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Orienteringssak - Ekstern evaluering av studieprogrammene Bachelor i ergoterapi
og Master i Telemedisin og e-helse i 2017
Fakultetsstyret har i møte 20. juni 2016 enstemmig vedtatt et revidert system for ekstern
evaluering (FS sak 19/16). Bakgrunnen for regelmessige eksterne evalueringer er forankret i
institusjonens kvalitetssystem (jf. Kvalitetssystem for utdanningsvirksomheten ved UiT).
Formålet med eksterne evalueringer er å foreta en helhetlig og uavhengig vurdering av et eller
flere studieprogram og foreslå tiltak som sikrer og styrker utdanningstilbudets kvalitet og
relevans.
Det strategiske utdanningsutvalget (SUV) ved Helsefak har i møte 01.12.2016 vedtatt en tentativ
tidsplan for eksterne evalueringer, og valgt ut bachelorprogrammet i ergoterapi og
masterprogrammet i Telemedicine and e-Health for evaluering i 2017. Fagmiljøene til begge
studieprogram fikk anledning til å forslå medlemmer til evalueringskomiteen, og komiteene ble
oppnevnt av Geir Lorem, prodekan utdanning.
I forkant til et institusjonsbesøk fikk komiteene tilsendt bakgrunnsmateriale bestående av:
1. Studieplan og emnebeskrivelser
2. Kvalitetssikring:
 Evalueringsplan
 Kvalitetssikringsrapporter
3. Nøkkeltall:
 Opptak
 Gjennomstrømming og frafall
 Karakterfordeling/ph.d.-bedømmelser
4. Oversikt over uteksaminerte kandidater og tematisk innretting på bacheloroppgaver de
siste to årene.
5. Fagmiljøets sammensetning og innsats i undervisningen.
6. CRISTIN-liste over fagmiljøets publikasjoner de 3 siste år.
Etter institusjonsbesøkene 14. juni for Master in Telemedicine and e-Health og 6. september for
Bachelor i ergoterapi, der komiteene møtte fakultetsledelsen, instituttledelsen, fagmiljøet og
studenter, har begge komiteer levert hver sin rapport til fakultetet. Instituttene fikk deretter
mulighet til å kommentere eventuelle saklige feil.
Funn fra evalueringen av Bachelor i ergoterapi vil følges opp av IHO.
Master in Telemedicine and e-Health ble i tillegg til den eksterne evalueringen også gjennomgått i
studieporteføljesaken ved Det strategiske utdanningsutvalget (ePhorte 2016/490-49). Den
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rapporten konkluderte med at studieprogrammet burde revideres før det tas opp nye studenter.
Videre har NT-fak lagt ned sin studieretning innenfor masterprogrammet, grunnet dårlig
rekruttering. Fakultetet ønsker en revisjon a studietilbudet som ivareta UiT og Helsefak sin
strategi innen helseteknologi, og som supplerer det allerede eksisterende studietilbud ved andre
fakulteter. Et saksfremlegg om revisjonsprosessen av masterprogrammet er under utarbeidelse og
vil legges frem for fakultetsstyret i møte 15. mars 2018.
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