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Begrunnelse:

I Forsknings- og utdanningsmeldingen 2014 har universitetsstyret formulert
målsetningen for ekstern evaluering: «Alle fakultetene skal innen utgangen av 2016 ha
utarbeidet egne system og planer for ekstern evaluering av studieprogrammene i
henhold til kvalitetssystemets krav.»1
I fakultetsstyremøte 29. april 2016 ble i fakultetets rapportering av utdanningskvalitet
for 2015 implementering av et nytt system for ekstern evaluering enstemmig vedtatt
(FS sak 12/16).

Bakgrunnen for regelmessige eksterne evalueringer er forankret i institusjonens
kvalitetssystem (jf. Kvalitetssystem for utdanningsvirksomheten ved UiT). Formålet
med eksterne evalueringer er å foreta en helhetlig og uavhengig vurdering av et eller
flere studieprogram og foreslå tiltak som sikrer og styrker utdanningstilbudets kvalitet
og relevans.

Kvalitetssystemet fastlegger at fakultetene er ansvarlige for å utarbeide et system for
ekstern evaluering av sine studieprogram, samt avgjøre evalueringsfrekvens. De
eksterne evalueringene skal omfatte studieprogram på bachelor-, master- og ph.d.-nivå.
Også etter- og videreutdanninger skal evalueres etter en hensiktsmessig syklus.
Fakultetet har ansvar for å gjennomføre eksterne evalueringer av alle studieprogram, og
bestemmer selv evalueringsfrekvens samt rekkefølgen på hvilke program som
evalueres. Når evalueringsrapporten foreligger, har ansvarlig institutt for å følge opp
komiteens anbefalinger.
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Helsefak etterlever ikke egne vedtatte prosedyrer for ekstern evaluering av
studieprogram og legger med dette fram et revidert forslag til system.

Gjeldende prosedyre ved Helsefak

Årlige evalueringsplaner skal gjøres kjent
Prosedyrebeskrivelsen skal orientere om:
 Evalueringskomiteens sammensetning
 Mandat
 Dokumentasjon
 Behandling og oppfølging

blant

ansatte

og

studenter.

Kvalitetssystemet fastsetter evalueringskomiteens sammensetning av minimum to
eksterne fagpersoner med stilling knyttet til tilsvarende utdanning ved annen
utdanningsinstitusjon. Komiteens mandat beskrives nærmere i Helsefaks
prosedyrebeskrivelse for eksterne evalueringer (se avsnitt under og vedlegg).
Bakgrunnsdokumentasjon som ligger til grunn er beskrevet i NOKUTs Forskrift om
standarder og kriterier for akkreditering av studier og kriterier for akkreditering av
institusjoner i norsk høyere utdanning.

Helsefak har i 2010 godkjent egne prosedyrebeskrivelser for eksterne evalueringer (jf.
ePhorte 2009/7133-6). Disse beskriver at evalueringene følger en fastsatt syklisk plan,
som innebærer en evalueringsfrekvens på ca. 5 studieprogram i året.

Fakultetet nedsetter, etter råd fra programledelsen, en evalueringskomité for det
enkelte studieprogram. Komitéen skal ha minst to eksterne fagpersoner med
undervisningserfaring i fagområdet, men kan i tillegg ha universitetsinterne
representanter. Programledelsen inngår ikke i komitéen, men er tilgjengelig for å gi den
informasjon og dokumentasjon komitéen ønsker.

Komiteens mandat beskrives slik:
Komitéens mandat knyttes til å vurdere helhet og sammenheng i utdanningen;
om de emner det undervises i er i samsvar med lærings- og kompetansemål i
ramme-, fag- og studieplaner og likeså om undervisnings- og vurderingsformene
støtter opp om målene. Komitéen skal også vurdere om utdanningen har en
hensiktsmessig vektlegging av innhold og læringsaktiviteter i forhold til de krav
og den virkelighet som møter studenten når hun/han er ferdig med utdanningen.
Forskrift om standarder og kriterier for akkreditering av studier og kriterier for
akkreditering av institusjoner i norsk høyere utdanning, kap 2, viser en detaljert
oversikt over NOKUTs krav.2
Komiteen vurderer studieplanen, samt alle emnebeskrivelser. I tillegg kan man gjøre
komiteen oppmerksom på spesifikke utfordringer, som for eksempel frafall eller en lav
studiepoengproduksjon. Ved institusjonsbesøk har komiteen anledning til samtaler med
programstyret, faglærere, studenter og instituttledelsen. Komiteens rapport med
tilbakemeldinger om styrker, svakheter og forbedringsforslag forventes å burde
foreligge 3 måneder etter institusjonsbesøk.
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Forslag til et forenklet system for ekstern evaluering av studieprogram

Fakultetet følger ikke sitt eget system for eksterne evalueringer per i dag. Dette skyldes
først og evalueringsfrekvensen som krever store personalmessige og økonomiske
ressurser.

Fastsetting av evalueringsfrekvensen er delegert til fakultetene. Dekanen foreslår at alle
studieprogram gjennomgår en evaluering i løpet av en 10-12 års årsperiode. Antall
studieprogram som evalueres hvert år fordeles jevnt utover denne perioden. Bachelorog masterutdanninger i samme fagområde bør evalueres samtidig. Evalueringene
fordeles slik at ingen institutt har mer enn én evaluering per år.
Honorarordningen foreslås tilsvarende som for ph.d.-komiteer. Det vil være variasjoner
avhengig av omfanget av studieprogrammene. I tillegg påløper kostnader til reise og
kost.

Dekanen fastlegger hvert år hvilke studieprogram skal evalueres eksternt.
Evalueringsrapportene legges fram for fakultetsstyret som orienteringssaker.
Instituttene har ansvar for å framskaffe eksterne medlemmer til komiteen, og finne fram
relevant grunnlagsdokumentasjon. Komiteen oppnevnes av prodekan utdanning.
Fakultetsadministrasjonen administrerer selve komiteen, og informerer om mandat og
rammer for arbeidet. Komiteens rapport sendes til fakultetet for videre oppfølging.
Forslag på endringer for et forenklet system for ekstern evaluering:

1. Fakultetsnivået har koordinerings- og oppfølgingsansvaret for ekstern
evaluering.

2. Fakultetet etablerer en plan for ekstern evaluering som sikrer at alle
studieprogram gjennomgår en evaluering i løpet av en 10-12 års periode.
Evalueringene fordeles slik at ingen institutt har mer enn én evaluering per år.
3. Studieprogram innenfor samme fagområde evalueres samtidig, f. eks. bachelor
og master i farmasi.
4. Fakultetets prosedyrebeskrivelse for eksterne evalueringer (jf. ePhorte
2009/7133) revideres i tråd med punktene ovenfor.
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