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Orientering om kontroll av akkreditering av ph.d.-programmet i
helsevitenskapelige fag
Bakgrunn
Kunnskapsdepartementets reviderte Forskrift om kvalitetssikring og kvalitetsutvikling i
høyere utdanning og fagskole utdanning (studiekvalitetsforskriften)
og NOKUTs Forskrift om tilsyn med kvaliteten i høyere
utdanning (studietilsynsforskriften) trådte i kraft februar 2017. Forskriftene inneholder
skjerpede krav for akkreditering av studier og til institusjonenes akkrediteringskrav, slik
at institusjonene skal systematisk kontrollere at studiene oppfyller akkrediteringskravene.
Vesentlige deler omfatter skjerpede krav til fagmiljøene, både til deres størrelse, bredde
og kompetanse. Forskningsproduksjonen skal kunne dokumenteres, og fagmiljøene skal
kunne dokumentere aktiv deltakelse i samarbeid og nettverk.
Avdeling for utdanning (UTA) ved UiT- Norges arktiske universitet har på vegne av
Universitetsdirektøren bedt enhetene gjennomgå og kontrollere UiTs bachelor- og
masterstudier. Etter at Universitetsstyret den 19. juni 2018 fastsatte organiseringen av alle
ph.d.-programmene ved UiT ble kontrollarbeidet også igangsatt for disse.
Fakultetene fikk den 9. juli 2018 en bestilling fra Avdeling for forskning og
utviklingsarbeid (AFU) om å kontrollere sine ph.d.-programmer innen utgangen av 2018,
spesifisert som følgende:
Studieplanen må være godkjent av programstyrene senest 1. november 2018
Programstyrene gjennomgår kravlisten og utarbeider en rapport som skal gi
tilstrekkelig grunnlag slik at dekanen kan vurdere hvordan ph.d.-programmet
oppfyller akkrediteringskravene. Dekanen oversender rapporten til
universitetsledelsen sammen med en kort vurdering av programmet i sin helhet senest
31. desember 2018



Til grunn for arbeidet sendte AFU en mal for studieplanene samt en kravliste med
utvalgte akkrediteringskrav som skulle gjennomgås og kontrolleres.
Det skal gjennomføres en forenklet prosess uten eksterne sakkyndige og uten at samtlige
akkrediteringskrav skal kontrolleres. Kravene til dokumentasjon er også begrenset i
forhold til hva som kreves ved søknad om ny akkreditering av studietilbud.
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Studieplan
Prodekan forskerutdanning har sammen med administrasjonen utarbeidet forslag til
revidert studieplan for ph.d. – programmet i Helsevitenskapelige fag. Denne er deretter
gjennomgått av universitetslektor i interprofesjonell samarbeidslæring Nanna Hauksdottir
og rådgiver Verena Woltering, som også deltok i prosessen for bachelor- og
masterprogrammene.
Studieplanen for ph.d.-utdanningen i Helsevitenskapelige fag ble lagt frem for
programstyret for forskerutdanning ved Det helsevitenskapelige fakultet og
vedtatt 31.10.2018. De vesentligste endringer er en tydeligere synkronisering mot ph.dforskriften av 2018 og at fagspesifikke læringsutbyttebeskrivelser er utformet i hht.
kravene i Kvalifikasjonsrammeverket.
Akkreditering
Kravlisten med utvalgte akkrediteringskrav er gjennomgått og kontrollert av prodekan
forskerutdanning og administrasjonen. Det har vært reist mange spørsmål og til dels
usikkerhet hvordan akkrediteringskravene skulle tolkes, og dette har blitt drøftet i
avklaringsmøter med AFU og de andre fakultetene ved UiT. Det er også lagt vekt på
søkerveiledningen for akkreditering av studietilbud som kom fra NOKUT i 2017 i
tolkningen av ulike aspekter ved definisjonen av fagmiljø.
Rapporten angående hvordan ph.d.-programmet i helsevitenskapelige fag oppfyller
akkrediteringskravene er utarbeidet og legges med dette frem for fakultetsstyret til
orientering. Den viser
at
alle
akkrediteringskrav
for ph.d.-programmet
i
helsevitenskapelige fag vurderes å være oppfylt og videre oppfølging/vurdering er ikke
nødvendig.
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–
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