veksler
på å koordinere arbeidet med meldingene. I år har Avdeling for utdanning (UTA) koordineringsansvaret
for meldingen.
Fakultetene ble bedt om en tilbakemelding om iverksetting av styringssignalene vedrørende
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Innovasjon i utdanningene
Internasjonalisering
Økt gjennomføringsgrad på ph.d.-studiet
Evalueringsrutiner

Utdanningsmeldingen skal gi en samlet oversikt over de viktigste utfordringene og arbeidsområdene i
utdanningsvirksomheten. Årets rapport anses som et svar på bestillingen fra UTA i brev datert 18. januar
2017 Enhetenes rapportering til Melding om forskning og utdanning 2016 (ePhorte 2017/173).
Da utdanningsmeldingen også gir en oversikt over status på sentrale indikatorer, og fakultetets arbeid
innen studiekvalitet rapporteres det i tillegg om:
 Gjennomføring og frafall
 Praksis i utdanningen
 Nye studieprogram under planlegging/pågående revisjoner av studieprogram
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