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Revisjon av Kvalitetssystem for utdanningsvirksomheten ved UiT –
høring om forslag til ny systembeskrivelse
Kvalitetssystemet for utdanningsvirksomheten ved UiT er under revisjon og skal tilpasses bedre de krav og
rammer som er gitt i Forskrift om kvalitetssikring og kvalitetsutvikling i høyere utdanning og
fagskoleutdanning (studiekvalitetsforskriften) og Forskrift om tilsyn med utdanningskvaliteten i høyere
utdanning (studietilsynsforskriften). Det har vært nedsatt to interne arbeidsgrupper som har kommet med sine
tilrådinger til hva som bør vektlegges i systemet. Både faglige og administrativt ansatte fra fakulteter,
institutter, Result, Avdeling for forskning og utviklingsarbeid, Avdeling for kommunikasjon og
samfunnskontakt og Avdeling for utdanning har vært representert i arbeidsgruppene.
Avdeling for utdanning har nå utarbeidet forslag til revidert systembeskrivelse. Den er basert på arbeid i og
tilrådinger fra arbeidsgruppene, beskrivelser og bestemmelser i gjeldende kvalitetssystem, samt erfaringer
med og fortolkninger av de bestemmelser og veiledninger som Kunnskapsdepartementet og NOKUT har gitt.
Forslaget har våren 2018 vært oppe til diskusjon i Strategisk utdanningsutvalg, forum for studiesjefer og
ressurspersoner for studiekvalitetsarbeid ved fakultetene, og i utvidet ledermøte. Endelig forslag til
systembeskrivelse sendes med dette på høring til enhetene, Studentparlamentet og Læringsmiljøutvalget (se
vedlegg).
Kort om systemet
Systembeskrivelsen angir hva som minimum kreves i kvalitetsarbeidet og er gjeldende for utdanninger på alle
nivå. I revisjonsarbeidet er det lagt vekt på å forenkle innretningen på systemet og å gjøre det mer oversiktlig
for brukerne. Det skal derfor gir relativt korte, men samtidig presise og dekkende beskrivelser av roller,
ansvar og oppgaver i kvalitetsarbeidet ved UiT.
I tillegg til systembeskrivelsen utarbeides det nettsider, retningslinjer og andre verktøy som skal støtte opp om
kvalitetsarbeidet i utdanningene ved UiT. Eksempelvis skal det gis nærmere veiledning til evalueringsarbeidet
med eksempler på ulike evalueringsmetoder, og ulike kvalitetsindikatorer skal beskrives nærmere. Videre er
søknadsmal og veiledning til akkreditering av studietilbud under utarbeiding, og det skal utarbeides maler og
veiledninger til hjelp i analyse- og rapporteringsarbeidet. Mens systembeskrivelsen vil være et relativt statisk
dokument, vil nettsidene med supplerende ressurser og verktøy utvikles og fylles på etterhvert som erfaringer
og behov tilsier at det er nødvendig.
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Om høringen
Høringen omfatter kun vedlagte systembeskrivelse. Enkelte underliggende retningslinjer kan bli sendt på
høring til enhetene på et senere tidspunkt dersom det vurderes å være hensiktsmessig.
Vi gjør oppmerksom på at enkelte fotnoter i vedlagte versjon er tatt med for å gi supplerende opplysninger til
høringen. Disse er merket «Merknad» og skal ikke inngå i den endelige systembeskrivelsen
Høringsinstansene er velkommen til å gi kommentarer og foreslå endringer til alle deler av
systembeskrivelsen. Konkrete forslag til omformuleringer eller utfyllende tekst imøtesees, da dette vil gjøre
det enklere å innarbeide dem i systembeskrivelsen. Videre bes enhetene spesielt om å gi tilbakemelding på
følgende:
1. Framstår systemet som godt forankret i universitetets strategi?
2. Er formålet med det systematiske kvalitetsarbeidet tilstrekkelig beskrevet?
3. Bidrar kvalitetsområdene som er beskrevet i del 2 til operasjonalisering av begrepet
utdanningskvalitet?
4. Er rollene i kvalitetsarbeidet tilstrekkelig beskrevet?
5. Det foreslås at periodiske evalueringer gjennomføres hvert sjette år. Hvert år vil det dermed være et
betydelig antall studieprogrammer som skal gjennom periodisk evaluering. Hvordan kan dette gjøres
på en slik måte at det bidrar til kvalitetsutvikling og lar seg gjennomføre utfra ressursmessige hensyn?
6. Hvordan bør studenter som bidrar i evalueringer få tilbakemelding på resultat og oppfølging?
7. Det foreslås å innføre krav om fagfellevurdering av nye studieprogram. Hvem bør oppnevnes som
fagfeller og når i prosessen bør fagfellevurderingen gjøres?
Tidsplan og høringsfrist
Ny systembeskrivelse skal fastsettes av universitetsstyret i møte den 25. oktober 2018 og vil tre i kraft fra og
med 1. januar 2019. Frist for innsending av høringssvar er 14. september 2018.
Eventuelle spørsmål kan sendes på epost til studiekvalitet@support.uit.no.
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