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Revisjon av UiOs kvalitetssystem for utdanning 

Henvisning til lovverk og tidligere behandling i styret 
• Lov 1. april 2005 om universiteter og høgskoler. 
• Forskrift 9. februar 2017 om tilsyn med utdanningskvaliteten i utdanning. 
• V-sak 5, Universitetsstyrets møte 2/2015, Forslag til revidert kvalitetssystem for UiOs 

utdanningsvirksomhet 

Bakgrunn for saken 
UiO har høye ambisjoner for utdanningsvirksomheten og har derfor behov for et 
velfungerende kvalitetssystem som legger til rette for videreutvikling av utdannings-
kvaliteten og læringsmiljøet.  

UiOs kvalitetssystem og de tilhørende evalueringsrutinene har ligget fast i mange år, og det 
var behov for en full gjennomgang av systemet for å oppdatere det til utdannings-
virkeligheten anno 2020.  De eksterne kravene til kvalitetsarbeid har også endret seg siden 
siste revisjon av kvalitetssystemet, og det var dermed også behov for å oppdatere UiOs 
kvalitetssystem i tråd med disse.  

Hovedproblemstillinger i saken 
I revisjonsarbeidet har det vært en målsetning å beholde muligheten for lokal tilpassing av 
det konkrete kvalitetsarbeidet med utgangspunkt i faglige behov, enhetenes organisering og 
ulike utdanningsnivå.  

De viktigste grepene i revisjonen av systembeskrivelsen har vært å tydeliggjøre det faglige 
ansvaret for kvalitetsarbeidet og vise bedre fram betydningen av jevn oppfølging og kollegial 
involvering. Strukturen i dokumentet er endret for å skape et tydeligere skille mellom 
kunnskapsgrunnlaget for vurderinger av studiekvalitet og beslutninger om oppfølging og 
videreutvikling av utdanningene. Kunnskapsgrunnlaget er gjennomgått og inkluderer også 
forsknings- og utviklingsaktiviteter. Ph.d.-nivået er tettere integrert i systembeskrivelsen, 
men på en måte som fremdeles skal ta høyde for at ph.d.-programmene er ulikt organisert.  

Konsekvenser for økonomi, bemanning og lokaliteter 
Kvalitetssystemet skal støtte opp under kvalitetsarbeidet på alle nivåer og enheter. Forslaget 
til ny, felles systembeskrivelse er derfor bare første steg på veien. Våren 2021 skal dette 
følges opp både i LOS, på fakultetene og på instituttene, slik at kvalitetsarbeidet blir 
beskrevet helhetlig og integrert for både studentene, underviserne og utdanningslederne.  
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FORSLAG TIL VEDTAK: 
Universitetsstyret vedtar forslaget til revidert kvalitetssystem for UiOs 
utdanningsvirksomhet. 

 
 
 
Arne Benjaminsen 
universitetsdirektør       

Hanna Ekeli 
avdelingsdirektør 

 
 
 
 
 
Vedlegg: 

- Fremleggsnotat om revisjon av kvalitetssystemet 
- Vedlegg 1 - Forslag til revidert systembeskrivelse 
- Vedlegg 2 - Tabell som viser elementene i det reviderte kvalitetssystemet 
- Nåværende systembeskrivelse er tilgjengelig her: 

https://www.uio.no/om/regelverk/studier/kvalitetssystem/systembeskrivelse.html  
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Revisjon av UiOs kvalitetssystem for utdanning 

Innledning  
UiO har høye ambisjoner for utdanningsvirksomheten og har derfor behov for et velfungerende 
kvalitetssystem som legger til rette for videreutvikling av utdanningskvaliteten og læringsmiljøet.  

Med denne saken får universitetsstyret et forslag til revidert kvalitetssystem. Forslaget bygger 
videre på styrkene ved UiOs kvalitetsarbeid. Det demper fokuset på kontroll og forsterker fokuset 
på videreutvikling. Forslaget knytter kvalitetsarbeidet tettere til UiOs strategi, til den faglige 
aktiviteten og til forskningsbasert kunnskap om læring og utdanning.  

UiOs kvalitetssystem og de tilhørende evalueringsrutinene har ligget fast i mange år, og det var 
behov for en full gjennomgang av systemet for å oppdatere det til utdanningsvirkeligheten anno 
2020. Det var også nødvendig å undersøke både om helheten i kvalitetsarbeidet bidrar tilstrekkelig 
til videreutvikling av utdanningsvirksomheten, og om den gjennomføres på en måte som sikrer 
legitimitet, effektiv ressursutnyttelse og god utdanningsledelse på bachelor-, master- og ph.d.-nivå.  

Eksterne krav til UiOs kvalitetsarbeid 
Gjennomgangen av kvalitetssystemet bygger også på oppdaterte eksterne krav til universitetenes 
og høgskolenes kvalitetsarbeid. Kravene ligger i universitets- og høyskoleloven og er utdypet i 
forskrifter fra Kunnskapsdepartementet og NOKUT.  

Universitets- og høyskoleloven slår fast at institusjonene skal ha et tilfredsstillende internt system 
for kvalitetssikring som skal sikre og videreutvikle kvaliteten i utdanningen. Studentevalueringer 
skal inngå i systemet for kvalitetssikring. Loven legger tilsynsansvaret til NOKUT.  

Kunnskapsdepartementets forskrift bygger videre på dette og sier at institusjonene skal «ivareta 
ansvaret for kvaliteten i utdanningen gjennom systematisk kvalitetsarbeid som sikrer og bidrar til å 
utvikle kvaliteten i studietilbudene». Institusjonene skal legge til rette for løpende utvikling av 
utdanningskvaliteten, kunne avdekke sviktende kvalitet og sikre tilfredsstillende dokumentasjon.  

NOKUTs forskrift slår fast hvordan tilsynet med UiOs kvalitetsarbeid blir gjennomført, og hvilke 
krav som blir stilt. Kravene handler blant annet om forankring av kvalitetsarbeidet, om at kvalitets-
arbeidet bidrar til å fremme kvalitetskultur, om systematisk informasjonsinnhenting samt om bruk 
av kunnskapen til videreutvikling og avdekking av svikt.  
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Neste tilsyn med UiOs systematiske kvalitetsarbeid starter trolig våren 2022. Tilsynet gjennom-
føres av en sakkyndig komite og bygger på tilsendt dokumentasjon og et institusjonsbesøk. 
Komiteen vil blant annet se etter  

• tydelige og velkjente rollebeskrivelser 
• systematisk arbeid og rutiner som blir brukt 
• reflektert innhenting av innspill fra studenter og andre 
• bruk av evalueringsresultater til forbedring  
• åpenhet om resultater og tiltak. 

Komiteen kommer med en begrunnet anbefaling om UiOs kvalitetsarbeid oppfyller de nasjonale 
kravene. UiO får anledning til å uttale seg om komiteens anbefaling. Det endelige vedtaket fattes av 
NOKUTs styre på bakgrunn av komiteens anbefaling og UiOs uttalelse. 

Enhet for internrevisjons gjennomgang av kvalitetssystemet  
Våren 2019 gjennomgikk Enhet for internrevisjon (EIR) kvalitetssystemet. Formålet var å vurdere 
hensiktsmessigheten av kvalitetssystemet og samspillet med UiOs strategier og mål for utdannings-
virksomheten, sett fra et institusjonsperspektiv, samt å gi innspill til videreutvikling. 

EIR fant at et betydelig fokus på utdanningskvalitet på alle nivåer i organisasjonen, og så at det 
utvilsomt utføres mye godt arbeid. EIR fant imidlertid at det er utfordrende å knytte kvalitets-
arbeidet fra de ulike nivåer til virksomhetsstyring for å vurdere hvor godt UiO lykkes, og på hvilken 
måte institusjonen sikrer overholdelse av interne og eksterne krav. Grunnene til dette er: 

• Enhetene ved UiO er svært ulike. En standardisert implementering og gjennomføring av 
aktiviteter er ikke hensiktsmessig. 

• Det er krevende å definere kvalitetsmål og hva det betyr for UiO og studentene, i en tid der 
forandringer og utvikling skjer raskt. 

• Kvalitetssystemet definerer ikke roller og ansvar til organer og arenaer som kunne hatt 
særlig ansvar for institusjonell kvalitetsutvikling og kontinuerlig forbedring (for eksempel 
utdanningskomiteen, Avdeling for studieadministrasjon, LINK). 

• Det er ikke definert prosess for jevnlig å vurdere kvalitetssystemets hensiktsmessighet. 

Dagens kvalitetssystem fokuserer særlig på program- og emneevalueringer, og det kan bli 
tydeligere hva som inngår i kvalitetssystemet, hva som skal inngå i evalueringer og hvordan 
resultater bør publiseres og arkiveres.  

Det opparbeides et betydelig omfang av ulike data og analyser, og det er muligheter til å forbedre 
flere av prosessene. Det bør vurderes hva UiO ønsker å få ut av kvalitetssystemet med hensyn til 
utvikling, forbedring og bruk av digitale verktøy for studenter, undervisere og ledere. 

Flere etterlyser videreutvikling av kvalitetsdimensjoner, hva det betyr for UiO og for studentene. 
UiO har flere enheter med spisskompetanse på fagfeltet. LINK er brukt lokalt og sentralt og kunne 
vært trukket ytterligere inn i strategisk videreutvikling. Også andre kompetansemiljøer og sentre 
for fremragende utdanning, bør utnyttes på tvers i organisasjonen.  

EIR anbefalte universitetsledelsen å fortsette involveringen av LINK og andre støttemiljøer med 
forskningskompetanse i videreutviklingen av kvalitetssystemet. EIR anbefalte også å gjøre en mer 
helhetlig egenevaluering av kvalitetssystemet i lys av strategi 2030, det kommende NOKUT-
tilsynet samt endringer i interne og eksterne rammebetingelser.  
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Prosess 
UiO har de siste årene fornyet sin satsing på utdanning.  Å styrke koblingen mellom forskning og 
utdanning er identifisert som hovedområde for satsingen, mens «kunnskap i bruk» og «utnytte 
UiOs faglige bredde» er tilgrensende felt som er viktige for å realisere en styrking av koblingen. 
Arbeidet med Strategi2030 viser at UiOs fakulteter og fagmiljøer støtter opp om et høyt ambisjons-
nivå for UiOs utdanningsvirksomhet. Sentrale tema i arbeidet er forskningsnærhet og arbeidslivs-
relevans, fleksibilitet og tverrfaglighet, livslang læring samt gjennomføring og frafall.   

På dette grunnlaget har prorektor satt ned en arbeidsgruppe som skal drøfte UiOs rammer og 
vilkår for kvalitetsutvikling og fagfornyelse. Hvordan se kvalitetssystem og porteføljeutvikling 
bedre i sammenheng? Hvordan balansere studenters og fagmiljøers ønsker om fleksibilitet opp mot 
kontinuiteten i porteføljeutviklingen og tilsynsaspektene i kvalitetssystemet? Arbeidsgruppen skal 
foreslå følgende:  

1) Utvikling av UiOs kvalitetssystem. 
2) Endringer i UiOs forvaltning og utvikling av studieporteføljen. 
3) Tydeliggjøring av roller og ansvar påkrevd for å realisere UiOs utdanningsambisjoner.  

Arbeidsgruppen blir ledet av Bjørn Stensaker, professor og leder av LINK – Senter for læring og 
utdanning, og består ellers av:  

• Studiedekan ved HF, Gunn Enli   
• Studiedekan ved MN, Knut Mørken  
• Studiedekan ved SV, Trine Waaktaar   
• Fakultetsdirektør ved TF, Tone Vold-Sarnes  
• Studiedirektør Hanna Ekeli   
• Student Johannes Saastad/Karl Oskar Lie Bjerke 

Arbeidsgruppen ble bedt om å starte med revisjon av UiOs kvalitetssystem. I september 2020 la 
arbeidsgruppen fram et problemnotat, forslag til revidert systembeskrivelse og forslag til visuelle 
framstillinger av elementer i kvalitetssystemet som svar på punkt 1 og delvis punkt 3 i mandatet. 
Arbeidet med punkt 2 i mandatet tar arbeidsgruppen fatt på våren 2021.   

Arbeidsgruppens problemnotat og forslag ble sendt ut til hele organisasjonen for å få innspill 
direkte fra enhetene. I innspillsrunden var det opp til enhetene hvordan tilbakemeldingsarbeidet 
ble organisert, men enhetene ble oppfordret til å bruke kollegiale arenaer og diskusjonsfora. 
Gruppens leder, Bjørn Stensaker, deltok på møter på flere fakulteter.  

Etter innspillsrunden ble forslaget diskutert på utdanningskomiteens seminar, ledelsens strategi-
møte, IDF-møtet og dekanmøtet. Innspill fra disse møtene er innarbeidet i det endelige forslaget 
som her legges fram for universitetsstyret.  

Arbeidsgruppens problembeskrivelse 
Arbeidsgruppen startet arbeidet med å vurdere styrker og svakheter ved dagens system samt hvor 
eventuelle forbedringsmuligheter finnes. Kort oppsummert mente arbeidsgruppen at en viktig 
styrke ved dagens system er tett integrering av kvalitetssystemet med eksisterende styring og 
ledelse ved UiO. Systemet er dessuten desentralisert og gir fakultetene og instituttene stor frihet i 
hvordan det daglige arbeidet legges opp, for på den måten å ta hensyn til disiplinære særtrekk og 
fakultetenes ulike behov. 

Samtidig så arbeidsgruppen også mulige svakheter i dagens kvalitetssystem: 

• Integreringen i den ordinære styringsstrukturen gjør at systemet får preg av rapportering 
og kontroll, snarere enn utvikling og forbedring. 
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• Koplingen til styring og rapportering bidrar til at administrasjonen har fått en sentral rolle i 
driften av systemet, der vitenskapelig ansatte ofte er noe fjernere fra systemaktivitetene, og 
der de opplever kvalitetssystemet som lite relevant for eget arbeid. 

• UiO gjennomfører enkelte felles undersøkelser (studiebarometeret, kandidatundersøkelser 
mm.), og universitetsstyret får årlige analyser av styringsindikatorene gjennom virksom-
hetsrapporteringen. Ellers foreligger det få analyser der man systematisk gjør vurderinger 
av kvalitetsutvikling over tid. Et stort lokalt ansvar for arbeidet med kvalitet bidrar til at 
man i mindre grad har opparbeidet seg felles, institusjonell kunnskap om utviklingstrekk. 

• I den grad informasjon innhentes systematisk, er den gjerne basert på lokalt utviklede 
skjema for studentevaluering av undervisning, alternativt at UiO er avhengig av eksterne 
studier som Studiebarometeret og NIFUs kandidatundersøkelser. UiO har med andre ord 
ikke opparbeidet seg et eget og godt kunnskapsgrunnlag for kvalitetsarbeidet. 

På grunnlag av drøftinger med utdanningskomiteen og forum for forskningsdekaner mente 
arbeidsgruppen derfor at styrkene som er skissert over bør bevares, men svakhetene må adresseres 
og forbedres. Sentrale målsetninger med revideringen av kvalitetssystemet har derfor vært å: 

• Tydeliggjøre det faglige ansvaret for kvalitetsarbeid på og mellom ulike styringsnivåer, og 
der rollen og forventningene til utdanningsledelse presiseres. 

• Stimulere til flere aktiviteter og tettere lokalt oppfølgingsarbeid der ansatte i sterkere grad 
opplever at kvalitetssystemet er relevant for eget arbeid og opplever et eierskap. 

• Beholde muligheten for lokal tilpassing av det konkrete kvalitetsarbeidet med utgangspunkt 
i faglige behov, enhetenes organisering og ulike utdanningsnivå.  

• Styrke det kvalitative og kvantitative kunnskapsgrunnlaget for kvalitetsarbeid ved UiO, 
blant annet gjennom å ta et sterkere institusjonelt eierskap til drift og analyser av data. 

Disse momentene var søkt innarbeidet i forslaget til revidert kvalitetssystem som ble sendt på 
høring i organisasjonen, og som var grunnlaget for drøftinger på fakultetene og instituttene.  

Innspill fra fakultetene og andre enheter 
Alle fakultetene leverte skriftlige innspill. I tillegg har arbeidsgruppen lest og vurdert innspill fra 
CELL (JUS), IFI (MN), CEMO og ILS (UV) samt ISS, ISV, SAI, ØI (SV). Ph.d.-programmene på HF 
og SV har også levert egne innspill.  

Store deler av forslaget får bred tilslutning. Det gis blant annet tydelig støtte til målsetningen om å 
gjøre systemet mer utviklingsrettet og mindre orientert mot kontroll av utdanningskvaliteten. De 
som har gitt innspill er også svært opptatt av å forenkle kvalitetssystemet samt å avstemme hvor 
mye ressurser UiO bruker på kvalitetsarbeidet opp mot den opplevde nytteverdien.   

Etter innspillsrunden er det de følgende problemstillingene som er mest aktuelle:   

• Tydeliggjøre at kvalitetssystemet skal bygge på den faglige utviklingsaktiviteten og på 
forskningsbasert kunnskap om læring og utdanning.  

• Finne en god balanse mellom studienært kvalitetsarbeid og styringsformål samt mellom 
kvantitative og kvalitative data. Fakultetene har ulike behov og trekker i ulike retninger 
mht. datainnsamling og rapportering.  

• UiO er svært opptatt av emneevaluering, både av å beholde lokalt eierskap og forankring og 
unngå at rapporteringsbyrden blir for stor. Samtidig er det også viktig å ta vare på 
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kunnskapen som opparbeides og legge til rette for at den systematisk blir brukt til 
videreutvikling.   

• Fakultetene er svært skeptiske til nye, felles UiO-undersøkelser, fordi de er usikre på nytte-
verdien av slike undersøkelser.   

• Ph.d.-nivået skiller seg på enkelte punkter fra bachelor- og masternivået, og fakultetene 
ønsker at kvalitetssystemet anerkjenner og gir rom for denne forskjellen.  

Institutt- og enhetsinnspillene er generelt mer kritiske enn fakultetsinnspillene, særlig til det som 
gjelder data og undersøkelser samt for stor grad av sentralt ansvar. De har samtidig mange gode 
innspill, som tas med videre til implementeringen og arbeidet med rutinebeskrivelser. 

Elementene som inngår i kvalitetssystemet  
De viktigste grepene i revisjonen av systembeskrivelsen har vært å tydeliggjøre det faglige ansvaret 
for kvalitetsarbeidet og vise bedre fram betydningen av jevn oppfølging og kollegial involvering. 
Strukturen i dokumentet er endret for å skape et tydeligere skille mellom kunnskapsgrunnlaget for 
vurderinger av studiekvalitet og beslutninger om oppfølging og videreutvikling av utdanningene. 
Kunnskapsgrunnlaget er gjennomgått og inkluderer også forsknings- og utviklingsaktiviteter. 
Ph.d.-nivået er tettere integrert i systembeskrivelsen, men på en måte som fremdeles skal ta høyde 
for at ph.d.-programmene er ulikt organisert.  

I det følgende gis en kortfattet omtale av de elementene som foreslås beholdt i kvalitetssystemet 
etter innspillsrunden, med vekt på hvordan de er oppdatert og innrettet i det endelige forslaget.  

Formål 
Dette kapittelet er oppdatert sammenlignet med dagens kvalitetssystem og søker å koble kvalitets-
systemet og kvalitetsarbeidet tydeligere både til Strategi 2030, til den faglige aktiviteten og til 
forskningsbasert kunnskap om læring og utdanning. Videre skal teksten vise hvordan kvalitets-
systemet bidrar til å utvikle utdanningskvaliteten og læringsmiljøet.  

Hovedstrukturen i kvalitetssystemet ligger fast. En felles systembeskrivelse skal gjelde for alle 
enheter, studienivåer og utdanninger og vil dermed bidra til transparens og et felles utgangspunkt 
for kvalitetsarbeidet. LOS, fakultetene og instituttene fastsetter rolle- og funksjonsbeskrivelser 
samt rutinebeskrivelser for det daglige kvalitetsarbeidet innenfor sine ansvarsområder. Det er en 
felles målsetning å legge til rette for erfaringsdeling.  

Ansvar og involvering  
Dette kapittelet er et sentralt punkt i forslaget og skal vise hvilke roller og organer som har ansvaret 
for kvalitetsarbeidet på alle nivåer. Kapittelet er noe utvidet sammenlignet med dagens kvalitets-
system. Målet har vært i større grad å beskrive utdanningsledelsen ved UiO slik den foregår i dag, 
og å inkludere de rollene og foraene som faktisk deltar i kvalitetsarbeidet.  

Beskrivelsene av rollene som utdanningsleder på hhv. fakultetsnivå og instituttnivå er nye i 
kvalitetssystemet, men rollene finnes allerede på de fleste enhetene. Dette er viktige roller som 
fungerer både som koordinatorer for kvalitetsarbeidet på sine respektive nivåer og som fanebærere 
for utvikling av utdanningskvaliteten og læringsmiljøet.  

Formålet med de felles rollebeskrivelsene er å forklare hva rollene innebærer i kvalitetsarbeidet, 
ikke hvem som utfører dem. Rollene kan være tillagt andre arbeidsoppgaver også, og samme 
person kan forvalte flere roller. For eksempel vil rollen som utdanningsleder på institutt i noen 
tilfeller bli forvaltet av instituttlederen. Rollen som programleder for et ph.d.-program blir 
vanligvis forvaltet av pro-/visedekanen for forskerutdanning.   
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Det er også synliggjort at Avdeling for studieadministrasjon, LINK, ulike administrative nettverk 
og Seksjon for virksomhets- og økonomistyring har viktige støtte- og koordineringsfunksjoner i 
kvalitetsarbeidet. Beskrivelsene er i tråd med den etablerte arbeidsfordelingen i kvalitetsarbeidet.  

Beskrivelsene i kvalitetssystemet vil følges opp av et arbeid på fakultets- og instituttnivå for å sikre 
at tydelige rolle- og funksjonsbeskrivelsene er på plass, samt at de gjøres tilgjengelig i en felles 
oversikt. LOS vil bistå fakultetene i dette arbeidet, og vil også følge opp målsetningen om å ta et 
mer helhetlig institusjonelt grep om drift og analyser av data.  

Generelt om kunnskapsgrunnlaget  
Ett av de større, strukturelle grepene som er gjort i systembeskrivelsen er å samle hhv. kunnskaps-
grunnlaget for kvalitetsarbeidet og ansvaret for oppfølging og videreutvikling av utdannings-
kvaliteten og læringsmiljøet. I kunnskapsgrunnlaget inngår både emne- og programevalueringer, 
undersøkelser og analyser, innspill gjennom Si fra-systemet og koblinger til forsknings- og 
utviklingsaktiviteter.  

Kapittelet om kunnskapsgrunnlaget har fått en ingress som tydeliggjør at en av de fremste driverne 
for kvalitetsarbeidet er oppdatert faglig og utdanningsfaglig kunnskap. Ingressen skal vise fram 
sammenhengen mellom elementene, og det slås fast at kunnskapsgrunnlaget først og fremst skal 
brukes til utvikling og læring, samt gi ledere på alle nivåer et grunnlag for beslutninger.  

Emneevaluering  
I dagens kvalitetssystem har UiO hatt krav om underveisevaluering av emner hver gang emnet 
gjennomføres. Underveisevalueringen har ikke hatt krav til rapportering, men har vært til bruk for 
den emneansvarlige. UiO har også hatt krav om periodisk sluttevaluering av emner etter en 
frekvens fastsatt av fakultetet, men denne tas ut av systemet, jf. neste kapittel.  

Kravet om emneevaluering hver gang emnet gjennomføres blir videreført, med tydelig fokus på 
dialog og tilbakemelding underveis i undervisningen. Formålet med evalueringen er å gi den 
emneansvarlige og studentene/ph.d.-kandidatene en mulighet for dialog og tilbakemelding 
underveis, samt sikre løpende videreutvikling av emnet. Tidspunktet for evalueringen må tilpasses 
slik at det legges til rette for tilbakemelding og løpende dialog med studentene/ph.d.-kandidatene.    

Det innføres krav om en kortfattet oppsummering fra emneevalueringen, slik at resultatene og 
vurderingene tas vare på. Resultatene fra evalueringen følges først og fremst opp av den emne-
ansvarlige med støtte fra fagmiljøet og emneeier, men inngår også i fakultetenes og instituttenes 
opplegg for jevnlig videreutvikling av utdanningsporteføljen. Denne måten å gjøre jevnlige 
emneevalueringer på vil over tid kompensere for bortfallet av den periodiske sluttevalueringen. 

Når det gjelder ph.d.-programmene, er det ikke alle fakultetene som bruker emner i opplærings-
delen. Det åpnes derfor for at fakultetet kan finne andre, hensiktsmessige rutiner for å kvalitets-
sikre ph.d.-programmenes opplæringsdel i tråd med intensjonene for emneevaluering. 

Periodisk programevaluering  
Periodiske programevalueringer har vært et element i UiOs kvalitetssystem helt siden systemet ble 
innført i 2004. Frekvensen var opprinnelig hvert fjerde år, men det ble endret til hvert sjette år for 
å gi bedre tid til oppfølgingsarbeidet mellom hver runde med periodisk programevaluering. Ellers 
har hovedtrekkene i opplegget ligget fast og fungert godt, noe innspillsrunden også viser.  

Kravet til periodisk programevaluering ble for noen år siden tatt inn i Kunnskapsdepartementets 
forskrift om kvalitetssikring og kvalitetsutvikling § 2-1 andre ledd:  

«Institusjonene skal gjennomføre periodiske evalueringer av studietilbudene sine. 
Representanter fra arbeids- eller samfunnsliv, studenter og eksterne sakkyndige, som er 
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relevante for studietilbudet, skal bidra i evalueringene. Evalueringsresultatene skal være 
offentlige.» 

UiOs opplegg for periodisk programevalueringer er justert i tråd med de nasjonale reglene om 
hvem som skal delta i evalueringen. Kravet gjelder alle studieprogram på bachelor-, master- og 
ph.d.-nivå. Teksten i systembeskrivelsen er gjort mer utviklingsrettet, og det er presisert at det 
primært er programledelsen i samråd med programeier som følger opp resultatene.  

Undersøkelser og analyser  
Kapittelet om undersøkelser og analyse er gjenstand for mange innspill. Mange av innspillene 
uttrykker skepsis både til Studiebarometeret og til andre felles UiO-undersøkelser. Oppsummert 
handler mye av motstanden om eierskap og nytteverdi; enhetene ønsker selv å kunne definere 
hvordan undersøkelser utformes, slik at de kan brukes i det lokale utviklingsarbeidet.   

Samtidig peker arbeidsgruppen på at UiO i mindre grad har systematisk, institusjonell kunnskap 
om utdanningsvirksomheten, og at dette kan sies å være en svakhet ved UiOs samlede kvalitets-
arbeid. Også universitetsledelsen har bruk for kvalitativ og kvantitativ informasjon som grunnlag 
for beslutninger og dialog med fakultetene, men det gjelder å tilpasse innhentingen og delingen av 
informasjon slik at dette ikke oppleves som unyttig av de andre aktørene i kvalitetsarbeidet.  

I forslaget som ble sendt på høring, var det lagt inn konkrete evalueringer og frekvenser for disse. 
Dette ble imidlertid møtt med skepsis. Etter innspillsrunden er derfor kapittelet om undersøkelser 
og analyser gjort mer generelt, og nevner i stedet bare typer undersøkelser som det er aktuelt å 
gjennomføre. Det er dessuten lagt til et avsnitt om bruk og deling av data. Vurderingen av hvilke 
undersøkelser og analyser UiO har behov for og hvordan de gjennomføres blir en del av arbeidet 
med rutinebeskrivelser og må vurderes av fakultetene, LOS og LINK i samarbeid.  

Si fra-systemet / varslingskanalen for ansatte 
Teksten om si fra-systemet er vesentlig forkortet. Dagens opplegg videreføres, men er omformulert 
slik at det fanger opp både studenter, ph.d.-kandidater som er ansatt ved UiO og ph.d.-kandidater 
som ikke er ansatt ved UiO. Endringene er i tråd med den nye, felles varslingsrutinen.  

Forsknings- og utviklingsaktiviteter  
Dette er ett av de sentrale nye elementene i kvalitetssystemet, og inngår i arbeidet for å gjøre 
systemet mer utviklingsrettet og dempe fokuset på kontroll. Formålet er å understreke at det er det 
faglige og utdanningsfaglige utviklingsarbeidet som først og fremst driver utdanningskvaliteten og 
læringsmiljøet framover. Det skal bidra til at kvalitetsarbeidet bygger på oppdatert kunnskap om 
utdanning og læring i tillegg til datainnsamling gjennom emne- og programevalueringer, 
undersøkelser og analyser mm.  

Med dette forslaget skrives det også inn i systembeskrivelsen at LINK har et særlig ansvar for å 
skape arenaer som stimulerer forsknings- og utviklingsaktivitetene, og for å identifisere og 
systematisere forskning om utdanning, undervisning og læring som har relevans for utviklingen av 
et bredt kunnskapsgrunnlag for kvalitetssystemet.   

Videreutvikling av utdanningsvirksomheten 
Videreutviklingen av utdanningsporteføljen er delt i fire kapitler: lederansvar, kollegial involvering, 
virksomhetsstyring og arbeid med studieporteføljen.  

Kapittelet om lederansvaret skal tydeliggjøre det ansvaret ledelsen på alle nivåer har for å følge opp 
og legge til rette for videreutvikling av utdanningsvirksomheten. Dette skal omfatte både de enkelte 
studietilbudene og utdanningsvirksomheten som helhet. Kapittelet erstatter det som tidligere ble 
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kalt «jevnlig overvåking av utdanningsporteføljen», som ble oppfattet som å ha et for tungt fokus 
på kontrollaspektene i kvalitetsarbeidet.  

Kapittelet om kollegial involvering, utvikling av læringsmiljø og samarbeid på tvers skal legge opp 
til bred involvering i diskusjoner av oppnådde resultater, i veivalg og i fremtidige prioriteringer. 
Dette har tidligere vært inkludert i generelle formuleringer om erfaringsdeling og spredning av god 
praksis, men nå sies det tydelig at det skal finnes møteplasser og arenaer for alle som deltar i 
kvalitetsarbeidet.   

Kapittelet om virksomhetsstyring er ikke vesentlig endret i forbindelse med revisjonen. Prosessen 
har sitt eget årshjul som skal gi styret og ledelsen status for oppfølgingen av UiOs årsplan, 
gjennomføring av årets aktiviteter og den økonomiske situasjonen. Rapporten skal bidra til å gi 
innsikt i hvordan ressursene disponeres og gi et beslutningsgrunnlag for fremtidige prioriteringer 
både sentralt og lokalt. Prosessen vil inneholde vurderinger av kvalitet og tiltak for videreutvikling.   

Kapittelet om arbeid med studieporteføljen er et nytt element i kvalitetssystemet, men er i tråd 
med det etablerte årshjulet for etablering, endring og nedlegging av studietilbud samt med 
årshjulet for skriftlig studieinformasjon. De eksterne kravene til UiOs kvalitetsarbeid legger opp til 
en tydelig kobling mellom kvalitetsarbeidet og videreutviklingen av utdanningsporteføljen. Også 
denne prosessen vil inneholde vurderinger av kvalitet og tiltak for videreutvikling.   

Elementene som tas ut av kvalitetssystemet  

Forventning om fakultetsvise systembeskrivelser  
Etter revisjonen vil det ikke være nødvendig med fakultetsvise systembeskrivelser i tillegg til det 
som er felles. Fakultetene skal dermed bare fastsette rolle-/funksjonsbeskrivelser og rutine-
beskrivelser innenfor sine ansvarsområder.  

Periodisk sluttevaluering av emner  
Dagens periodiske emneevaluering med utstrakt bruk av nettbaserte skjemaer anses å ha liten 
verdi med lav oppslutning og liten forankring. Arbeidsgruppen foreslår derfor at denne tas ut av 
kvalitetssystemet og at UiO i stedet konsentrerer innsatsen om underveisevaluering av emner.  Slik 
evaluering vil over tid kompensere for bortfallet av periodisk sluttevaluering. 

Evaluering av opplæringsdelen (ph.d.) 
Dette elementet ble innført etter ønsker om bedre å ta høyde for forskerutdanningens egenart, men 
har ikke blitt fulgt opp eller fungert etter intensjonen. Arbeidsgruppen legger i stedet til grunn at 
forskerutdanningen bruker det ordinære opplegget for emneevaluering, eventuelt med tilpasninger 
der det er nødvendig. Jf. også kommentaren ovenfor om evaluering av elementer i opplæringsdelen 
som ikke er organisert som emner.   

Evaluering av opplegget for avhandlingsdelen (ph.d.).   … 
Dette elementet ble også innført etter ønsker om bedre å ta høyde for forskerutdanningens egenart, 
men har ikke blitt fulgt opp eller fungert etter intensjonen. Med arbeidsgruppens forslag vil 
evaluering av avhandlingsdelen først og fremst skje gjennom den jevnlige fremdriftsrapporteringen 
for ph.d.-kandidater og deres veiledere, jf. kapittelet om undersøkelser og analyser.  

Evaluering av vurderingen eller vurderingsordningene  
Dette har vært et vanskelig punkt i det gamle kvalitetssystemet, både å formidle intensjonen og å 
svare på den. De tidligere oppleggene med tilsynssensorer, programrådgivere mm. har vært ulikt 
utformet på fakultetene og har hatt ulik treffsikkerhet med hensyn til intensjonen med elementet. 
Arbeidsgruppen har derfor ønsket å finne en ny og enklere måte å løse dette på.  
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Kravet stammer fra universitets- og høyskoleloven § 3-9 og er ikke direkte koblet til bestemmelsene 
om kvalitetssystem. Loven sier at institusjonene skal ha ekstern evaluering av vurderingen eller 
vurderingsordningene, og det er den enkelte institusjonen som selv bestemmer hvordan det 
gjennomføres. Dette kravet er ikke med i NOKUTs tilsyn med det systematiske kvalitetsarbeidet, 
men elementet er likevel inkludert i kvalitetssystemet slik at resultatene kan følges opp sammen 
med det øvrige kvalitetsarbeidet 

Etter arbeidsgruppens vurdering handler dette elementet ikke om sensur av hver eksamens-
besvarelse, men om å ha et våkent, eksternt blikk på vurderings- og sensurarbeidet. UiO har 
tradisjonelt løst dette ved å ha ordninger for innspill fra aktørene i eksamens- og sensurarbeidet 
som grunnlag for jevnlig og systematisk videreutvikling.  

Forslaget innebærer at dette temaet tas ut som et separat element i kvalitetssystemet og inkluderes 
i kapittelet om undersøkelser og analyser ved at «vurdering» legges inn som tema der. Dette kan 
løses for eksempel med innspill fra eksterne sensorer eller statistikk og analyse av resultater, 
karakterfordeling, klagesaker mm. Vurderingen av hvilke undersøkelser og analyser UiO har behov 
for og hvordan de gjennomføres blir en del av arbeidet med rutinebeskrivelser. 

Jevnlig overvåking av utdanningsvirksomheten 
Dette elementet er erstattet med en tydeligere beskrivelse av lederansvaret og målsetningen om 
kollegial involvering i kapittelet om oppfølging og videreutvikling. Endringen inngår i arbeidet med 
å dempe fokuset på kontroll og gjøre kvalitetssystemet mer utviklingsrettet.  

Oppsummering 
I drøftingene underveis i revisjonsprosessen, er det verdier som klarhet og fleksibilitet som fram-
heves, samt ønsket om å få et kvalitetssystem som kan brukes i det daglige arbeidet. Det er en 
grunnleggende målsetning å være så samordnet at UiO framstår som én institusjon, om enn en 
heterogen institusjon, som klarer å svare institusjonelt når det er nødvendig. Samtidig skal 
kvalitetssystemet gi utdanningslederne og fagmiljøene de verktøyene som trengs lokalt. 

Flere av høringsinnspillene advarer mot å legge for stor vekt på felles prosesser og risikere å skape 
en ny rigiditet som ikke er til hjelp i det praktiske kvalitetsarbeidet, og denne advarselen har 
universitetsledelsen lyttet til. Samtidig kan ikke ansvaret for kvalitetsarbeidet slippe for langt ut, 
slik at miljøer ved UiO blir stående alene og isolert med oppfølgingen av og ansvaret for 
kvalitetsarbeidet sitt.  

Kvalitetssystemet skal støtte opp under kvalitetsarbeidet på alle nivåer og enheter. Forslaget til ny, 
felles systembeskrivelse er derfor bare første steg på veien. Våren 2021 skal dette følges opp både i 
LOS, på fakultetene og på instituttene, slik at kvalitetsarbeidet blir beskrevet helhetlig og integrert 
for både studentene, underviserne og utdanningslederne.  

 
 

Vedlegg: 
1. Forslag til revidert systembeskrivelse 
2. Tabell som viser elementene i det reviderte kvalitetssystemet 

Den nåværende beskrivelsen av kvalitetssystemet er tilgjengelig her: 
https://www.uio.no/om/regelverk/studier/kvalitetssystem/systembeskrivelse.html  
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Kvalitetssystem for utdanningsvirksomheten ved UiO 

UiOs kvalitetssystem for utdanningsvirksomheten ble første gang vedtatt i 2004. 
Gjeldende utgave ble vedtatt av universitetsstyret […]. 
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1. Formål og oppbygning 
Kvalitetssystemet skal bidra til høy kvalitet på UiOs utdanninger, til et godt lærings- 
og arbeidsmiljø for studenter, ph.d.-kandidater og ansatte samt til at samfunnet kan 
ha tillit til kandidatenes kompetanse. Kvalitetssystemet skal bygge opp under UiOs 
unike muligheter for å koble utdanning og forskning, utnytte den faglige bredden og 
ta kunnskap i bruk.  

Kvalitetssystemet skal bygge på den faglige aktiviteten og på forskningsbasert 
kunnskap om læring og utdanning. Kvalitetssystemet skal bidra til å utvikle 
utdanningskvaliteten og læringsmiljøet gjennom å:  

• etablere et bredt kunnskapsgrunnlag for kvalitetsarbeidet 
• sørge for innspill fra studenter, ph.d.-kandidater og andre interessenter 
• identifisere og samle data til støtte for vurdering av kvalitet 
• legge til rette for kollegial involvering og samhandling  

Kvalitetssystemet omfatter all utdanning som tilbys ved universitetet. Det skal sikre 
jevnlige vurderinger av kvalitet og utviklingstiltak både i enkeltutdanninger og i 
utdanningsvirksomheten som helhet. Det skal gi rom for lokal tilpassing av kvalitets-
arbeidet med utgangspunkt i faglige behov, enhetenes organisering og ulike 
utdanningsnivå. Det skal også fremme erfaringsdeling og spredning av god praksis.  
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Kvalitetssystemet skal bidra til at UiO jevnlig og systematisk vurderer om målene og 
ambisjonene for utdanningsvirksomheten og læringsmiljøet realiseres. Målene er 
nedfelt i UiOs og fakultetenes strategiske planer og årsplaner samt i program- og 
emnebeskrivelsene.  

Kvalitetssystemet har tre hovedkomponenter: 

Felles systembeskrivelse 
En rammebestemmelse som plasserer ansvar og angir minimumskrav for 
kvalitetsarbeidet og evaluering av utdanningskvalitet (dette dokumentet). 

Rutinebeskrivelser og mandater/funksjonsbeskrivelser 
Fakulteter, institutter og LOS fastsetter rutinebeskrivelser for aktivitetene i 
kvalitetssystemet i tråd med arbeidsdelingen mellom nivåene. Rutinebeskrivelsene 
skal angi: 

• hvordan aktivitetene gjennomføres 
• hvem som er ansvarlig for gjennomføringen 
• hvordan resultatene behandles (formelle fora) 
• hvem (hvilke roller) som er ansvarlig for oppfølgingen 

Rutinebeskrivelsene skal være tilgjengelige på UiOs nettsider. 

I tillegg skal det finnes mandater/funksjonsbeskrivelser for utdanningslederroller 
og formelle organer for utdanningskvalitet som viser ansvaret for gjennomføring og 
oppfølging av aktivitetene i kvalitetssystemet. 

Erfaringsdeling 
Alle nivåer skal bidra til felles og lokale tiltak som legger til rette for erfaringsdeling 
og læring på individ- og organisasjonsnivå. 

2. Ansvar og involvering 
Kvalitetsarbeidet inngår i ordinær styrings- og ledelsesstruktur og skal normalt 
bygge på eksisterende rutiner, ordninger og organer.  

Fakultetene kan tilpasse ansvarsfordelingen eller legge til arbeidsoppgaver i samsvar 
med egne satsingsområder og organisatorisk struktur. Det finnes derfor lokale 
variasjoner i organiseringen av kvalitetsarbeidet. 

Universitetsstyret 
Universitetsstyret har det overordnede ansvaret for kvaliteten i UiOs utdanninger og 
vedtar universitetets strategiske plan. Styret utøver ansvaret gjennom å vedta 
årsplaner og budsjett samt å følge opp UiOs aktiviteter og resultater gjennom 
virksomhetsrapportene og årsrapporten. Styret diskuterer og fatter vedtak i saker 
knyttet til fagtilbudet og utdanningsporteføljen og får i tillegg saker om andre 
aktuelle tema på utdanningsfeltet.   
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Universitetsledelsen  
Universitetsledelsen har ansvar for den overordnede koordineringen av kvalitets-
arbeidet og for å følge opp resultatene. De har et særlig ansvar for å legge til rette for 
kvalitetsutvikling av utdanningsvirksomheten og være en drivkraft for det interne 
kvalitetsarbeidet og erfaringsutvekslingen.  

Felles kollegiale organer 
UiO har tre felles kollegiale organer som er sentrale for utdanningskvaliteten:  

• Utdanningskomiteen behandler utdanning i første og andre syklus.  
• Forum for forskningsdekaner behandler utdanning i tredje syklus.  
• Læringsmiljøutvalget behandler det fysiske og psykososiale læringsmiljøet.  

Alle tre er rådgivende og bidrar til utvikling av kvalitet i UiOs utdanninger og til at 
ambisjonene for utdanningsvirksomheten realiseres. De fungerer som møtesteder og 
arenaer for strategiske diskusjoner mellom universitetsledelsen, fakultetene og 
henholdsvis studentene og ph.d.-kandidatene.  

Utdanningskomiteen har et særlig ansvar for helheten i kvalitetsarbeidet, for 
eksempel ved revisjon av systembeskrivelsen. Utdanningskomiteen fungerer også 
som viktig bindeledd mellom faglig og administrativ linje gjennom samarbeidet med 
studieledernettverket. 

Fakultets- og instituttnivå 
Dekaner og instituttledere er ansvarlige for kvalitetsarbeidet på sine nivåer og har 
ansvar for å følge opp resultatene. De har et særlig ansvar for å legge til rette for 
kvalitetsutvikling av utdanningsvirksomheten og sørge for at rollene som 
utdanningsleder på fakultets- og instituttnivå finnes.  

Dekaner og instituttledere skal sørge for at det blir holdt løpende oversikt over 
utdanningsledere på fakultets- og instituttnivå, programrådsmedlemmer, program-
ledere og emneansvarlige, samt at oversikten er tilgjengelig på UiOs nettsider.  

Fakultetene og instituttene har ulike måter å organisere og navngi kollegiale organer, 
men alle skal ha møtesteder og arenaer for strategiske diskusjoner om utdannings-
kvalitet blant aktørene i kvalitetsarbeidet. Studentene og ph.d.-kandidatene skal 
være representert.  

Administrasjonen på fakultetene og instituttene fungerer som støtte for den faglige 
ledelsen og det faglige utviklingsarbeidet. De har en viktig rolle i den praktiske 
gjennomføringen av kvalitetsarbeidet og tilretteleggingen for samarbeid.   

De følgende rollene skal finnes:  

Utdanningsleder på fakultetsnivå 
Utdanningsledere på fakultetsnivå (studiedekan, vise-/prodekan for undervisning/-
forskerutdanning) har ansvar for forvaltning, utvikling og koordinering av helheten i 
fakultetets programportefølje og er pådrivere for fakultetets kvalitetsarbeid.  

Typiske arbeidsoppgaver innen hhv. utdanning og forskerutdanning er: 

• lede og koordinere arbeidet med å følge opp fakultetets strategi og årsplan  
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• igangsette fakultære kvalitetsutviklingsprosesser 
• være bindeledd mellom fakultetsledelsen og hhv. utdannings- og 

forskerutdanningsledere på instituttnivå 
• være fakultetets representant i UiOs felles kollegiale organer  

Utdanningsleder på instituttnivå 
Utdanningsledere på instituttnivå (utdanningsleder, undervisningsleder, forsker-
utdanningsleder eller tilsvarende) har et overordnet og koordinerende ansvar for alle 
programmene og emnene ved instituttet og er pådrivere for kvalitetsarbeidet.  

Typiske arbeidsoppgaver innen hhv. utdanning og forskerutdanning er: 

• lede arbeidet med å følge opp instituttets strategi og årsplan 
• legge til rette for utvikling av det kollegiale felleskapet innenfor utdanning  
• lede utviklingsprosjekter av faglig karakter  
• sørge for god informasjonsutveksling mellom fakultet og institutt samt være 

bindeledd mellom administrasjonen og de vitenskapelig ansatte ved instituttet 

Programråd og programleder 
Enheten som er ansvarlig for et program er programeier og oppnevner programråd 
og programleder i tråd med UiOs normalregler. Programrådet og programlederen for 
et program har ansvar for: 

• helhet og sammenheng i programmet, og en god kopling mellom læringsmål, 
undervisningsformer, evaluerings- og vurderingsformer og læringsutbytte 

• at programmet blir kvalitetssikret og videreutviklet i tråd med kravene. 
• at forbedringsbehov blir vurdert og at tiltak blir satt i gang og fulgt opp. 
• at studentene/ph.d.-kandidatene får informasjon om evalueringsresultatene. 

Programrådet bør bestå av personer som er aktive i gjennomføringen og videre-
utviklingen av programmet. Programleder bør normalt lede programrådet.  

Emneansvarlige 
Enheten som er ansvarlig for et emne er emneeier og utpeker en emneansvarlig. Den 
emneansvarlige for et emne har ansvar for: 

• at emnet blir kvalitetssikret og videreutviklet i tråd med kravene. 
• at forbedringsbehov blir vurdert og at tiltak blir satt i gang og fulgt opp. 
• at studentene/ph.d.-kandidatene får informasjon om evalueringsresultatene. 

Studenter og ph.d.-kandidater 
Studenter og ph.d.-kandidater deltar i kvalitetsarbeidet ved å delta i evalueringer, 
gjennom å være representert i UiOs kollegiale organer og ulike ad hoc-komiteer. 
Studentene deltar også gjennom studentdemokratiet og gjennom studentorganene 
på alle nivåer. 

Felles koordinering av kvalitetsarbeidet 
Avdeling for studieadministrasjon er systemeier for kvalitetssystemet og gir støtte til 
fakultetene og til universitetsledelsen i arbeidet med utdanningskvalitet. Avdelingen 
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har et overordnet ansvar for forvaltning av administrative støttefunksjoner innen 
utdanning.  

LINK – Senter for læring og utdanning skal støtte og stimulere til utvikling av 
undervisnings- og læringsprosesser ved UiO. LINK er en møteplass for diskusjoner 
om utdanningskvalitet, bidrar til å spre god praksis og skaper nettverk for læring på 
tvers av fag- og organisasjonsgrenser ved UiO.  

Administrative nettverk hvor både fakultetene og LOS deltar er arenaer for å samrå 
seg på tvers av UiO og bidra til erfaringsutveksling. I kvalitetsarbeidet gjelder dette 
særlig nettverket for administrative studieledere og forum for forskerutdanning.  

Seksjon for virksomhets- og økonomistyring bistår og gir råd til universitetsledelsen 
med virksomhetsstyring, finansiell styring og analyse. Seksjonen koordinerer UiOs 
arbeid med virksomhetsstyring og -rapportering.  

3. Kunnskapsgrunnlag for kvalitetsarbeidet  
Det er en grunnleggende målsetning at kvalitetsarbeidet skal ta utgangspunkt i 
oppdatert faglig og utdanningsfaglig kunnskap. Kvalitetssystemet skal bidra til et 
bredt kunnskapsgrunnlag der både kvalitativ og kvantitativ informasjon og 
forsknings- og utviklingsaktiviteter inngår. Systemet skal legge til rette for at 
studenter og ph.d.-kandidater, undervisere og andre aktører kan gi innspill.  

Kunnskapsgrunnlaget skal gi undervisere, studenter og ph.d.-kandidater 
informasjon, analyser og data for utvikling og læring og gi ledere på alle nivåer et 
grunnlag for beslutninger. Oppfølgingen skjer både som del av lederansvaret, den 
kollegiale involveringen og i virksomhetsstyringen og arbeidet med utdannings-
porteføljen.  

Emneevaluering 
Emner skal evalueres hver gang de gjennomføres. Formålet med evalueringen er å gi 
den emneansvarlige og studentene/ph.d.-kandidatene en mulighet for dialog og 
tilbakemelding underveis, samt sikre løpende videreutvikling av emnet. Tidspunktet 
for evalueringen må tilpasses slik at løpende dialog og tilbakemelding muliggjøres.     

Evalueringen skal inkludere en vurdering av sammenhengen mellom emnets 
læringsutbytte og undervisningsformer og -organisering. Andre sentrale tema er 
emnets læringsmiljø og studentenes/ph.d.-kandidatenes arbeidsinnsats og 
aktivisering. 

Den emneansvarlige utarbeider en kortfattet oppsummering av studentenes/ph.d.-
kandidatenes viktigste tilbakemeldinger, eventuelle justeringer som er gjort og 
mulighetene for videreutvikling av emnet. Oppsummeringen skal deles med 
emneeier og studentene/ph.d.-kandidatene som har deltatt. 

For opplæringsdelen i ph.d.-programmene kan fakultetet finne andre, hensikts-
messige rutiner for kvalitetssikring i tråd med intensjonene for emneevaluering.  

Resultatene fra evalueringen følges først og fremst opp av den emneansvarlige med 
støtte fra fagmiljøet og emneeier, men inngår også i den jevnlige videreutviklingen av 
utdanningsporteføljen, jf. kapittel 4.  
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Periodisk programevaluering 
Innenfor en seksårsperiode skal det foretas en evaluering av helheten i hvert 
program. Formålet med evalueringen er å vurdere kvaliteten på programmet og 
mulighetene for videreutvikling av programmet. På ph.d.-nivå kan evalueringen 
gjennomføres for studieretninger. 

Evalueringen skal omfatte en vurdering av sammenhengen mellom programmets 
læringsutbytte, faglige innhold, undervisningsformer og vurderingsordninger. Andre 
sentrale tema er programmets læringsmiljø, arbeidslivsrelevans, internasjonalisering 
og infrastruktur samt studentenes/ph.d.-kandidatenes gjennomføring. Programeier 
fastsetter mandat for evalueringen og kan legge til andre fokusområder.  

Den periodiske programevalueringen består av en egenevaluering og en ekstern 
evaluering: 

1) Egenevalueringen koordineres av programledelsen og baseres på evaluerings-
materialet som er samlet opp i perioden. Egenevalueringen skal også omfatte 
en kortfattet gjennomgang av kravene i NOKUTs studietilsynsforskrift. 

2) Den eksterne evalueringen gjennomføres av et evalueringspanel og baseres på 
programledelsens egenevaluering og annet relevant materiale. Programeier 
sørger for at panelet får tilgang til nødvendig informasjon. 

Evalueringspanelet oppnevnes av programeier og skal ha følgende kompetanse: 

• Panelet skal ha spesialistkompetanse i programmets faglige kjerneområde(r). 
• Panelet skal ha kompetanse fra undervisning og/eller forskningsveiledning. 
• Panelet skal ha minst én deltaker som er student/ph.d.-kandidat. 
• Panelet skal ha minst én deltaker fra arbeids- eller samfunnsliv.  

Evalueringspanelet utarbeider en rapport med vurdering av kvaliteten på 
programmet og mulighetene for videreutvikling av programmet. Rapporten sendes 
til programeier og skal gjøres tilgjengelig på UiOs nettsider. 

Resultatene fra evalueringen følges først og fremst opp av programledelsen med 
støtte fra fagmiljøet og programeier, men inngår også i den jevnlige videreutviklingen 
av utdanningsporteføljen, jf. kapittel 4.  

Undersøkelser og analyser  
Undersøkelser av utdanningskvalitet og læringsmiljø er et viktig grunnlag for den 
jevnlige oppfølgingen av utdanningsvirksomheten. Undersøkelsene supplerer 
kunnskapsgrunnlaget fra program- og emnevalueringer og annet tilgjengelig 
materiale.  

Både universitets-, fakultets-, institutt- og programledelsen kan gjennomføre 
undersøkelser og analyser. Dette kan for eksempel være:  

- Oppsummeringer og analyser av data om utdanning, læring og vurdering.  
- Undersøkelser om studentenes/ph.d.-kandidatenes lærings-/arbeidsmiljø. 
- Undersøkelser om utdanningskvalitet rettet mot ansatte.   
- Fremdriftsrapportering for ph.d.-kandidater og veiledere.   
- Kandidat- og arbeidsgiverundersøkelser.  
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- Studiebarometeret, den nasjonale studenttilfredshetsundersøkelsen.  

Den koordinerende enheten fastsetter opplegg/rutinebeskrivelse for gjennomføring. 
Andre enheter konsulteres ved behov.  

UiO bruker statistikk- og rapportverktøyet Tableau, som har egne rapporter for 
utdanningsledere, programledere og emneansvarlige.  

Analyser av utdanningsdata foregår både i Avdeling for studieadministrasjon, LINK 
og Seksjon for virksomhets- og økonomistyring samt på fakultets- og instituttnivå. 
Samarbeidet er organisert både gjennom systemeierskapet til Tableau og andre 
støttesystemer og som konkrete samarbeidsprosjekter.  

Resultatene fra undersøkelser og analyser følges først og fremst opp av den 
koordinerende enheten, men deles med andre enheter og fagmiljøer og inngår i den 
jevnlige videreutviklingen av utdanningsporteføljen, jf. kapittel 4.  

Si fra for studenter og ph.d.-kandidater 
Studentene og ph.d.-kandidatene skal alltid ha et sted å melde fra om fysiske og 
sosiale forhold, uavhengig av øvrige evalueringer:   

• Studenter kan bruke Si fra-systemet.  
• Ph.d.-kandidater som ikke er ansatt ved UiO kan bruke Si fra-systemet.  
• Ph.d.-kandidater som er ansatt ved UiO kan bruke varslingskanalen for 

ansatte.  

Si fra-systemet for studenter og varslingskanalen for ansatte har felles rutiner for 
behandling av sakene som meldes inn. Sakene kan også danne grunnlag for videre 
oppfølging og evaluering. 

Læringsmiljøutvalget skal holdes orientert om omfang og type innmeldinger som 
gjelder det fysiske og sosiale læringsmiljøet. Resultatene fra Si-fra-systemet inngår i 
fakultetenes virksomhetsrapporter og oppsummeres årlig til universitetsstyret. 

Forsknings- og utviklingsaktiviteter  
Forsknings- og utviklingsaktiviteter utgjør et sentralt element i UiOs systematiske 
arbeid med kvalitet. Tre typer aktiviteter er her sentrale:  

• Utviklingsprosjekter som bygger bro mellom den universitetspedagogiske 
kompetansen som vitenskapelige ansatte må tilegne seg ved ansettelse, 
opprykk og merittering, og det lokale kvalitetsarbeidet.  

• Analyseprosjekter som kopler og utnytter ulike kvantitative og kvalitative data 
som er knyttet til utdanningsvirksomheten ved UiO og som har betydning for 
studentenes og ph.d.-kandidatenes læring og resultater.  

• Forsknings- og innovasjonsprosjekter som tar sikte på å utvikle ny kunnskap 
om betingelsene og rammene for studenters og ph.d.-kandidaters læring og 
god utdanningsorganisering. Aktivitetene i sentre for fremragende utdanning 
og andre eksternfinansierte satsinger vil også inngå og utnyttes.  
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LINK har et særlig ansvar for å skape arenaer som stimulerer forsknings- og 
utviklingsaktivitetene, og for å identifisere og systematisere forskning om utdanning, 
undervisning og læring som har relevans for utviklingen av et bredt kunnskaps-
grunnlag for kvalitetssystemet.     

4. Videreutvikling av utdanningsvirksomheten 

Lederansvaret 
Universitets-, fakultets- og instituttledelsen skal systematisk følge opp og legge til 
rette for videreutvikling av utdanningsvirksomheten sin på bachelor-, master- og 
ph.d.-nivå. Dette skal omfatte både de enkelte utdanningstilbudene og utdannings-
virksomheten som helhet.  

Oppfølgingen skal legge til rette for at resultatene fra program- og emneevalueringer 
vurderes og følges opp. Oppfølgingen skal særlig ivareta programmene i perioden 
mellom hver periodiske programevaluering.  

Det skal være årlige, bilaterale møter mellom universitetsledelsen og utdannings-
ledere på fakultetsnivå. Det skal være tilsvarende faste møtepunkter mellom 
utdanningsleder på fakultetsnivå og utdanningsledere på institutt og/eller program-
nivå. Samtalene skal handle om prioriterte aktiviteter og oppnådde resultater samt 
om det systematiske kvalitetsarbeidet.  

Resultatene av oppfølgingen skal dokumenteres gjennom referater, rapporter eller på 
andre måter. Det er særlig viktig å dokumentere avtaler om utviklingstiltak.  

Kollegial involvering, utvikling av læringsmiljø og samarbeid på tvers  
Oppfølgingsarbeidet i kvalitetssystemet skal legge opp til bred involvering i 
diskusjoner av oppnådde resultater, i veivalg og i fremtidige prioriteringer.  

Kjennetegn ved oppfølgingsarbeidet er at ansvarlige utdanningsledere legger til rette 
for kollegial involvering og at studentene og ph.d.-kandidatene inkluderes 
systematisk i arbeidet gjennom sitt eget læringsmiljø.  

Det skal finnes møteplasser og arenaer der representanter for vitenskapelig ansatte, 
studenter/ph.d.-kandidater, administrasjon og ledelse i felleskap kan identifisere 
utfordringer og muligheter i oppfølgingsarbeidet og dele kunnskap og erfaringer.   

Virksomhetsstyring 
Virksomhetsstyringen gjennomføres i en årlig syklus, og hovedelementene i syklusen 
er utarbeidelse av UiOs årsplan, utarbeidelse av enhetenes årsplaner, fordeling og 
virksomhetsrapportering.  

Virksomhetsstyringen skal gi styret og ledelsen status for oppfølgingen av UiOs 
årsplan, gjennomføring av årets aktiviteter og den økonomiske situasjonen. 
Rapporten skal bidra til å gi innsikt i hvordan ressursene disponeres og gi et 
beslutningsgrunnlag for fremtidige prioriteringer både sentralt og lokalt. 

Virksomhetsrapporteringen baseres på fakultetenes ledelsesvurderinger, oppdaterte 
prognoser og aktuelle analyser og kartlegginger. Resultatene fra evalueringene i 
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kvalitetssystemet inngår ikke direkte i virksomhetsrapporteringen, men utgjør en 
viktig del av kunnskapsgrunnlaget for rapporteringen. 

Arbeid med utdanningsporteføljen 
Fakultetenes vurderinger og prioriteringer er hovedgrunnlaget for styring og 
utvikling av utdanningsporteføljen. Det er lagt opp til stor handlefrihet for 
fakultetene når det gjelder håndteringen av egen portefølje. Utviklingen i 
utdanningene skjer både ved jevnlige endringer i og ved etablering og nedlegging av 
utdanningstilbud. 

Arbeidet med utdanningsporteføljen skal legge til rette for at styret deltar i 
overordnede, strategiske vurderinger i utviklingen av porteføljen, for eksempel 
etablering og nedlegging av fag og program, mens oppfølgingen overlates til 
fakultetene selv.  

Universitetsstyret behandler årlig en samlet sak om etablering og nedlegging av 
program og om dimensjonering av utdanningsporteføljen. Grunnlaget for 
behandlingen er konkrete forslag fra fakultetene om etablering og nedlegging av 
utdanningstilbud. Saken behandles i tett samspill med budsjettprosessen. 

Fakultetene skal jevnlig gjennomgå program- og emnebeskrivelsene, inkludert 
læringsutbyttebeskrivelsene, i tråd med årshjulet for skriftlig studieinformasjon. 
Formålet med gjennomgangen er å kvalitetssikre informasjonen om programmene 
og emnene basert på evalueringsresultater og andre tilbakemeldinger. 
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ELEMENT FORMÅL ANSVAR FREKVENS 

Ansvar og involvering 
Mandater og funksjonsbeskrivelser  Tydeliggjøre ansvaret og oppgaver som ligger til ulike roller og 

fora som deltar i kvalitetsarbeidet. 
Hvert ledernivå Oppdateres ved 

endringer 

Kunnskapsgrunnlaget for kvalitetsarbeidet  
Emneevaluering Legge til rette for tilbakemelding og dialog underveis. Vurdere 

behovet for justeringer/endringer i emnet. 
Emneeier og 
emneansvarlig 

Hver gang emnet 
gjennomføres 

Periodisk programevaluering Vurdere kvaliteten på programmet og behovet for endringer i 
eller av nedleggelse av programmet. 

Programeier og 
programledelsen 

Innenfor en 
seksårsperiode 

Undersøkelser og analyser  Gi grunnlag for oppfølging av utdanningsvirksomheten ved å 
supplere og utdype kunnskapsgrunnlaget. 

Hvert ledernivå Etter fastsatt opplegg 

Si fra for studenter og ph.d.-
kandidater  

Gi tilbakemeldinger om fysiske og sosiale forhold og varsle om 
kritikkverdige forhold eller adferd. 

Hvert fakultet Egne rutiner for 
oppfølging 

Forsknings- og utviklingsaktiviteter Identifisere og systematisere forskning om utdanning, under-
visning og læring som har relevans for kvalitetsarbeidet. 

LINK og 
fakultetene 

Jevnlig 

Videreutvikling av utdanningsvirksomheten  
Lederansvaret Følge opp utdanningsvirksomheten med basis i kunnskaps--

grunnlaget samt vurdere behovet for endringer.   
Hvert ledernivå Etter fastsatt opplegg 

Kollegial involvering mm.  Legge til rette for diskusjon av resultater, veivalg og 
prioriteringer mellom aktørene som deltar i kvalitetsarbeidet. 

Hvert ledernivå Jevnlig 

Virksomhetsstyring Gi styret og ledelsen status for oppfølgingen av planer og 
aktiviteter og beslutningsgrunnlag for prioriteringer.  

LOS og hvert 
fakultet 

Eget årshjul 

Arbeid med utdanningsporteføljen Legge til rette for helhetlig vurdering og videreutvikling av 
utdanningsporteføljen samt jevnlig oppdatering av program- og 
emnebeskrivelser.  

LOS og hvert 
fakultet 

Eget årshjul 
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