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UiOs oppfølging av kvalitetsmeldingen 

Henvisning til lovverk, plandokumenter og tidligere behandling i styret 
• UiOs innspill til stortingsmelding om kvalitet i høyere utdanning - V-sak 20.-21. juni 2016 
• Utdanningskvalitet - utfordringer og muligheter - D-sak 13. september 2016  
• Meld St. 16 (2016-2017) Kultur for kvalitet i høyere utdanning - O-sak 7. februar 2017 

Bakgrunn 
I slutten av januar 2017 la Kunnskapsdepartementet frem stortingsmeldingen Kultur for kvalitet i 
høyere utdanning (heretter «kvalitetsmeldingen»). Meldingen er oversendt Stortinget, og de neste 
stegene i behandlingen der er komitehøring 15. mars og debatt i Stortinget 7. juni.   

Kvalitetsmeldingen ble lagt frem som orienteringssak for universitetsstyret og utdanningskomiteen 
i februar, begge steder bare med en helt overordnet beskrivelse av innhold og oppfølging.   

Hovedproblemstillinger 
UiO er svært fornøyd med regjeringens fokus på utdanningskvalitet, og tiltakene som legges fram i 
meldingen vil gi nyttig drahjelp for UiOs og de andre institusjonenes arbeid. I meldingen er det 
formulert både tiltak som institusjonene forventes å følge opp selv og tiltak som regjeringen ved 
Kunnskapsdepartementet (KD) vil følge opp. Tiltakene er presentert i vedlegget, sammen med en 
stikkordsmessig status ved UiO.  

Tiltakene samsvarer godt med prosesser som UiO allerede er i gang med eller som er prioritert i 
UiOs årsplan og utviklingsavtale med KD. På flere områder er fagmiljøer ved UiO helt i front; UiO 
har to sentre for fremragende utdanning og flere ansatte har nylig mottatt undervisningspriser. 
UiOs forskningsmessige styrke gir god basis for studieprogram av høy kvalitet, og kandidatene våre 
er etterspurt på arbeidsmarkedet. UiO er langt fremme nasjonalt når det gjelder arbeidet med 
digital eksamen og programmet for digitalt læringsmiljø.   

I tillegg omtaler meldingen noen områder der UiO ikke er i gang med, eller er kommet kort med, 
utviklingsarbeidet. Noen av disse vil være forholdsvis enkle å gjennomføre, mens andre krever 
grundigere utredning, langsiktig kulturendringsarbeid og/eller omfattende forankring utover i 
organisasjonen.   

Kvalitetsmeldingen omtaler i tillegg en rekke aktiviteter som ikke er formulert som tiltak, men som 
tjener som utfylling av tiltakene eller som beskrivelse av andre pågående prosesser i sektoren.  
Disse er ikke inkludert i statustabellen, siden det ikke er uttrykt som en direkte forventning til 
institusjonene eller som konkret oppfølging av meldingen fra KDs side.  
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Oppfølgingen av kvalitetsmeldingen bør også sees i sammenheng med oppfølgingen av NOKUTs 
reviderte forskrift for tilsyn med utdanningskvaliteten (vedtatt i februar 2017).  

Forslag til intern prosess 
Arbeidet med Kvalitetsmeldingen krever ytterligere drøfting med fakultetene for å utdype og 
forankre prioriteringene. Universitetsdirektøren legger opp til drøfting i utdanningskomiteen 28. 
mars, og deretter i dekanmøtet, læringsmiljøutvalget samt relevante administrative fora.  

Universitetsdirektøren vil komme tilbake til styret med orientering/vedtakssaker knyttet til 
konkrete oppfølgingspunkt. Universitetsdirektøren vil komme tilbake med en tidsplan for 
oppfølging av de enkelte punktene. De punktene det er mest nærliggende å starte med er:  
Meritteringssystem, sensorveiledning til alle eksamener, gjennomgang og vurdering av UiOs 
rutiner for etablering av studietilbud, gjennomgang og vurdering av normalreglene om 
programrådenes ansvar og gjennomgang og vurdering av innretningen på UiOs kvalitetssystem for 
utdanningsvirksomheten 

 
 
 
 
Gunn-Elin Aa. Bjørneboe 
universitetsdirektør       

Hanna Ekeli 
avdelingsdirektør 

 

Vedlegg: Oppfølging av tiltak ved UiO 

O-sak 4 - side 2 av 7



Vedlegg styresak 14. mars 2017 

Kvalitetsmeldingens tiltak - oppfølging ved UiO 

Kapittel Tiltak Status/oppfølging ved UiO 

En god studietid Regjeringen forventer at universitetene og høyskolene legger til rette for 
at en mangfoldig studentpopulasjon skal lykkes i sine studier 

• UiOs rekrutterings- og mottaksarbeid.  

• UiOs årsplan har tiltak om studentmottak og faglig oppfølging. 

 Regjeringen forventer en god dialog og tydelig forventningsavklaring 
mellom videregående opplæring, fagskoler, universiteter og høyskoler 
for å sikre gode utdanningsvalg og overganger mellom 
utdanningsnivåene 

• UiOs rekrutterings- og mottaksarbeid samt nettinformasjon.  

• Åpen dag, utdanningsmesser, skolebesøk, rådgiverdag mm.  

• UiO ser behov for noe nasjonal samordning.  

 Regjeringen forventer at institusjonene fortsetter arbeidet med å 
redusere uønsket frafall og for å bedre gjennomføringen 

• UiOs årsplan har tiltak om studentmottak og faglig oppfølging. 

• Analyser av studiesuksess på institusjons- og fakultetsnivå. 

 Regjeringen forventer en god dialog mellom vertskommuner, 
universiteter og høyskoler og studentsamskipnader for å forebygge 
ensomhet og psykiske problemer. 

• Kunnskap Oslo, dialogmøter med Oslo kommune.  

• Læringsmiljøutvalget, samarbeid med Studentsamskipnaden.  

 Regjeringen vil legge til rette for at alle som skal velge utdanning kan ta 
gode valg gjennom lett tilgjengelig informasjon om studietilbudene og 
fremtidig kompetansebehov 

• UiO har en robust webløsning for program- og emnebeskrivelser.  

• Krever utvikling av nasjonale portalløsninger.  

 Regjeringen vil følge opp og sikre at alle institusjoner utvikler langsiktige 
og strategiske planer for en fremtidsrettet campus 

• UiOs masterplan for eiendommer, utvikling av læringsmiljøet. 

• Program for digitalt læringsmiljø.  

Utdanning som gir 
god læring 

Regjeringen forventer at styrene ved universitetene og høyskolene 
legger vekt på å utvikle utdanninger først og fremst der de har en 
tilstrekkelig forskningsbase 

• Rutinene for etablering av studieprogram krever at fakultetene gjør 
en vurdering av UiOs kvalitet og komparative fortrinn.   

• Kvalitetsmeldingen og revidert studietilsynsforskrift kan gi behov for 
ny vurdering av UiOs rutiner for etablering av studietilbud. 

 Regjeringen forventer at fagmiljøene lager velfungerende og 
forpliktende beskrivelser av hvilke kunnskaper, ferdigheter og generell 
kompetanse studentene skal oppnå etter fullført utdanning 

• Inngår i fagmiljøenes arbeid med utvikling av program- og 
emnebeskrivelser.  

 Regjeringen forventer at alle studieprogrammer på bachelor- eller 
masternivå gir studentene innsikt i hvordan ny kunnskap utvikles og 
valideres i de ulike fagene som inngår i studieprogrammet, og hva som 

• Inngår i fagmiljøenes arbeid med utvikling av program- og 
emnebeskrivelser.  
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kjennetegner anerkjent akademisk og vitenskapelig praksis i de 
relevante fagdisiplinene 

 Regjeringen forventer at universitetene og høyskolene har god 
samhandling med samfunns- og arbeidsliv både på studieprogram- og 
institusjonsnivå, og at studieprogrammene og læringsutbytte-
beskrivelsene utformes i samarbeid med arbeidslivet 

• UiOs årsplan har tiltak om utdanningenes arbeidslivsrelevans, samt 
utviklingsavtalens prioritering av arbeid med praksisplasser.  

• Råd for samarbeid med arbeidslivet og eksterne representanter i 
styrer og råd på ulike nivåer. 

• Rutinene for etablering av studieprogram krever at fakultetene gjør 
en vurdering av programmenes målgruppe og etterspørsel. 

• I tråd med kvalitetssystemet er det ekstern deltakelse i periodisk 
programevaluering og ekstern evaluering av vurderingen eller 
vurderingsordningene (for eksempel tilsynssensor).  

 Regjeringen forventer at lærings- og vurderingsformene som benyttes, 
understøtter dybdelæring og er egnet for at studentene skal oppnå det 
fastsatte læringsutbyttet 

• UiOs årsplan har tiltak om nyskapende og studentaktive lærings- og 
vurderingsformer.  

• UiOs masterplan for eiendommer, utvikling av læringsmiljøet. 

• Inngår i fagmiljøenes arbeid med utvikling av program- og 
emnebeskrivelser. 

 Regjeringen forventer vesentlig mer forskning på egen utdanning og mer 
samarbeid og deling av læringsressurser på tvers av universiteter og 
høyskoler 

• Arbeid med et senter for læring og utdanning.  

• FUP driver konsultasjonsvirksomhet for å støtte fagmiljøene.  

• FUP og fagdidaktikere i fagmiljøene driver selv forskning. 

• UiO har to sentre for fremragende utdanning (MN og UV).  

 Regjeringen forventer at institusjonene løfter utvikling av digitale 
løsninger til strategisk nivå og definerer mål og tiltak knyttet til 
digitalisering av læringsprosesser 

• UiOs årsplan har tiltak om nyskapende og studentaktive lærings- og 
vurderingsformer. 

• UiOs årsplan har et virksomhetsovergripende tiltak om IT-
infrastruktur for forskning og utdanning.  

• Prosjekt digital eksamen / Program for digitalt læringsmiljø.  

 Regjeringen forventer at institusjonene har ambisiøse mål for 
studentutveksling i studieprogrammene, og følger opp disse 

• Utviklingsavtalens prioritering av studentutveksling.  

• UiOs prosjekt om flere studenter på utveksling.  
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ambisjonene i praksis 

 Regjeringen vil at institusjonene gjennomgår studieprogrammene for å 
sikre god sammenheng mellom læringsutbyttebeskrivelser og 
undervisnings- og læringsaktiviteter, internasjonaliseringstilbud og 
vurderingsformer 

• Inngår i fagmiljøenes arbeid med utvikling av program- og 
emnebeskrivelser. 

• UiOs prosjekt om flere studenter på utveksling.  

 Regjeringen vil stille krav om sensorveiledning til alle eksamener • Dette punktet foreslås fulgt opp nå. 

 Regjeringen vil stimulere til utvikling av tilbud for de mest talentfulle og 
motiverte studentene, herunder bruk av forskerlinjer i flere studier 

• En stor andel av UiOs masterprogram har allerede store 
masteroppgaver, og flere fagmiljøer inkluderer av studenter på 
masternivå i forskningsprosjekter. 

• UiO har forskerlinjer i medisin- og odontologistudiet. Profesjons-
rådet i psykologi har spilt inn til KD ønske om midler til forskerlinje. 
UiO har også spilt til Norges forskningsråd at informatikk er 
interessert i etablering av en forskerlinje.  

Utdanningsfaglig 
kompetanse 

Regjeringen forventer god og effektiv utvikling og utnyttelse av 
personalets samlede kompetanse 

• Arbeidet med helhetlig karrierepolitikk for vitenskapelig ansatte.   

 Regjeringen vil revidere forskrift om ansettelse og opprykk i kombinerte 
undervisnings- og forskerstillinger. Det skal stilles krav om pedagogisk 
basiskompetanse og undervisningserfaring ved ansettelse i alle faglige 
stillinger, og suksessivt høyere krav til undervisningskompetanse for 
stillinger som professor og dosent enn for stillinger på lavere nivå 

• Arbeidet med helhetlig karrierepolitikk for vitenskapelig ansatte.   

• Lokalt UiO-regelverk om ansettelser og opprykk.  

• Vedtak om økte ressurser til FUP samt økt omfang av 
basiskompetansen i universitetspedagogikk. 

 Regjeringen vil stille krav om at institusjonene sørger for at nyansatte 
som ikke har oppnådd nødvendig pedagogisk basiskompetanse gjennom 
utdanning og arbeidserfaring, ansettes på betingelse av at de skaffer seg 
slik kompetanse i løpet av ett år 

• Dagens krav ved UiO er at dette skal skje innen to år, dette må 
vurderes endret.  

• Vedtak (UiOs budsjett) om økte ressurser til FUP samt økt omfang av 
basiskompetansen i universitetspedagogikk.  

 Regjeringen vil stille krav om at alle universiteter og høyskoler, alene 
eller sammen med andre, i løpet av to år skal ha etablert 
meritteringssystemer som bidrar til at arbeidet med å utvikle god 
undervisning verdsettes 

• Dette punktet foreslås fulgt opp nå. 

Fagfellesskap og 
ledelse 

Regjeringen forventer at styret og ledelsen på alle nivåer ved 
universitetene og høyskolene har høye ambisjoner for 

• Dette inngår i UiOs planarbeid og budsjettfordeling. Utdannings-
kvalitet er en sentral prioritering i styrets strategiske saker, 
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utdanningsvirksomheten og prioriterer utdanningskvalitet i 
ressursfordeling, strategier og kommunikasjon 

årsplanen og utviklingsavtalen med KD.  

 Regjeringen forventer at fagmiljøene utvikler utdanningene i fellesskap, 
og at fagfellevurdering og kollegaveiledning blir en naturlig del av 
kvalitetsarbeidet ved institusjonene 

• Inngår i fagmiljøenes arbeid med utvikling av program- og 
emnebeskrivelser.  

• I tråd med kvalitetssystemet er det ekstern deltakelse i periodisk 
programevaluering og evaluering av vurderingen eller vurderings-
ordningene (for eksempel tilsynssensor). 

• Arbeid med et senter for læring og utdanning.  

• Kvalitetsmeldingen og revidert studietilsynsforskrift kan gi behov for 
ny vurdering av kvalitetssystemet for utdanning. 

 Regjeringen forventer studieprogramledelse med tydelig mandat og 
tilstrekkelig strategisk handlingsrom til å sørge for helhet og 
sammenheng i studieprogrammene 

• UiOs utdanningslederprogram.  

• Kvalitetsmeldingen og revidert studietilsynsforskrift kan gi behov for 
ny vurdering av normalreglene om programrådenes ansvar.  

 Regjeringen vil stimulere til økt bruk av fagfellevurdering på tvers av 
institusjoner 

• I tråd med kvalitetssystemet er det ekstern deltakelse i periodisk 
programevaluering og evaluering av vurderingen eller vurderings-
ordningene (for eksempel tilsynssensor). 

Styring for 
utdanningskvalitet 

Regjeringen forventer at den faglige virksomheten og studietilbudet 
holder tilstrekkelig faglig nivå, og at styrene sørger for konsolidering av 
fagmiljøer der det er nødvendig 

• UiO har gjennomført prosesser for faglig prioritering. Dette er blant 
annet omtalt i utkastet til sluttrapport for SAB som ble behandlet i 
styremøtet 7. februar 2017.   

 Regjeringen forventer at universitetene og høyskolene samlet bruker de 
mulighetene den nye institusjonsstrukturen gir til koordinering og 
samarbeid om utdanningstilbud 

• Utredninger av samarbeid med hhv. HiOA og NIH.  

• Fakultetene samarbeider innenfor sine fagområder.   

 Regjeringen forventer at universitetene og høyskolene tilgjengeliggjør 
informasjon om sine studieprogrammer for å øke åpenheten 

• UiO har en robust webløsning for program- og emnebeskrivelser. 

• Krever utvikling av nasjonale portalløsninger. 

 Regjeringen forventer at universitetene og høyskolene har en vesentlig 
høyere investering i forskning på og utvikling av egen utdanning og 
undervisningspraksis 

• Arbeid med et senter for læring og utdanning.  

• Vedtak (UiOs budsjett) om økte ressurser til FUP.  

• UiO har to sentre for fremragende utdanning (MN og UV). 
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 Regjeringen vil bruke utviklingsavtaler for å bidra til bedre arbeidsdeling 
i universitets- og høyskolesektoren, og for å understøtte nødvendige 
strategiske tiltak ved den enkelte institusjon 

• UiO er pilot for innføringen av utviklingsavtaler. 

 

 

Kvalitetsmeldingens tiltak - oppfølging nasjonalt 

I tillegg til punktene som allerede følges opp ved UiO, inneholder meldingen en rekke punkter som krever lovendring eller koordinering på nasjonalt nivå:  

Kapittel Tiltak 

En god studietid Regjeringen vil gi universitetene og høyskolene mulighet til å fastsette spesielle opptakskrav for enkeltutdanninger 

 Regjeringen vil vurdere hvordan støtteordningene gjennom Statens lånekasse for utdanning kan innrettes for å stimulere til progresjon og fullføring 
av grader. Regjeringen vil også vurdere hvordan ordningene i størst mulig grad kan svare på behovene fremtidige endringer i studentpopulasjonen 
og arbeidsmarkedet vil medføre. 

Utdanningsfaglig 
kompetanse 

Regjeringen vil i samarbeid med institusjonene og organisasjonene vurdere å ta i bruk en stilling som «praksisprofessor» 

 Regjeringen vil arbeide videre med sammenligning av stillingsstruktur og karrieremuligheter med andre lands systemer og se på behov for endringer 
i det norske systemet 

Fagfellesskap og 
ledelse 

Regjeringen vil utvikle en nasjonal konkurransearena for utdanningskvalitet for å stimulere til kunnskap, kompetanse og innovativt arbeid i 
utdanningene. 

Styring for 
utdanningskvalitet 

Regjeringen vil over tid redusere bruken av rammeplaner og i større grad overlate utviklingen av læringsutbyttet til et samarbeid mellom 
utdanningene og arbeidslivet 

 Regjeringen vil legge til rette for dialog og gode prosesser for å styrke samarbeidet om det samlede nasjonale utdanningstilbudet 

 Regjeringen vil styrke kunnskapsgrunnlaget for kvalitetsarbeid, blant annet gjennom forskning på undervisning og læring i høyere utdanning 

 Regjeringen vil utvikle en portal for høyere utdanning med indikatorer på studieprogramnivå med data fra flere ulike kilder 

 

O-sak 4 - side 7 av 7


	O-sak 4 UiOs oppfølging av kvalitetsmeldingen - 1 forsidenotat
	O-sak 4 UiO oppfølging av kvalitetsmeldingen - 2 vedlegg



