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Rapportering av utdanningskvalitet for studieåret 2015
Innstilling til vedtak:
1. Helsefak skal implementere retningslinjene for «Universitetet i Tromsø - Norges
arktiske universitet som nasjonalt ledende på gjennomstrømning» i sitt arbeid med
rekruttering, frafall og gjennomstrømning.
2. Fakultetsledelsen skal i samarbeid med instituttene vurdere tiltak for å bedre
gjennomstrømming, hindre frafall og bedre rekruttering til studieprogrammene som er
nevnt særskilt i rapporten.
3. Helsefak skal revidere system for ekstern evaluering av studieprogrammene. Sak legges
fram for fakultetsstyret 20. juni 2016.
4. Fakultetsledelsen skal gå i dialog med, og bistå de studieprogram som mangler
utvekslingsavtaler og bistå dem i arbeidet med internasjonalisering.
Begrunnelse:
Det helsevitenskapelige fakultet har rapportert 14. april 2016 til Universitetsdirektøren
til Melding om forskning og utdanning 2015.

Ved UiT produseres det en årlig melding som omfatter den faglige virksomheten innen
både forskning og utdanning. Avdeling for utdanning (UTA) og Avdeling for forskning og
utviklingsarbeid (AFU) veksler på å koordinere arbeidet med meldingene, og i år har
Avdeling for forskning og utviklingsarbeid (AFU) koordineringsansvaret for meldingen.
Fakultetene ble bedt om en tilbakemelding om iverksetting av styringssignalene
vedrørende internasjonalisering av studier og system for ekstern evaluering. Videre bes
om tilbakemelding om arbeid med fusjon og suksesshistorier innen studiekvalitet.

Utdanningsmeldingen skal gi en samlet oversikt over de viktigste utfordringene og
suksessområdene i utdanningsvirksomheten. Årets rapport anses som et svar på
bestillingen fra UTA i brev datert 17.02.2016 «Enhetenes rapportering til Melding om
forskning og utdanning
2015» (ePhorte 2016/2678).
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Med hensyn til at utdanningsmeldingen gir en oversikt over fakultetets arbeid innen
studiekvalitet, rapporteres det i tillegg om
 Rekruttering, gjennomføring og frafall
 Intern evaluering
 Digital eksamen
 Fleksibilisering av studier
Arnfinn Sundsfjord
Dekan
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