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fakultet
Innstilling til vedtak:
Fakultetsstyret tar Utdanningsmeldingen 2019 til etterretning og godkjenner følgende
styringssignaler til oppfølging i høst 2020 og vår 2021:
1. Tiltak for redusert frafall på aktuelle utdanninger.
2. Identifisere tiltak for å forbedre resultater på nasjonal deleksamen innen anatomi, fysiologi
og biokjemi for bachelorprogrammet i sykepleie.
3. Gjennomgang av rutiner for evaluering av emner ved Helsefak.
4. Utarbeide plan for økt pedagogisk kvalitet ved digitalisering av studietilbud.
5. Gjennomgang av utdanning for veiledere ansatt i praksisfeltet.
6. Organisering og implementering av langsgående plan for TPS.
Bakgrunn:
UiT skriver årlig en rapport om forskning og utdanning (utdanningsmelding) og nivå 1 har bedt
fakultetet om å redegjøre for status på emne- og studieprogramevalueringer, rekruttering, FN’s
bærekraftsmål, praksisveiledning og oppnåelse av kandidatmåltall for hver utdanning.
Det helsevitenskapelige fakultet har i mange år skrevet en egen utdanningsmelding som
statusrapport for arbeidet med utdanningskvalitet og som arbeidsdokument til å definere
utfordringer og tiltak til å fremme utdanningskvaliteten. Fakultetet har gjenbrukt besvarelsen til
nivå 1 i egen utdanningsmelding. Sammen med en analyse av KD’s indikatorer for
utdanningskvalitet og funn fra Studiebarometeret danner dette grunnlag for fakultetets
utdanningsmelding.
Utdanningsmeldingen er utarbeidet i nært samarbeid mellom administrasjonen og prodekan
utdanning og er ment å gi en samlet oversikt over de viktigste arbeidsområdene og utfordringene i
utdanningsvirksomheten ved Helsefak. Styresignalene er utformet etter drøftinger i dekanatet.
Dekanen vil drøfte oppfølgingen av disse i dialog med hvert institutt da det til en viss grad er ulike
problemstillinger for de enkelte utdanningsprogrammene.
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