
Veileder - studieprogramrapport 

Studieleder/studieprogramansvarlig skal innen 1. september hvert år levere en rapport om kvalitet i 

studieprogrammet til dekan. 

Studieprogramrapportene lastes opp på angitt nettsted. 

Datagrunnlag 

Her angis hvilket datagrunnlag rapporten bygger på, for eksempel: 

• emnerapporter 

• tidligere studieprogramrapporter 

• studiebarometeret 

• periodisk programevaluering 

• studieplanrevisjonsrapport 

• gjennomførings- og frafallsstatistikk 

• tilbakemeldinger fra programtillitsvalgte 

• annet 

 

Vurdering av studieprogrammets læringsutbyttebeskrivelser 

• Gi en vurdering av om læringsutbyttebeskrivelsene er faglig oppdatert og relevant. 
• Gi en vurdering av om emner og sammenhengen mellom disse bidrar til at studentene oppnår 

læringsutbyttet for programmet. 

Vurdering av kvaliteten i studieprogrammet 

• Hvordan vurderer du læringsmiljøet i studieprogrammet?  

• Dersom det er ekstern praksis i studiet, hvordan vurderer du kvaliteten og relevansen på 

praksis? 

• Hvordan er variasjonen i undervisnings- og vurderingsformene?  

• Hvordan er omfanget av internasjonalisering (i emner, litteratur og studentutveksling) – og 

hvordan vurderer du kvaliteten ift studentenes læringsutbytte? 

• Vurderer du studieprogrammet som fleksibelt, og i hvilken grad brukes digitale verktøy og 

metoder i undervisning og vurderingsformer?  

• Hvordan vurderer du relevansen av ansattes forsknings- og utviklingsarbeid knyttet til 
studieprogrammet? 

• Hvordan vurderer du samspillet med arbeids- og næringslivet? 

• Er det utfordringer ved studieprogrammet som gjør at det bør fortas en grundigere evaluering, 

tidligere enn planlagt, i tilfelle hvilke? 

• Andre forhold du mener påvirker kvaliteten i studieprogrammet 
 

 
 



Handlingsplan 

Forslag til tiltak med begrunnelse. Ansvar for oppfølging og frist for gjennomføring.  

Forslag til tiltak som krever økte personal- eller økonomiske ressurser må avklares med studieleder.  

Dekan vedtar handlingsplaner og følger opp disse. Dekanens vurdering av forslag og beslutning om 

tiltak sendes til studieleder/studieprogramansvarlig. Dekan rapporterer til rektor gjennom den årlige 

kvalitetsrapporten. 
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