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Innstilling til vedtak:
Fakultetsstyret godkjenner revidert prosedyre og system for ekstern evaluering av studieprogram.

Bakgrunn:
Ved Det helsevitenskapelige fakultet skal det innføres nye rutiner for ekstern evaluering av
studieprogram. Bakgrunnen for jevnlige evalueringer er forankret i institusjonens
kvalitetssikringssystem (jf. Kvalitetssystem for utdanningsvirksomheten ved UiT, del 3:
evaluering og tilbakemeldinger).
Formål med eksterne evalueringer er informasjonen om nivå og innholdet i utdanningen
tilfredsstiller nasjonale og internasjonale krav og standarder. Videre danner evalueringsrapporter
et godt beslutningsgrunnlag for tiltak for å forbedre utdanningskvaliteten.
Kvalitetssystemet fastlegger at fakultetene er ansvarlige for å utarbeide system for ekstern
evaluering av sine studieprogram, samt avgjøre evalueringsfrekvens. De eksterne evalueringene
skal omfatte studieprogram på alle nivå, fra bachelor- til ph.d.-nivå. Dette inkluderer etter- og
videreutdanninger.
Årlige evalueringsplaner skal gjøres kjent blant ansatte og studenter. Systemet skal orientere om:
 Evalueringskomiteens sammensetning
 Mandat
 Dokumentasjon
 Behandling og oppfølging
Ifølge UiTs kvalitetssystem settes evalueringskomiteen sammen 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 beskreven i
NOKUTs Forskrift om standarder og kriterier for akkreditering av studier og kriterier for
akkreditering av institusjoner i norsk høyere utdanning.
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Helsefak har egne prosedyrebeskrivelser for eksterne evalueringer (jf. Helsefaks nettsider og
ePhorte 2009/7133-6). Disse fastlegger at evalueringene skal følge en fastsatt syklisk plan.
Innholdet i evalueringen må balanseres i forhold til at de skal gi et tilstrekkelig grunnlag for
analyse og beslutninger, samtidig som de ikke må være for omfattende. Antallet eksterne
evalueringer ved Helsefak pr studieår må også avveies.
Fakultetet har ansvar for å gjennomføre eksterne evalueringer av alle studieprogram, og
fastlegger hvilke studieprogram som skal evalueres. Fakultetet følger opp evaluerings-komiteens
anbefalinger til forbedringer.
Helsefak har fastlagt i 2010 følgende evalueringssyklus:




Studieprogram av 5 og 6 års varighet, evalueres annenhver programperiode.
Studieprogram av 3 års varighet, evalueres hver tredje programperiode.
Studieprogram av kortere varighet (dvs. mastergradsprogram), samt etter- og
videreutdanninger og årsstudier, evalueres etter en hensiktsmessig syklus.

Fakultetet nedsetter, etter råd fra programledelsen, et 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.

Ekstern evaluering av studieprogram ved Det helsevitenskapelige fakultet
Det finnes 25 studieprogram ved Det helsevitenskapelige fakultet, og i denne tellingen er etter- og
videreutdanninger enda ikke tatt med. Følger man dagens prosedyrebeskrivelse, skal Helsefaks
studieprogram i gjennomsnitt ekstern evalueres hvert 5. år. Med henblikk til antall studieprogram
burde 5 studieprogram evalueres per år.
Per i dag følger fakultetet ikke sitt eget system for eksterne evalueringer. Det ble underveis
foretatt eksterne evalueringer, men ikke i oppdrag av fakultetet og ikke i den hyppigheten
prosedyrebeskrivelsen krever.
Fakultetet ønsker derfor en revidering av systemet med følgende endringer:
1. Det foretas ekstern evaluering av to studieprogram/-retninger per kalenderår.
Evalueringene fordeles slik at ingen institutt har mer enn én evaluering per år.
2. Studieprogram innenfor samme fagområde evalueres i lag, f. eks. bachelor og master i
farmasi. Dermed økes hyppigheten av evalueringene.
3. Fakultetet setter opp en tentativ plan for ekstern evaluering. Deretter vil studieprogram
evalueres hvert 10. år.
4. Omfang av evalueringer i fakultetets system for eksterne evalueringer (jf. ePhorte
2009/7133) tilpasses.
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5. Kostnader for ekstern evaluering legges til fakultetet. Evaluering av to studieprogram,
inkl. honorar til eksterne komitémedlemmer, reisekostnader og bevertning skal ikke
overstige kr 100.000,- per år.
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Revidert prosedyre for evaluering og system for eksterne evalueringer
Tentativ tidsplan for evaluering
Årshjul for ekstern evaluering
Forslag honorar og budsjett
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