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Innledning 
Kvalitetssystem for utdanningsvirksomheten ved Det teologiske fakultet består av tre deler: 

 Systembeskrivelse - felles for Universitetet i Oslo, jf. 

http://www.uio.no/om/regelverk/studier/kvalitetssystem/systembeskrivelse.html  

 Fakultetets rutinebeskrivelser for evaluering av utdanningsvirksomheten 

 Erfaringsdeling – felles og lokale tiltak 

Dette dokumentet beskriver Det teologiske fakultets rutiner for evaluering av utdanningsvirksomheten. 

Disse rutinene tar utgangspunkt i føringer og opplegg gitt i systembeskrivelsen, og må leses i sammenheng 

med den. 

Fakultetets rutiner angir hvordan evalueringene gjennomføres, hvem som er ansvarlig for 

gjennomføringen, hvordan resultatene behandles (formelle fora) og hvem som er ansvarlig for 

oppfølgingen. I tillegg er formålet til de enkelte evalueringene gjengitt slik det er fastsatt i UiOs 

systembeskrivelse. 

Forhold som gjelder fakultetets kvalitetsrutiner blir også berørt i fakultetets administrasjonsreglement 

(http://www.tf.uio.no/om/organisasjon/administrasjonsreglement/administrasjonsreglement-endret-

191214.pdf) samt i instruks for emneansvarlige og instruks for programledere (http://www.tf.uio.no/for-

ansatte/arbeidsstotte/undervisning/). 

Systembeskrivelsen og rutinene gjelder for utdanning på bachelor-, master- og ph.d.-nivå. Studiedekanen 

har overordnet ansvar for oppfølging av evalueringer på bachelor- og masterprogrammer. 

Forskningsdekanen har overordnet ansvar for oppfølging av evalueringer på ph.d.-programmet. Det 

operative ansvaret, dvs. ansvar for gjennomføring av konkrete tiltak, bestemmes i henhold til hva som er 

mest hensiktsmessig for det enkelte tiltak. 

Disse rutinene handler i stor grad om dokumentasjon av evalueringer i form av rapportering til 

studiedekan/forskningsdekan. I oppfølgingsansvaret ligger det også ansvar for videreformidling av 

resultatene fra evalueringene, dvs. erfaringsdeling. Det utgjør den tredje delen i kvalitetssystemet og 

behandles ikke her.  

Jevnlig overvåking av utdanningstilbudet (bachelor, master og ph.d.) 
Programleder utarbeider årlig programrapport til studiedekan/forskningsdekan. Rapporten skal legge vekt 

på eventuelle behov for justeringer i programmene eller andre endringer i utdanningsvirksomheten. 

Rapporter som gjelder bachelor- og masterprogrammer behandles i Utdanningsstrategisk utvalg (dvs. 

programråd for fakultetets bachelor- og masterprogrammer). Rapport for ph.d.-programmet behandles i 

programråd for ph.d. 

http://www.uio.no/om/regelverk/studier/kvalitetssystem/systembeskrivelse.html
http://www.tf.uio.no/om/organisasjon/administrasjonsreglement/administrasjonsreglement-endret-191214.pdf
http://www.tf.uio.no/om/organisasjon/administrasjonsreglement/administrasjonsreglement-endret-191214.pdf
http://www.tf.uio.no/for-ansatte/arbeidsstotte/undervisning/
http://www.tf.uio.no/for-ansatte/arbeidsstotte/undervisning/
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Periodisk programevaluering (bachelor, master og ph.d.)  
Programmer evalueres minimum hvert sjette år. Studiedekan/forskningsdekan fastsetter når programmet 

skal evalueres. 

Formålet med evalueringen er å gi grunnlag for faglige og strategiske vurderinger av behovet for endringer i 

eller nedleggelse av studieprogrammet. For sentrale tema for evaluering, se UiOs 

kvalitetssystembeskrivelse.  

Den periodiske evalueringen består både av en egenevaluering og en ekstern evaluering. 

Egenevaluering 

Egenevalueringen gjennomføres av programlederen i samråd med studiedekan/forskningsdekan og skal 

inkludere tilbakemeldinger fra studenter/ph.d.-kandidater og fra eventuelt ansatte som har hatt 

undervisning/veiledning/eksamen på programmet.  

Ekstern evaluering 

Studiedekan oppnevner, etter råd fra programleder, et evalueringspanel for programmet (på bachelor- og 

masternivå). Forskningsdekan oppnevner, etter råd fra ph.d.-programleder, et evalueringspanel for ph.d-

programmet. Panelet skal gjennomføre den eksterne evalueringen basert på programlederens 

egenevaluering og annet relevant materiale. For sammensetning av eksternt panel, se UiOs 

kvalitetssystembeskrivelse.  

Rapportering 

Programlederen utarbeider en rapport for egenevalueringen til studiedekan/forskningsdekan. 

Det eksterne panelet utarbeider en rapport med vurderinger knyttet til behovet for endringer i 

programmet eller nedleggelse av programmet. Panelet oversender rapporten til fakultetet ved 

studiedekan/forskningsdekan. 

Rapporter for programmer på bachelor- og masternivå behandles i Utdanningsstrategisk utvalg. Rapport for 

ph.d.-programmet legges fram i programråd for ph.d. og behandles i Forskningsstrategisk utvalg. 

Studiedekan og forskningsdekan vurderer om og eventuelt hvilke tiltak som skal gjøres på henholdsvis 

bachelor/master og ph.d. Operativt ansvar, dvs. ansvar for gjennomføring av selve tiltakene, bestemmes i 

henhold til hva som er mest hensiktsmessig for det enkelte tiltak. 

Periodisk evaluering av emner (bachelor og master) 
Emner evalueres første og andre gang det tilbys. Deretter evalueres emner etter en frekvens fastsatt av 

studiedekanen der de obligatoriske programemner evalueres ordinært hvert fjerde år. 



 4 

4 
 

Formålet med evalueringen er å vurdere kvaliteten på emnet og behovet for endringer i eller nedleggelse 

av emnet. For tema for evalueringen, se UiOs kvalitetssystembeskrivelse.  

Evalueringen gjennomføres av emneansvarlig. Som del av evalueringen skal det innhentes tilbakemeldinger 

fra studenter og eventuelt andre som har undervist i emnet. 

Rapportering 

Den emneansvarlige utarbeider en rapport til studiedekan med vurderinger knyttet til behovet for 

endringer i emnet eller nedleggelse av emnet. Rapporten skal være tilgjengelig for studieprogrammer hvor 

emnet inngår. 

Rapporter behandles i Utdanningsstrategisk utvalg. Studiedekan vurderer om og eventuelt hvilke tiltak som 

skal gjøres. Operativt ansvar, dvs. ansvar for gjennomføring av selve tiltakene, bestemmes i henhold til hva 

som er mest hensiktsmessig for det enkelte tiltak. 

Underveisevaluering av emne (bachelor og master) 
Alle emner skal underveisevalueres hvert semester det tilbys undervisning i emnet. Formålet med 

evalueringen er å vurdere behovet for justeringer underveis i emnet. For tema for tilbakemelding, se UiOs 

kvalitetssystembeskrivelse. 

Emneansvarlig er ansvarlig for underveisevaluering og for eventuelle justeringer av opplegget for emnet. 

Underveisevalueringen og oppfølging tas i samråd med eventuelt andre som underviser på emnet. 

Rapportering 

Emneansvarlig rapporterer til studiedekan om gjennomført underveisevaluering. Det rapporteres om 

eventuelle forbedringsbehov som ikke kan iverksettes underveis i semesteret. Studiedekan er ansvarlig for 

å vurdere slike tiltak som ikke kan iverksettes underveis, men som først kan iverksettes neste gang emnet 

gis. Operativt ansvar, dvs. ansvar for gjennomføring av selve tiltakene, bestemmes i henhold til hva som er 

mest hensiktsmessig for det enkelte tiltak. Emneansvarlig gir tilbakemelding til studentene på emnet om 

sine vurderinger av behov for endringer. 

Evaluering av opplæringsdelen (ph.d.) 
Intern evaluering av opplæringsdelen skal skje minimum hvert tredje år. Forskningsdekan fastsetter når 

opplæringsdelen skal evalueres. Formålet med evalueringen er å vurdere kvaliteten på opplæringsdelen og 

behovet for endringer i opplæringsdelen. 

Som del av evalueringen skal det innhentes tilbakemeldinger fra ph.d.-kandidater og eventuelt ansatte. For 

sentrale tema for evalueringen, se UiOs kvalitetssystembeskrivelse. 
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Rapportering 

Programleder utarbeider en rapport til forskningsdekan, som legges fram i programrådet og behandles i 

Forskningsstrategisk utvalg. Forskningsdekanen vurderer om og eventuelt hvilke tiltak som skal gjøres. 

Operativt ansvar, dvs. ansvar for gjennomføring av selve tiltakene, bestemmes i henhold til hva som er 

mest hensiktsmessig for det enkelte tiltak. 

Resultater og vurderinger skal være tilgjengelige for ph.d.-kandidater. 

Evaluering av opplegget for avhandlingsdelen (ph.d.) 
Intern evaluering av opplegget for ph.d.-kandidatenes arbeid med avhandlingen skal skje minimum hvert 

tredje år. Forskningsdekan fastsetter når opplegget for avhandelingsdelen skal evalueres. Formålet med 

evalueringen er å vurdere kvaliteten i opplegget og behovet for endringer i opplegget. 

Som del av evalueringen skal det innhentes tilbakemeldinger fra ph.d.-kandidater og eventuelt ansatte. For 

sentrale tema for evalueringen, se UiOs kvalitetssystembeskrivelse. 

 

Rapportering 

Programleder utarbeider en rapport til forskningsdekan, som legges fram i programrådet og behandles i 

Forskningsstrategisk utvalg. Forskningsdekanen vurderer om og eventuelt hvilke tiltak som skal gjøres. 

Operativt ansvar, dvs. ansvar for gjennomføring av selve tiltakene, bestemmes i henhold til hva som er 

mest hensiktsmessig for det enkelte tiltak. 

Resultater og vurderinger skal være tilgjengelige for ph.d.-kandidater. 

Evaluering av opplæringsdelen på ph.d. og evaluering av opplegget for avhandlingsdelen kan samordnes 

om det er mest hensiktsmessig. 

Ekstern evaluering av vurderingen eller vurderingsordningene (bachelor 

og master) 
Ekstern evaluering av vurderingen eller vurderingsordningene for emner gjennomføres hvert semester ved 

bruk av eksterne bedømmersensorer. Formålet med evalueringen er å bidra til at studentenes kunnskaper 

og ferdigheter blir prøvd og vurdert på en faglig og betryggende måte. Det tilstrebes at eksterne 

bedømmersensorer brukes på flere emner og over flere semestre, slik at man oppnår en kvalitetssikring 

både over tid og på tvers av ulike emner. 

Studiedekanen oppnevner bedømmersensor. Studiedekanen fastsetter for hvilke emner det skal brukes 

eksterne bedømmersensorer i det aktuelle semester. 
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Bedømmersensor skal ved avsluttet vurdering levere en kort evaluering etter en bestemt mal til 

studiedekanen. For sentrale tema for evalueringen, se UiOs kvalitetssystembeskrivelse. 

Rapportering 

Rapportene fra ekstern bedømmersensor skal legges frem for emneansvarlig for kommentarer og for 

Utdanningsstrategisk utvalg for drøfting av tiltak. Studiedekanen har ansvar for implementering av 

oppfølgende tiltak og at resultatene fra den eksterne evalueringen utgjør en del av grunnlaget for den 

periodiske programevalueringen. 


