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Gjennomgang og kontroll av bachelor- og masterprogram innen 2018 i henhold til
gjeldende akkrediteringskrav
Bakgrunn
Forskrift om tilsyn med utdanningskvaliteten i høyere utdanning (Studietilsynsforskriften) ble
revidert i februar 2017, og i mai publiserte NOKUT retningslinjer for akkreditering av
gradgivende studietilbud. KD ber på dette grunnlag universiteter og høgskoler om en
gjennomgang i sine studietilbud, og 26. februar vedtok prorektor utdanning en prosessbeskrivelse
for å gjennomgå porteføljen av studietilbud ved UiT.
Gjennomgangen av studietilbud omfatter alle bachelor-, master og profesjonsstudier, samt
årsstudier og videreutdanninger. Akkrediteringsprosessen vil omfatte alle studieprogram som ble
opprettet før februar 2017, og ansvaret legges til fakultetene. Med henblikk til tidsfrister for
behandling av studiesaker på fakultets- og institusjonsnivå må utdanninger rapportere til fakultetet
om reviderte studieplaner innen 1. september 2018. Studietilbud som innen utgangen av 2018
ikke er i tråd med akkrediteringskravene vil ikke lyses ut for opptak.
En liste over krav som må være oppfylt etter studietilsynsforskriften er vedlagt. Det legges vekt
på både studietilbud og fagmiljø, og det fremheves at gjennomgangen i studieplaner er et faglig
arbeid. Instituttene bes også om å kvalitetssikre og evt. revidere studieplaner de ikke eier alene,
som for eksempel profesjonsstudiet i medisin.
I tillegg til beskrivelser om hvordan krav til studietilbud og fagmiljøet innfris, må fagmiljøets
størrelse og sammensetning, undervisningsrelevant forskning og formell pedagogisk kompetanse
dokumenteres.
Ved Helsefak er mange studieprogram berørt av RETHOS-prosjektet, en nasjonal prosess der det
utarbeides nye retningslinjer for helse- og sosialfagutdanningene. De første retningslinjene
forventes å gjelde fra august 2020, og det er ikke hensiktsmessig å revidere studieplaner to ganger
i løpet av to år. Instituttene anbefales derfor å sette opp fagmiljøtabell og lage oversikter over
relevant forskning. Videre anbefales det en kvalitetssikring av studieplanene, der
oppmerksomheten rettes mot krav som ikke er berørt av RETHOS-prosjektet. Fakultetet vil
imidlertid ha en dialog med universitetsledelsen om hvordan dette skal håndteres på en
hensiktsmessig måte.
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Prosessbeskrivelse
1. Oversendelse av kravliste og oppdrag til instituttene/utdanningene innen 9. mars
 Instituttene gjennomgår studietilbudene i henhold til kravlisten
 Studieprogramledelsen utarbeider rapport som vurderer hvert eneste krav og som gir
vurderingsgrunnlag om studietilbudet oppfyller alle akkrediteringskravene.
 Reviderte studieplaner, samt fagmiljøtabell med informasjon om formell pedagogisk
kompetanse og oversikt over relevant forskning for utdanningen sendes til fakultetet
innen 1. september.
 Rapportene behandles i fakultetsstyret 27. september og studietilbud deles opp i tre
kategorier:
o Alle krav vurderes å være oppfylt, videre oppfølging/vurdering er ikke nødvendig 
akkreditering videreføres
o Ikke alle krav vurderes å være oppfylt, men nødvendige tiltak for å oppfylle kravene
kan gjøres innen 31.12.2018  Studieprogrammets akkreditering anbefales videreført
med en tiltaksplan for å oppfylle kravene
o Ikke alle krav vurderes å være oppfylt, nødvendige tiltak for å oppfylle kravene kan
ikke gjøres innen 31.12.2018  Anbefaling om utsatt opptak mens det jobbes med
tiltak/utvikling av programmet eller anbefaling og plan for utfasing og nedlegging
(alle program i denne kategorien må sendes til universitetsdirektøren for videre
behandling innen 1. oktober 2018)
2. Fakultetene oversender endelig rapport til universitetsdirektøren innen 31.12.2018.
3. Saken fremmes for universitetsstyret i februar 2019.
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