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Periodisk programevaluering og tilsyn av vurderingsordningen 

I NOKUTs periodiske evaluering av HiØs kvalitetssikringssystem (2012) fikk høyskolen en anbefaling 
om å styrke den eksterne faglige evalueringen av utdanningenes kvalitet og relevans gjennom 
innføring av periodiske programevalueringer. Programevalueringene vil være basert på 
fagfellevurdering av den helhetlige faglige kvaliteten til det enkelte studieprogram. 

Dette følges nå opp for sektoren generelt i Kunnskapsdepartementets (KD) høring på forslag til 
endringer i studiekvalitetsforskriften (Høring  forslag til endringer i forskrift om kvalitetssikring og 
kvalitetsutvikling i høyere utdanning og fagskoleutdanning) datert 3.11.2015. Her foreslår KD innføring 
av følgende bestemmelse: 

§ 2-1 (3) Institusjonene skal gjennomføre periodiske evalueringer av sine studietilbud.
Representanter fra arbeidslivet og studentene skal delta i evalueringene. Evalueringsnotatene 
skal være offentlige. 

Følgende interne prosess ligger til grunn når høgskolens faglige ledelse har vedtatt å innføre 
periodiske programevalueringer som del av kvalitetssikringen av våre bachelor- og masterstudier, 
inkludert 4-årig Grunnskolelærerutdanning: 

- Rapport med anbefaling fra intern arbeidsgruppe (2013)  se vedlegg 1 
- Høringsrunde i institusjonen (2014)  se vedlegg 2 
- Diskusjon på høgskolens faglige ledermøte 24.10.2014  
- Intern høringsrunde på forslag til endringer i studiekvalitetsforskriften 
- Diskusjon på høgskolens faglige ledermøte 8.12. 2015 
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I utarbeidelsen av et system for å implementere, gjennomføre og følge opp en slik type evaluering har 
høgskolen sett til hvordan andre UH-institusjoner løser dette. 

Ekstern programevaluering ved HiØ 
 
Hensikt: Hensikten med ekstern programevaluering er å foreta en helhetlig faglig vurdering av 
programmet, på bakgrunn av informasjon som er framkommet i perioden og som kan danne grunnlag 
for gjennomføring av tiltak som kan styrke programmets faglige kvalitet og relevans.  
 
Frekvens: Periodisk programevaluering skal initieres av avdelingene og gjennomføres på alle 
bachelor- og masterprogram, samt 4-årig Grunnskolelærerutdanning, minimum hvert 6.-8. år, 
avhengig av antall program ved den enkelte avdeling (se vedlegg). Nyere program bør evalueres 
første gang etter 2 år.  
 
Sammensetning: Det skal oppnevnes en ekstern programsensor for alle bachelor- og 
masterprogram. Programsensoren skal lede arbeidet med periodisk programevaluering. Avdelingen 
oppretter et evalueringspanel med følgende sammensetning:  

 
 Ekstern programsensor: inngår en kontrakt med avdelingen, og skal lede arbeidet med 

revisjonen. Ekstern programsensor skal være ansatt ved en høyere utdanningsinstitusjon og 
minimum ha førstekompetanse innen et relevant fagområde.  

 2 vitenskapelig ansatte oppnevnt av avdelingen ved HiØ som ikke representerer 
programledelsen for det aktuelle studieprogrammet 

 1 studenttillitsvalgt fra programmet 
 1 representant fra aktuelt arbeids- eller næringsliv. 
 1 representant fra studie- og forskningsenheten 

Lokal studiestedsadministrasjon som er tatt på studieprogrammene og allerede bistår avdelingene i 
det kvalitetsfremmende arbeidet vil bistå med nødvendig administrativ støtte som sekretærfunksjon 
for evalueringspanelet, framhenting av dokumentasjon og praktisk gjennomføring. 
 
Gjennomføring: Evalueringspanelet gjør sine vurderinger ved å gjennomgå nødvendig 
dokumentasjon og gjennomføre møter og intervjuer med ulike relevante aktører. Dette kan være:  

 

 Avdelingsledelsen 
 Programledelsen  
 Emneansvarlig og forelesere 
 Studenter og eventuelt tidligere studenter 
 Praksisveiledere 
 Advisory board etc.   

Avdelingen avgjør i dialog med det eksterne evalueringspanelet om det skal settes spesielt fokus på 
spesifikke tema ved gjennomføring av den enkelte evaluering. Avdelingen har ansvar for å legge til 
rette for at panelet møtes og får tilgang til nødvendig informasjon og dokumentasjon.  
 
Tema for evalueringen skal være program- og undervisningskvalitet:  

 Faglig innhold og organisering  
 Gjennomføring av undervisningsaktiviteter og veiledning, 
 Vurderingsordning og former  
 Fagmiljø (antall og kompetanse) 
 Arbeidslivsrelevans 
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Det er vesentlig at tema retter seg inn mot gjeldende krav i relevant lovverk og forskrifter, og faglige 
standarder innenfor det enkelte fagområde

 
Rapportering og oppfølging:  

 Evalueringspanelet leverer en rapport snarest mulig og senest innen 4 uker etter at 
evalueringen er gjennomført, der det gis en helhetlig vurdering av programmet basert på en 
statusbeskrivelse av program- og undervisningskvaliteten på evalueringstidspunktet.  

 Rapporten bør også inneholde en kort beskrivelse av prosessen og hvilket grunnlagsmateriale 
som er brukt i evalueringen.  

 Rapporten sendes til avdelingens ledelse som legger denne fram for avdelingens Lokale 
utvalg for utdanningskvalitet (LUKU), og iverksetter en intern prosess for å sikre at rapporten 
følges opp. 

 Rapporten fra evalueringspanelet legges fram for høgskolens faglige ledelse og Utvalg for 
utdanningskvalitet (UKU) sammen med avdelingsledelsens vurdering av rapporten med 
beskrivelse av tiltak. 

Vedlagt er et forslag til syklus for gjennomføring av periodiske programevalueringer for høgskolens 
bachelor og masterprogram. Syklusen er lagt opp slik at hver avdeling kun har én periodisk 
programevaluering i året, og at det enkelte studiested ikke har mer enn 2 evalueringer i samme 
semester. Studieprogram som allerede har oppnevnt programsensor anbefales å gjennomføre første 
programevaluering høsten 2016. 
 
Avdelingene bes om å bruke vedlegget til å fylle ut navn på ekstern programsensor for det enkelte 
program og korrigere forslaget til syklus for sine bachelor- og masterprogram der det er nødvendig 
eller hensiktsmessig. Korrigeringer kan innebære: 
 

- Å slå sammen programmer som kan evalueres samtidig/sammen. 
- Å endre tidspunkt for gjennomføring av evalueringer (det oppfordres til å begynne allerede 

høsten 2016 for de avdelingene som har anledning til det).  
- Å rette opp feil (f.eks. hvis det er programmer som ikke er med)  

Skjemaet legges inn som svar på saken i Public360 (saksnummer 14-02460) innen 20.5.2016. 
 
Med hilsen 
 
 
 
Hans Blom      Beth Linde 
Rektor      Studie- og forskningsdirektør 
   
 
Kopi til: 
Klikk her for å skrive inn tekst., Klikk her for å skrive inn tekst. 
 
Vedlegg:  
Forslag til syklus for periodisk programevaluering.docx 
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Nettside med mandat for periodisk programevaluering: https://www.hiof.no/for-
ansatte/arbeidsstotte/studier/periodisk-programevaluering/mandat/
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Sist oppdatert 30.01.2020 

 

Syklus for periodisk programevaluering 2017-2022  
Akademi for scenekunst

Studieprogram 
Vår 
2017 

Høst 
2017

Vår 
2018

Høst 
2018

Vår 
2019

Høst 
2019

Vår 
2020

Høst 
2020

Vår 
2021

Høst 
2021

Vår
2022

BA scenografi x 

BA skuespill x

MA scenografi  x  

MA performance*    

*Tidspunkt er ikke fastsatt ettersom man avventer oppfølging fra NOKUT etter akkreditering.  

Avdeling for helse og velferd 

Studieprogra
m 

Vår
2017 

Høst 
2017

Vår 
2018 

Høst 
2018

Vår 
2019

Høst 
2019

Vår 
2020 

Høst 
2020

Vår 
2021

Høst 
2021

Vår 
2022 

BA arbeids- 
og 
velferdsfag  

x           

BA 
sykepleie*** 

x 

BA sosialt 
arbeid* 

           

BA 
barnevern* 

      x 

BA 
vernepleie* 

      

MA 
psykososialt 
arbeid – helse 
og 

      x     
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Sist oppdatert 30.01.2020 

 

sosialfaglig 
yrkespraksis 

MA
samordning i 
helse- og 
velferdssekto
ren 

x

MA avansert 
sykepleie ved 
kronisk 
sykdom** 

      

AAIO  x     

*Evaluering av bachelorstudium i barnevern, sosialt arbeid og vernepleie er forskjøvet grunnet nasjonalt 
NOKUT-tilsyn som ble ferdigstilt i januar 2017. Utdanningene får også nye studieplaner fra 2020 grunnet nye 
nasjonale retningslinjer (RETHOS).  Merk at sosialt arbeid er planlagt våren 2023 og vernepleie våren 2024.  

**Studieprammet har ikke lenger opptak og skal erstattes av ny master i klinisk sykepleie fra 2021.  

***Studieprogrammet skulle vært evaluert våren 2018, men evalueringen ble utsatt grunnet ny studieplan 
fra 2020 med bakgrunn i nye nasjonale retningslinjer (RETHOS).   

 

Avdeling for ingeniørfag 

Studieprogram
 

Vår 
2017

Høst 
2017

Vår 
2018

Høst 
2018 

Vår 
2019

Høst 
2019

Vår 
2020

Høst 
2020

Vår 
2021

Høst 
2021

Vår 
2022

BA 
bioingeniørfag* 

          x 

BA innovasjon og 
prosjektledelse 

x    

BA ingeniørfag – 
bygg** 

    

BA ingeniørfag -
elektro 

 x    
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BA ingeniørfag -
kjemi 

x 

BA ingeniørfag -
maskin 

        x  

BA ingeniørfag
- industriell design 
*** 

           

MA Green Energy 
Technology**** 

*Studieprogrammet skulle vært evaluert høsten 2017, men evalueringen er utsatt grunnet ny studieplan fra 
studieåret 2020/2021 med bakgrunn i nye nasjonale retningslinjer (RETHOS).  

** Studieprogrammet skulle vært evaluert høsten 2018, men evalueringen ble utsatt ettersom programmet i 
samme perioden var del av et nasjonalt tilsyn fra NOKUT.  

*** Studieprogrammet skulle vært evaluert høsten 2019, men dette ble ikke ansett som hensiktsmessig 
ettersom programmet ikke skal ha opptak i 2021 og det er usikkert om studieprogrammet skal videreføres i 
sin nåværende form.  

****Studieprogrammet igangsette første gang studieåret 2020/2021 

Avdeling for informasjonsteknologi 

Studieprogram
Vår 
2017

Høst 
2017

Vår 
2018

Høst 
2018

Vår 
2019

Høst 
2019

Vår 
2020

Høst 
2020

Vår 
2021

Høst 
2021

Vår 
2022

BA digitale medier x          

BA 
informasjonssyste
mer* 

         

BA informatikk – 
design og utvikling 
av IT-systemer 

 x        

BA ingeniørfag – 
data**
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MA anvendt 
informatikk 

x 

*Studieprogrammet fikk ny studieplan studieåret 2019-2020 og tidspunkt for evaluering er derfor utsatt. Nytt 
foreslått tidspunkt er våren 2022.   

**Evalueringen ble utsatt ettersom evaluering av MA anvendt informatikk ble fremskyndet. Nytt foreslått 
tidspunkt er våren 2021.  

Avdeling for lærerutdanning

Studieprogram 
Vår 
2017

Høst 
2017

Vår 
2018

Høst 
2018

Vår 
2019

Høst 
2019

Vår 
2020

Høst 
2020

Vår 
2021

Høst 
2021

Vår 
2022

PPU – allmenne fag x     

MA spesialpedagogikk   x         

MA
barnehagepedagogikk 
og småbarnsvitenskap* 

     

BA 
barnehagelærerutdanni
ng* 
 

     

MA
Grunnskolelærerutdann
ing  
1.-7. trinn** 

     x 

MA 
Grunnskolelærerutdann
ing 
5.-10. trinn** 

          x 

PPU - yrkesfag    x   

*Tidspunkt for evaluering er ikke fastsatt.  

**Foreslås gjennomført når første kull er gjennom.  
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Avdeling for økonomi, språk og samfunnsfag 

Studieprogram
Vår 
2017

Høst 
2017

Vår 
2018

Høst 
2018

Vår 
2019

Høst 
2019

Vår 
2020

Høst 
2020

Vår 
2021

Høst 
2021

Vår 
2022

BA internasjonal 
kommunikasjon

    x   

BA regnskap*        

BA samfunn, språk 
og kultur** 

BA økonomi og 
administrasjon* 

       

MA organisasjon og 
ledelse 

 x      

MA fremmedspråk i 
skolen*** 

   x    

* Studieprogrammet fikk ny studieplan studieåret 2019-2020 og tidspunkt for evaluering er derfor utsatt. 
Nytt foreslått tidspunkt er våren 2022.   

**Studieprogrammet er forventet å bli helt eller delvis erstattet av et nytt studieprogram og det ansees 
derfor ikke som hensiktsmessig å evaluere før to år etter at nytt studieprogram er etablert.  

*** Studieprogrammet skulle vært evaluert høsten 2017, men evalueringen er utsatt grunnet søknad om ny 
NOKUT-akkreditering 
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Rutine for gjennomføring av 
periodisk programevaluering 

Utarbeidet august 2016 
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Ansvarlig  Oppgave  Når 
Kvalitetsrådgiver • Justere syklus for gjennomføring ved behov Kontinuerlig 
 • Orienterer UKU om syklus for gjennomføring Årlig 
 • Mottar oppnevning av programsensorer  Ett år før 

gjennomføring 
 • Holder informasjonsmøte for fagmiljøene som 

skal gjennomføre påfølgende semester 
Ved 
semesterstart 

 • Publiserer evalueringsrapportene på 
ressurssiden for periodisk programevaluering 
på høgskolens nettsider 

Kontinuerlig 

 • Vedlikeholder ressurssiden på høgskolens 
nettsider 

Kontinuerlig 

 • Fremskaffer representant til 
evalueringspanelet fra egen enhet, i samråd 
med studiedirektør  

Semesteret før 
gjennomføring 

Avdelingen ved 
dekan/studieleder 

• Oppnevner programsensorer og 
representanter til evalueringspanelet for 
programmene som skal gjennomføre 
påfølgende semester 

Ved 
semesterstart 
semesteret før 

 • Avtaler med programsensor konkretisering av 
tema for evaluering og hvilke interne aktører 
panelet skal møte 

Semesteret før 
gjennomføring 

 • Definerer og sammenstiller nødvendig 
dokumentasjon (spesifiser) om programmet til 
evalueringspanelet  

Semesteret før 
gjennomføring 

Lokal 
studiestedsadm. ved 
adm.sjef 

• Oppnevner programkonsulent eller tilsvarende 
fra SSA som skal bistå panelet administrativt 

Semesteret før 
gjennomføringen 

Programkonsulent 
SSA 

• Deltar på informasjonsmøte for fagmiljøene 
som skal gjennomføre påfølgende semester 

Semesteret før 
gjennomføring 

 • Starter prosess med å planlegge 
gjennomføring av evalueringen (tidspunkt, 
koordinere reise- og hotellopphold, reservere 
møterom) 

Semesteret før 
gjennomføring 

 • Varsler ansatte og studenter som skal møte 
panelet om tidspunkt og tema   

Ved 
semesterstart i 
semesteret for 
gjennomføring 

 • Oversender dokumentasjon til panelet  Senest 2 uker før 
gjennomføring 

 • Bistår som sekretær for evalueringspanelet ved 
behov 

Under 
gjennomføring 

 • Mottar, arkiverer og distribuerer rapport fra 
programsensor til avdelingens ledelse 

I etterkant av 
gjennomføring 

Evalueringspanelet 
ved programsensor 

• Mottar henvendelse fra avdelingen om 
oppnevning og deltakelse  

Semesteret før 
gjennomføring 

 • Konkretiserer tema for evaluering og hvilke 
interne aktører panelet skal møte, i samråd 
med avdelingen 

Semesteret før 
gjennomføring 
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 • Mottar dokumentasjon  Senest 2 uker før 
gjennomføring 

 • Gjennomfører møter og intervjuer ved 
avdelingen  

Under 
gjennomføring 

 • Utarbeider og leverer rapport  Senest 2 uker 
etter 
evalueringen 

Avdelingen ved 
dekan/studieleder 

• Mottar evalueringsrapport  Senest 2 uker 
etter 
evalueringen 

 • Legger fram rapport for avdelingsstyret og 
LUKU som kommer med råd om oppfølging og 
eventuelle tiltak 

Så snart som 
mulig etter 
mottatt rapport 

 • Lager plan for oppfølging, etter innspill fra 
avdelingsstyret og LUKU  

Senest 3 
måneder etter 
mottatt rapport 

 • Avdelingens representant i UKU har ansvar for 
at oppfølgingsplanen og rapporten legges fram 
for utvalget 

Så snart som 
mulig etter 
utarbeidet plan 

 • Gjennomføre tiltak og nødvendig oppfølging 
via ordinære prosesser, som revisjon av 
studieplan  

Kontinuerlig 

UKU • Vurderer syklusen for gjennomføring Årlig 
 • Mottar og behandler rapporter Kontinuerlig 
 • Utarbeider forslag til høgskolens faglige 

ledelse om behov institusjonelle tiltak på tvers 
av avdelingene 

Årlig 

 • Gir tilbakemelding til avdelingene om 
oppfølging eller tiltak basert på erfaringer på 
tvers 

Årlig 
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Rapportmal for periodisk 
programevaluering  
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1. Studieprogram: 
 
Her spesifiseres hvilke studium som har blitt evaluert (og evt. studieretninger), samt 
hvilke årskull som er omfattet av evalueringen.  
 

2. Deltagere: 
 
Navneliste med panelmedlemmenes navn og stilling/ansettelsessted, samt hvem som har 
bidratt med administrativ støtte.  
 

 

3. Tema for evalueringen: 
 
Avdelingen avgjør, i dialog med evalueringspanelet, om det skal settes spesielt fokus på 
spesifikke tema ved gjennomføring av evalueringen, eksempelvis:  
 

Faglig innhold og organisering 
Gjennomføring av undervisningsaktiviteter og veiledning 
Vurderingsordning og –former 
Fagmiljø (antall og kompetanse) 
Arbeidslivsrelevans 

 
Fokusområdene spesifiseres her.  
 

 
 

4. Vurdering av prosess og grunnlagsmateriale: 
 
Avdelingen har ansvar for å legge til rette for at panelet møtes og får tilgang til nødvendig 
informasjon og dokumentasjon, slik som:  
  

Studieplan med emnebeskrivelser 
Undervisningsplaner 
Litteraturlister 
Studentevalueringer 
Kandidatundersøkelser eller annen dokumentert kontakt med arbeids- og samfunnsliv 
Oversikt over vitenskapelig ansatte tilknyttet programmet med relevant kompetanse 

 
Prosessen og grunnlagsmaterialet vurderes kort her. 
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5. Helhetlig vurdering av program- og undervisningskvalitet: 
 
Her gis det en helhetlig og overordnet vurdering av kvaliteten på programmet, med 
utgangspunkt i de tema som er vektlagt i gjennomføring av evalueringen (se punkt 3).   
 
Omfang: maks 3 sider 
  

 
 

6. Kvalitetsområder:  
 
Løft fram 3-5 konkrete områder.   
 

 
 

7. Forbedringspunkter: 
 
Løft fram 3-5 konkrete områder.   
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Erfaringer fra periodisk programevaluering våren 2017 – en forsøksvis 
oppsummering av møtet 8.8.2017 
Tilstede

Annette Øyen (adm. bistand IT)
Elin Gunby Kristensen (adm. bistand HS)
Hedvig Maria Bergem (kontaktpunkt i studieenheten)
Inger Steiner Børresen (paneldeltaker IT)
Lena Therese Tolfsen (paneldeltaker LU og HS)
Tone Skråning (adm. bistand LU)

Bakgrunn 
Periodisk programevaluering ble gjennomført ved HiØ første gang våren 2017, på tre utvalgte 
bachelorprogram på tre ulike avdelinger; informasjonsteknologi, helse- og sosialfag og 
lærerutdanning. Det var derfor ønskelig å diskutere hvordan opplegget har fungert på tvers av 
avdelingene, med administrativt ansatte som har vært involvert i evalueringene, for å sikre at 
erfaringene som ble gjort våren 2017 kommer til nytte for de neste evalueringspanelene. Det var 
spesielt ønskelig med innspill til videreutvikling av mandat og andre underlagsdokumenter for å sikre 
at evalueringene fungerer etter hensikten.   

Det var i møte lagt opp til en uformell diskusjon, der det primære fokuset var forslag til endringer og 
tiltak basert på egne erfaringer.  

Tema for diskusjon 
Igangsetting av prosessen; hvem skal ha det formelle ansvaret?
Når bør panelet oppnevnes?
Er det praktiske utfordringer knyttet til oppnevning, honorering osv.?
Er sammensetningen av panelet slik det burde være?
Burde de ulike rollene i panelet vært tydeligere definert?
Hvor omfattende har evalueringen vært for paneldeltakerne?
Legger avdelingene føringer for evalueringen eller oppleves panelet som uavhengig?
Er forslag til tema for evalueringen dekkende? Burde det vært ytterligere
konkretisert/avgrenset?
Fungerer evalueringen etter intensjonen? Er det en reell, ekstern vurdering av kvaliteten?
Er det behov for å legge føringer for valg av metode?
Er rapportmalen hensiktsmessig utformet?
Hvordan mottas rapportene i fagmiljøet?

Tilbakemeldinger  
Prosess og ansvar: periodisk programevaluering bør tydeligere forankres i høgskolens 
kvalitetssystem, og eierskapet bør plasseres tydeligere. Ved andre institusjoner er det rektor som 
godkjenner mandatet, og avdelingene utfører evalueringene på oppdrag fra rektor. Dette ville gitt en 
tydeligere rolle også for kvalitetsrådgiver i oppfølgingen av avdelingene.  

Tidspunkt for oppnevning av panel: forslag om å ha frist 15.april hvert år for å melde inn ekstern 
programsensor, samt interne paneldeltakere. Tidspunktet ligger i forkant av utarbeidelsen av 
arbeidsplaner for undervisnings- og forskningspersonalet. Studentrepresentanter kan meldes inn på 
et senere tidspunkt, det samme gjelder ekstern representant fra arbeidslivet.  
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Honorering: satser for honorering bør gjennomgås, spesielt for studentrepresentanter. Det bør også 
settes en øvre grense på antall timer for timelønnede paneldeltakere.  

Sammensetning av panel: det bør vurderes om panelets sekretær fra SSA formelt gjøres til 
paneldeltaker, ettersom erfaringene fra våren 2017 viser at disse har deltatt aktivt i diskusjoner og 
bidratt med skriftlig materiell. Samtidig er det viktig at deltaker fra SSA ivaretar de praktiske 
oppgavene knyttet til å sikre oppstart av panelets arbeid.   

Definering av roller: det bør stikkordsmessig sies noe i mandatet/veiledningen om hvilke oppgaver 
som tillegges de ulike rollene i panelet, basert på hvilke kompetanse de representerer. Eksempelvis 
må representanten fra studieenheten forventes å bidra med kunnskap om gjeldene regelverk knyttet 
til studier, både interne og eksterne, og denne kompetansen bør synliggjøres for panelet. Det bør 
også defineres noen kriterier for valg av eksterne representanter, og at det ikke skal være bindinger 
mellom ekstern programsensor og ansatte ved høgskolen. Det bør poengteres at programsensor 
bidrar med en fagfellevurdering av studieprogrammet.  

Valg av tema: det bør presiseres ytterligere i mandatet at både avdelingen og panelet må bidra til å 
avgrense tema for evaluering, slik at arbeidet ikke blir for omfattende. Avdelingens ledelse og 
ekstern programsensor bør på forhånd ha avklart hva som er hensiktsmessig å evaluere, gitt 
rammene og tidsbegrensningen som foreligger i mandatet.  

Valg av metode: ekstern programsensor bør, i samråd med panelet og før undersøkelser besluttes, 
kritisk vurdere valg av metode og ressursbruk, i lys av den tidsbegrensningen som er gitt. Valg av 
metode bør begrunnes, og det bør i gjennomføringen være fokus på metodisk redelighet (eks. 
dersom det gjennomføres intervjuer bør det foreligge intervjuguide, intervjuene bør forsøksvis 
transkriberes eller i alle tilfeller nedtegnes stikkordsmessig, spørreskjemaer bør foreligge som 
vedlegg osv.). En kort redegjørelse for valg av metode bør inngå i evalueringsrapporten, som en 
kvalitetssikring på at det er reflektert rundt metodevalg.         

Spørsmål til avklaring 
- Bør vi knytte evalueringene enda tettere mot studietilsynsforskriften? Skal periodisk 

programevaluering bidra til å vurdere om studieprogrammet oppfyller kravene? Eller er 
dette en oppgave for et LOKUT? 

- Bør studieprogram som står foran en snarlig revidering få unnslippe eller utsette periodisk 
programevaluering, eller skal en slik evaluering kunne inngå som en del av grunnlaget for 
studieplanrevisjon (der det er hensiktsmessig)? 

- Hvilke rolle skal studieleder ha i panelet? Er det i orden at studieleder deltar som en 
ressursperson i panelet eller forhindrer dette panelets uavhengige rolle?  

- Skal arbeidsomfanget fortsatt være avgrenset til fem arbeidsdager? For enkelte panel har 
arbeidet vært mer omfattende (dette kan ha sammenheng med valg av metode og 
ambisjonsnivå). Dersom det er avsatt for lite ressurser er det fare for at evalueringen blir for 
overflatisk.   

- Hvilke status skal resultater fra evalueringen ha før rapporten er offentliggjort? Kan 
resultater benyttes til internt bruk før panelet har ferdigstilt rapporten?  

- Hvor dyptgående skal analysene forventes å være? Er det fare for at evalueringen blir 
overflatisk, sett i lys av arbeidets tidsbegrensning? 
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Til oppfølging 
- Vurdere ordlyden i punkt 6 og 7 i rapportmalen (eks. kvalitetsområder) 
- Tips til kilder for panelet: Studiebarometeret, DBH, NIFUs kandidatundersøkelser  
- Det at høgskolen mangler systematiske kandidatundersøkelser kan ha bidratt til at panelene 

enten har igangsatt egne, ressurskrevende undersøkelser og/eller hatt mangelfullt 
kunnskapsgrunnlag  

- Det bør inngå som en del av grunnlagsmaterialet at aktuell studieleder utarbeider en oversikt 
over fagmiljøet, med utgangspunkt i NOKUT-skjema (tabell 2 eller 3?). Dette må omtales 
både i veileder og rutine.   

- Hvordan bekjentgjøres det i forkant i et fagmiljø at det skal gjennomføres en periodisk 
programevaluering, og hvordan synliggjøres resultatet av evalueringen? Det er viktig at dette 
blir gjort kjent, eksempelvis på lærermøter, ettersom det er fagmiljøet som skal videreføre 
kvalitetsarbeidet.     

- Det må tydelig fremgå av mandatet/veiledningen når rapporten skal være ferdigstilt, og 
hvordan dette henger sammen med annen rapportering og utviklingsarbeid ved høgskolen 
(eks. høgskolens årsrapport og studieplanrevisjon), samt når evalueringen skal behandles i 
Utdanningskvalitetsutvalget  

- Presisere i mandatet at evalueringsarbeidet skal foregå i løpet av det semesteret panelet er 
oppnevnt for.    
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12.02.2019 1

Bakgrunn

12.02.2019 2
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(2018)

AAIO (2018)

informatikk
(2018)

PPU spesialpedagogikk (2018)

12.02.2019 3

Arbeidslivsrelevans

12.02.2019 4
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arbeidslivsrlevant.

12.02.2019 5

ansvarsområder

12.02.2019 6
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kvalifikasjoner

12.02.2019 7

12.02.2019 8
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fagmiljø.

12.02.2019 9

Kvalitetsområder: Forbedringspunkter:

12.02.2019 10
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Kvalitetsområder:

grad

Forbedringspunkter:

� hensiktsmessige?

12.02.2019 11

grupper.

fagdidaktikk.

12.02.2019 12
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aktualitet

NTA-kulturen

12.02.2019 13

12.02.2019 14

«Det er til enhver tid mange ulike” evalueringer” som kan gi verdifulle innspill 
til kvaliteten slik den oppfattes av studenter, faglærere, administrasjon og 
arbeidsgivere og arbeidstagere. Både de som er initiert sentralt som 
studiebarometer undersøkelser, denne periodiske programevalueringen og 
emnevalueringer på avdelingen. I tillegg, så vil det være mye informasjon i 
form av statistikk om gjennomføring, opptak, kvinne mann fordeling etc fra 
datasystemene. Det å ha et programråd for studieretningen vil muliggjøre å 
ha en arena der en jobber med dette systematisk og periodisk.»
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gjennomført?

12.02.2019 15
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