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Forslag til vedtak: 
Godkjent.  
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34/15 Godkjenning av protokoll fra forrige møte 
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Godkjent. 
 
 

Greta Hilding 
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27/15 Godkjenning av innkalling og saksliste 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Universitetets studieutvalg 13.05.2015 27/15 
 
 
Forslag til vedtak: 
 
Godkjent. 
 
 
Møtebehandling 
 
 
Vedtak  
Godkjent.  
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28/15 Godkjenning av protokoll fra forrige møte 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Universitetets studieutvalg 13.05.2015 28/15 
 
 
Forslag til vedtak: 
 
Godkjent.  
 
 
Møtebehandling 
Det ble uttrykt ønske om å få tilsendt presentasjonen vedrørende studiekategorisering som 
utvalget fikk i møtet 20. mars.  
 
 
Vedtak  
Godkjent.  
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29/15 Referatsaker til universitetets studieutvalg 13.05.15 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Universitetets studieutvalg 13.05.2015 29/15 
 
 
Forslag til vedtak: 
 
Tatt til orientering. 
 
 
Møtebehandling 
 
 
Vedtak  
Tatt til orientering.  
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30/15 Rapport om sensurordningene innen høyere utdanning – 
høringsuttalelse 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Universitetets studieutvalg 13.05.2015 30/15 
 
 
Forslag til vedtak: 
 
Høringsuttalelse fra UiA utarbeides på grunnlag av saksframlegget. 
 
 
Møtebehandling 
Studieutvalget hadde følgende kommentarer: 
 
Studieutvalget er enig i forslag om to sensorer, hvorav én ekstern, ved sensur av muntlige og 
andre ikke-etterprøvbare eksamener og ved sensur av bacheloroppgave.  
 
Utvalget er enig i at det i mange tilfeller også bør benyttes to sensorer ved sensur av skriftlige 
arbeider. Det kan imidlertid være faglige hensyn som tilsier at en ekstra sensor ikke alltid er et 
nødvendig kvalitetssikringstiltak. I noen emner vil kvalitetssikring av selve oppgaveteksten 
være det viktigste. Studieutvalget er derfor ikke enig i et ubetinget krav om to sensorer ved 
alle eksamener, og mener at behovet må vurderes i det enkelte tilfelle. I en slik vurdering kan 
f.eks. faglærers bakgrunn og erfaring som sensor ha betydning. 
 
Utvalget er enig i krav om ekstern sensor minst hvert tredje år, men viser til at en ordning der 
ekstern sensor bare sensurerer 25 % av besvarelsene tidligere har vært ansett som 
problematisk av Kunnskapsdepartementet. Utvalget peker også på at forslaget kan gi tilfeldige 
og kanskje uheldige utslag m.h.t. ekstern sensors deltakelse i emner over og under 40 
studenter. 
 
Studieutvalget vurderer sensorveiledninger som et godt verktøy, men viser til at dette ikke er 
like godt egnet i alle typer emner, og er derfor uenig i forslaget om at det skal utarbeides 
sensorveiledninger til alle eksamener. 
 
Studieutvalget er også uenig i forslaget om at ved uenighet mellom intern og ekstern sensor, 
skal ekstern sensor skal avgjøre. Utvalget anser oppnevning av en tredje sensor som en bedre 
løsning. 
 
Universitetet i Agder har kommet langt i arbeidet med digital eksamen, og har også prøvd ut 
automatisert sensur i noen emner. Studieutvalget ønsker derfor å presisere at regelverket rundt 
bruk av intern og ekstern sensur må tilpasses den digitale utviklingen av vurderings- og 
sensurordningene. 
 
Når det gjelder økonomiske konsekvenser understreker utvalget at et eventuelt krav om å 
benytte to sensorer til sensur av besvarelser i alle emner, vil kunne medføre betydelige 
merkostnader. Det samme gjelder ekstern sensur av bacheloroppgaver.  
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Vedtak  
Høringsuttalelse fra UiA utarbeides på grunnlag av saksframlegget.  
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31/15 Utdannings- og forskningsmelding 2014 - behandling i universitetets 
studieutvalg 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Universitetets studieutvalg 13.05.2015 31/15 
 
 
Forslag til vedtak: 
 
1. Universitetets studieutvalg tar Utdannings- og forskningsmelding 2014 til orientering. 
2. Viserektor for utdanning og viserektor for forskning får fullmakt til å innarbeide 

eventuelle endringer. 
3. Saken går videre til universitetsstyret.  
 
 
Møtebehandling 
Studieutvalget hadde følgende kommentarer: 
 
- Studieutvalget stilte spørsmål om det var de «rette» tingene som er kommentert i 

meldingens kapittel 1.  
- Det ble stilt spørsmål om antall kandidater og antall studentårsverk bør omtales i tabellen 

UiA i tall?  
- Omtale av antall emner tilbudt i 2014 ble etterlyst.  

 
Vedtak  
1. Universitetets studieutvalg tar Utdannings- og forskningsmelding 2014 til orientering. 
2. Viserektor for utdanning og viserektor for forskning får fullmakt til å innarbeide 

eventuelle endringer. 
3. Saken går videre til universitetsstyret.     
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32/15 Søknader om etablering og nedlegging av studier 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Universitetets studieutvalg 13.05.2015 32/15 
 
 
Forslag til vedtak: 
 
Uttalelse fra universitetets studieutvalg utformes på grunnlag av diskusjonen i møtet. 
 
 
Møtebehandling 
Studieutvalget hadde følgende kommentarer til de ulike søknadene om etablering: 
 
Vedr. Anvendt filosofi, bachelorprogram:  
Studieutvalget anbefaler etablering. 
 
Vedr. Sceneprodusent, masterprogram:  
Studieutvalget anbefaler avslag på etableringssøknad. 
 
Vedr. Teknologi og e-læring for lærere, årsstudium:  
Studieutvalget anbefaler etablering.  
Fakultetet anbefales å satse på nettbasert tilbud med samlinger.  
 
Vedr. Rettsvitenskap/Internasjonal rett, masterprogram:  
Studieutvalget ser en rekke utfordringer i forbindelse med denne søknaden. Dette gjelder både 
finansiering, manglende fagmiljø og usikkerheten i forbindelse med mulighet for tildeling av 
grad/tittel Master i rettsvitenskap. Utvalget mener at disse elementene i større grad bør være 
avklart før styret tar stilling til spørsmålet om etablering.  
4 av utvalgets medlemmer ønsker nærmere avklaringer før etablering, mens 3 av utvalgets 
medlemmer mener UiA bør satse på etablering nå.  
 
Søknadene om nedlegginger mente Studieutvalget at burde imøtekommes.  
 
 
Vedtak  
Uttalelse fra universitetets studieutvalg utformes på grunnlag av diskusjonen i møtet.  
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35/15 Referatsaker til universitetets studieutvalg 12.06.15 
 
Arkivsak-dok. 15/00399-23 
Arkivkode.    
Saksbehandler Anne Marie Sundberg 
 
 
Saksgang Møtedato Saknr 
1 Universitetets studieutvalg 12.06.2015 35/15 
 
 
Forslag til vedtak: 
Tatt til orientering. 
 
 

Greta Hilding 
 
 
Hva saken gjelder 
Følgende referatsak legges fram for universitetets studieutvalg: 
- Brev fra NOKUT 01.06.15: Samarbeid med eksterne aktører om å tilby høyere utdanning 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vedlegg:  
Samarbeid med eksterne aktører om å tilby høyere utdanning.pdf 
 
 
 

Vedlegg til sak 
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(q2d4 
Rachel Glasser 
seniorrådgiver Trine Joh sen Meza 

ktrCreik,C~/ A 

assisterende avdelingsdirektør 

NOKUT,) 

Universiteter, vitenskapelige høyskoler 
og høyskoler i henhold til vedlagte liste 

Drammensveien 288 
Postboks 578, 
1327 Lysaker 
Tlf: 21 02 18 00 
Faks: 21 02 18 01 
postmottak@nokut.no  
www.nokut.no  

Saksbehandler: Rachel Glasser 	 Vår ref: 	 Vår dato: 01.06.2015 
14/695-90 
Deres ref: 	 Deres dato: 

Samarbeid med eksterne aktører om å tilby høyere utdanning - Til orientering 

NOKUT sendte den 12. januar brev til høyere utdanningsinstitusjoner og ba om informasjon for å 
få en bedre oversikt over institusjonenes samarbeid med eksterne aktører om å tilby høyere 
utdanning. Hver institusjon ble bedt om å gjennomgå sin studieportefølje og kartlegge omfanget 
av alt samarbeid med eksterne aktører om studietilbud som gir studiepoeng. Fristen for 
tilbakemelding var 1. mars 2015. 

Kartleggingen viser at det er et stort behov for kvalitetssikring av denne typen studier. 220 
studier ble meldt inn, med nærmere 6000 studenter. Dette er studier som omfatter alt fra 
mastergrads- og bachelorgradsstudier til kortere videreutdanninger og mindre emner. Basert på 
mottatt informasjon mener NOKUT at det er grunnlag for nærmere oppfølging av mange av disse 
studietilbudene. 

NOKUT ønsker på bakgrunn av innsamlet informasjon å: 

• starte revidering av akkreditering av enkelte gradsstudier tilbudt av høgskoler i samarbeid 
med eksterne partnere som ikke er omfattet av UH-loven 

• innkalle utvalgte institusjoner til oppfølgingsmøter i løpet av høsten 
• gi utvalgte institusjoner frist for oppretting av særskilte forhold 
• avslutte tilsynet for institusjoner der samarbeid med ekstern aktør er uproblematisk 

Saken vil bli styrebehandlet i NOKUT 11. juni 2015. Aktuelle institusjoner vil bli kontaktet i løpet 
av sommeren om videre prosess. 

Vennlig hilsen 

Kopi: KD: UHR, NPH, NSO 
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36/15 Rapport fra referansegruppa for kvalitetssikringssystemet 
 
Arkivsak-dok. 15/01151-2 
Arkivkode.    
Saksbehandler Turid Høgetveit 
 
 
Saksgang Møtedato Saknr 
1 Universitetets studieutvalg 12.06.2015 36/15 
 
 
Forslag til vedtak: 
1. Universitetets studieutvalg tar rapport fra referansegruppa for kvalitetssikringssystemet til 

orientering. 
2. Leder av universitetets studieutvalg gis fullmakt til å utarbeide uttalelse til universitetsstyret 

på grunnlag av diskusjonen i møtet. 
 
 
 

Greta Hilding 
 
 
Hva saken gjelder 
I henhold til kvalitetssikringssystemet kapittel 1.6 skal en referansegruppe for 
kvalitetssikringssystemet vurdere behov for endringer i kvalitetssikringssystemet. 
Referansegruppa skal fungere som en møteplass for konstruktiv kritikk og innspill til 
kvalitetssikringssystemet og oppnevnes av rektor.  
 
Referansegruppa oppnevnt i perioden 1.8.2013 – 31.7.2015 har nå lagt fram sin rapport for 
arbeidet i gruppa. 
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Saksunderlag 
I perioden 1.8.2013 – 31.7.2015 har referansegruppa for kvalitetssikringssystemet bestått av 
følgende:  
Studiedirektør Bjørn J. Monstad   Leder 
Førsteamanuensis Brit Helene Lyngstad  Fakultet for humaniora og pedagogikk  
Universitetslektor Ketil Østrem    Fakultet for helse- og idrettsvitenskap 
Førsteamanuensis Arngrim Hunnes  Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap1  
Førsteamanuensis Folke Haugland  Fakultet for teknologi og realfag 
Universitetslektor Jan Helge Thomassen  Fakultet for kunstfag 
Førstekonsulent Kjerstin Breistein Danielsen Avdeling for lærerutdanning 
Stipendiat Linda Gurvin Opheim   (til 26.4.2015) 
Student Ina Aa. Stiansen   (studieåret 2013/2014) 
Student Hege Lovise Lundgren   (studieåret 2013/2014) 
Student Sindre Tveitan Dokken   (studieåret 2014/2015) 
Student Karianne Vatne   (studieåret 2014/2015) 
Seniorrådgiver Turid Høgetveit (Studiesekretariatet) har vært sekretær for referansegruppa. 
 
Styret gav denne referansegruppa følgende mandat for sitt arbeid, jfr. vedtak i S-sak 55/13 
styremøte 13.6.2013:  
Styret ber referansegruppa for kvalitetssikringssystemet i perioden 01.08.13-31.07.15 arbeide 
spesielt 
med følgende problemstillinger: 
a) Rammekvalitet 
b) Undervisningskvalitet, med et spesielt fokus på forskningsbasert undervisning 
c) Styringskvalitet, herunder system for opplæring av tillitsvalgte og ansatte i 
kvalitetssikringsarbeid 
 
Referansegruppa har nå levert sin rapport med anbefalinger på alle tre kvalitetsområder. 
Anbefalingene er oppsummert i rapportens kapittel 2. Rapporten legges først og fremst fram for 
studieutvalget til orientering. Dersom studieutvalget har merknader til rapporten eller 
anbefalinger til universitetsstyret i forhold til utredninger av foreslåtte saker, anbefaler 
sekretariatet at leder av studieutvalget gis fullmakt til å utarbeide uttalelse på grunnlag av 
diskusjonen i møtet. 
 
Planen er at rapporten skal legges fram for styret i juni-møtet med forslag om mindre endringer i 
kvalitetssikringssystemet og forslag om utredning av en del saker. 
 
Overfor studieutvalget vil sekretariatet spesielt peke på følgende utredninger som vurderes 
anbefalt over for styret: 

- Utrede studierådenes rolle og sammensetning og vurdere hvorvidt et studieråd bør 
fungere som et ansvarlig programråd/programstyre 

- Utrede referansegruppas rolle og mandat og hvordan universitetet bør organisere sitt 
kvalitetsutviklingsarbeid 

- Utrede hvorvidt ordningen med faglig introduksjon bør gjøres obligatorisk og tas inn 
som en del av kvalitetssystemet 

- Utrede hvordan et avvikssystem kan integreres i universitetets kvalitetssikringssystem 
 

I tillegg vil sekretariatet vurdere å anbefale endring i navn fra kvalitetssikringssystem til 
kvalitetssystem.  
 

1 Nå: Handelshøyskolen ved UiA 
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Vedlegg:  
Rapport fra referansegruppa våren 2015 
 
 
 

Vedlegg til sak 
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1. Referansegruppas sammensetning og mandat 
 
Rektor har oppnevnt følgende referansegruppe for perioden 1.8.2013 – 31.7.2015: 
 
Studiedirektør Bjørn J. Monstad   Leder 
Førsteamanuensis Brit Helene Lyngstad    Fakultet for humaniora og pedagogikk  
Universitetslektor Ketil Østrem     Fakultet for helse- og idrettsvitenskap 
Førsteamanuensis Arngrim Hunnes   Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap1  
Førsteamanuensis Folke Haugland Fakultet for teknologi og realfag 
Universitetslektor Jan Helge Thomassen    Fakultet for kunstfag 
Førstekonsulent Kjerstin Breistein Danielsen    Avdeling for lærerutdanning 
Stipendiat Linda Gurvin Opheim (til 26.4.2015) 
Student Ina Aa. Stiansen (studieåret 2013/2014) 
Student Hege Lovise Lundgren (studieåret 2013/2014) 
Student Sindre Tveitan Dokken (studieåret 2014/2015) 
Student Karianne Vatne (studieåret 2014/2015) 
 
Seniorrådgiver Turid Høgetveit (Studiesekretariatet) har vært sekretær for referansegruppa. 
 
Styret har gitt referansegruppa for perioden 1.8.2013 – 31.7.2015 følgende mandat for sitt arbeid i 
oppnevningsperioden, jfr. vedtak i S-sak 55/13 styremøte 13.6.2013:  
Styret ber referansegruppa for kvalitetssikringssystemet i perioden 01.08.13-31.07.15 arbeide spesielt 
med følgende problemstillinger: 
a) Rammekvalitet 
b) Undervisningskvalitet, med et spesielt fokus på forskningsbasert undervisning 
c) Styringskvalitet, herunder system for opplæring av tillitsvalgte og ansatte i kvalitetssikringsarbeid 

 
Kvalitetsområdene som referansegruppa spesielt er bedt om å arbeide med, har sin bakgrunn i at UiA 
har lagt til grunn et kvalitetsbegrep bestående av følgende syv kvalitetsområder (jfr. 
kvalitetssikringssystemet kapittel 1.3.): Inntakskvalitet, Rammekvalitet, Programkvalitet, 
Undervisningskvalitet, Resultatkvalitet, Styringskvalitet og Relevans. 
 
Punkt a) i styrets vedtak er drøftet i referansegruppa høsten 2013 og våren 2014. Drøftinger og 
konklusjoner i forhold til dette punktet behandles i rapportens kapittel 3. Punkt b) i styrets vedtak er 
drøftet i referansegruppa høsten 2014 og omtales i rapportens kapittel 4, mens punkt c) er drøftet i 
referansegruppa våren 2015 og omtales i kapittel 5. 
 
Referansegruppa har på eget initiativ også drøftet mal for emnerapport, digitalisering av 
kvalitetssikringssystemet og referansegruppas rolle. Dette omtales i kapittel 6.  
 
Referansegruppa har hatt 9 møter i oppnevningsperioden (4.9.13, 23.10.13, 29.1.14, 9.5.14, 24.9.14, 
19.11.14, 18.3.15, 23.4.15 og 27.5.15).  
 
 
Kristiansand, 27. mai 2015 
  

1 Nå: Handelshøyskolen ved UiA 

20



2. Sammendrag  
 
I dette kapittelet gis det en oppsummering av referansegruppas innspill og anbefalinger fra arbeidet i 
perioden høsten 2013 til våren 2015. 
 
Når det gjelder Rammekvalitet (jfr. kapittel 3) ser referansegruppa flere utfordringer. Blant annet 
mener gruppa det må vurderes å stille krav om at rutinebeskrivelser for administrative tjenester må 
utvikles i et felles system ut fra en helhetstenkning og inneholde krav om årlig 
gjennomgang/oppdatering. Dette bør vurderes tatt inn i kvalitetssikringssystemets kapittel 4, Rutiner 
for kvalitetssikring av administrative tjenester. 
 
Referansegruppa støtter prosjektet Felles tjenestekatalog og anbefaler dette vurdert som grunnlag 
for et felles helhetlig system for rutinebeskrivelser.  
 
Referansegruppa har videre følgende generelle og overgripende innspill/anbefalinger rundt 
rammekvalitet:  
• Det bør vurderes fastsettelse av kvalitetsindikatorer på administrative tjenester for blant annet å 

fange opp hvor fornøyd studentene er 
• På bakgrunn av et press på infrastruktur grunnet sterk vekst i studenttallet de siste årene, mener 

referansegruppa det er behov for at det vurderes å sette et spesielt fokus på rammekvalitet i 
forbindelse med etablering av nye studier og fastsetting av opptakstall for etablerte studier. 

• Utvikle et bedre system for bekreftelse av grupperom, avbooking av grupperom og installasjon av 
en teknisk løsning koblet til eksisterende sensor i rommet for å se hvorvidt et grupperom er 
opptatt. 

• Det bør ses nærmere på tilgang til / utnyttelse av leseplasser, spesielt i eksamensperioden 
 
Når det gjelder undervisningskvalitet og forskningsbasert undervisning, har referansegruppa (jfr. 
kapittel 4) drøftet forholdet mellom utdanning og forskning og kommet fram til en rekke synspunkt. 
Referansegruppa har også gitt innspill til kartleggingsprosjektet rundt forskningsbasert utdanning. 
Siden saken er løftet til et eget prosjekt og det også er igangsatt et nasjonalt prosjekt, mener 
referansegruppa det ikke er naturlig på dette tidspunkt å gi konkrete anbefalinger til denne 
problemstillingen.  
 
Referansegruppa vil likevel gi følgende anbefalinger i forbindelse med undervisningskvalitet: 
• Ved ansettelse av vitenskapelig personale bør det ikke legges vekt på forskerkompetanse alene, 

men også på søkerens kompetanse til å gi god undervisning på norsk eller engelsk. 
• Det anbefales vurdert etablering av incentivordninger som motiverer til god 

undervisningskvalitet. 
 
Referansegruppa har følgende anbefalinger i forhold til styringskvalitet (jfr. kapittel 5): 
• Alle krav om rapportering i kvalitetssikringssystemet må være av en slik art at det oppleves 

fornuftig og ikke som en tidstyv  
• Omfanget av rapportering bør vurderes redusert ytterligere 
• Maler i kvalitetssikringssystemet må være nyttige og bidra til å avdekke avvik (det vi må gjøre 

noe med) 
• I kvalitetssikringssystemet kapittel 1. 4 bør det komme fram at instituttledere på fakultetene 

også skal samhandle med lærerutdanningene 
• Det anbefales gjennomført en vurdering av hvordan et system for avvikshåndtering kan 

integreres i universitetets kvalitetssikringssystem 
• Det må settes av mer midler til sensur - bruk av ekstern sensor er et viktig element i 

kvalitetssikringen. Veileder må ikke sensurere alene («bukken og havresekken»). 
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• Faglærer må gis tilbakemelding når klagesensur medfører endring i karakter, eventuelt uansett 
utfall av klagesensur. 

• Det anbefales vurdert hvorvidt ordninger med faglig introduksjon bør gjøres obligatorisk og tas 
inn i kvalitetssikringssystemet. 

• Det er behov for en bevisstgjøring i forhold til kandidatenes oppnåelse av de enkelte punktene i 
læringsutbyttebeskrivelsen for studieprogrammet 

• Det bør formidles forventet arbeidsomfang til studentene (f.eks. ved bruk av skjema for 
studentens arbeidsomfang)  

• Det anbefales gjennomført en kartlegging av tillitsmannsordningen i forhold til ansvars- og 
arbeidsfordeling og innføre en felles digital ordning for informasjon om tillitsvalgte.  

• Det anbefales utarbeidet en video med tanke på opplæring av ansatte i kvalitetssikringssystemet 
som del av digitalt nytilsatt-kurs på Innaskjærs. 

• Det anbefales gjennomført en evaluering av hvordan studierådene fungerer med tanke på deres 
sammensetning og mandat og eventuelt hvorvidt et studieråd også bør ha med eksterne 
representanter og fungere som et ansvarlig programråd/programstyre.  

• Emnet ORG123, Medvirkning og ledelse i kunnskapsorganisasjoner (10 studiepoeng) rettet mot 
studenttillitsvalgte anbefales videreført 

• Det anbefales at det drøftes videre hvorvidt det bør stilles krav om studentdeltakelse i evaluering 
for å få avlegge eksamen eller for å få sensur  

 
Referansegruppa anbefaler også en videreføring av digital emnerapportering (jfr. kapittel 6). 
 
Referansegruppa er gjort kjent med at det pågår et nokså omfattende arbeid i NOKUT med mulig 
omlegging av NOKUTS arbeid med kvalitetsutvikling og kvalitetskontroll i sektoren. Sentralt i dette 
arbeidet er økt fokus på læringsutbytte, tilrettelegging for god og effektiv læring og tiltak som kan 
bidra til bedre gjennomstrømming. Referansegruppa anbefaler at UiA følger denne utviklingen nøye 
og vurderer tiltak som kan gjøre UIA best mulig i stand til å følge opp aktuelle sentrale føringer. 
 
Referansegruppa har drøftet sin egen rolle og mener det er behov for å gjøre en vurdering av 
hvorvidt og hvordan ordningen med en referansegruppe bør videreføres, eventuelt om intensjonen 
med referansegruppa kan ivaretas på en annen måte (jfr. kapittel 6). 
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3. Rammekvalitet  
 
Referansegruppa har som del av sitt mandat spesielt drøftet rammekvalitet, jfr. punkt a) i mandat gitt 
fra styret. Dette kapittelet inneholder en oppsummering av innspill og drøfting i referansegruppa i 
forhold til rammekvalitet, samt gruppas anbefalinger. 

3.1  Definisjon av rammekvalitet  
 
Gjeldende kvalitetssikringssystem ved UiA definerer rammekvalitet som følger: 
Rammekvalitet omfatter det ressursgrunnlaget en utdanning rår over, så som lokaler, strukturer, 
regler, utstyr og hjelpemidler, samt det psykososiale og faglige miljøet utdanningen gjennomføres i. 
 
Kunnskapsdepartementet har blant annet drøftet studiekvalitetsbegrepet i NOU 2000: 14, Frihet med 
ansvar, og har i kapittel 7.5.6 definert rammekvalitet som følger: 
Rammekvalitet omfatter den ressursmessige situasjonen institusjonene må forholde seg til i sin 
virksomhet. Dette kan dreie seg om ressurser som er direkte knyttet til budsjetter og midler i konkret 
form, men kan også omfatte tilgang til utstyr, bibliotek, materiell, bygninger, IT-tilgang og liknende. 
Rammekvalitet kan videre ses i sammenheng med ulike organisatoriske og menneskelige 
ressursfaktorer. 
 
Departementet mener spørsmålet om ressurser må tas med som en viktig del av studiekvalitet og 
viser til forholdstallet mellom antall lærere per student, men også til infrastrukturelle forhold som 
bygninger, utstyr, bibliotek osv.  

3.2  Drøftinger i referansegruppa  
 
I referansegruppa oppnevnt i perioden 1.8.2011 – 31.7.2013 ble det startet et arbeid med fokus på 
rammekvalitet. Blant annet ble rammekvalitet foreslått definert, en definisjon som senere ble vedtatt 
i styret som del av endringene i kvalitetssikringssystemet våren 2012. 
 
Denne referansegruppa tok også et initiativ til å se nærmere på kvaliteten på administrative 
støttetjenester i lys av kvalitetssikringssystemets kapittel 4 om Rutiner for kvalitetssikring av 
administrative tjenester. Blant annet deltok Marianne Øhrn Johannessen og Karen Helene Halvorsen 
fra Studentservice i referansegruppas møte 13.3.2013 og orienterte om arbeidet med 
tjenestekatalog (se kapittel 3.4). Denne referansegruppa pekte også på et behov for flere felles 
prosesser/prioritering/innsats i forhold til ulike «kunder» (studenter og ansatte). Det ble også pekt 
på et behov for en helhetstenkning rundt kvalitetssikringsarbeidet og det å se 
kvalitetssikringsarbeidet i en større sammenheng (universitetskvalitet). 
 
I referansegruppas delrapport levert i november 2012, ble det gitt en anbefaling om at administrative 
støttetjenester ble tatt opp på bred basis i det videre arbeidet i referansegruppa. 
 
På bakgrunn av denne rapporten, drøftinger i Studieutvalget og anbefaling fra Studiesekretariatet, 
vedtok universitetsstyret i S-sak 55/13 å be ny referansegruppe oppnevnt i perioden 01.08.2013-
31.07.2015 om spesielt å arbeide med rammekvalitet som ett av fokusområdene i 
oppnevningsperiode. 
 
For å belyse rammekvaliteten ved universitetet, har sentrale personer i fellesadministrasjonen som 
har ansvar for kvaliteten på ulike administrative tjenester, vært invitert og deltatt på møter i 
referansegruppa. 
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I referansegruppas møte 23.10.2013 ble det fokusert på Det Digitale Universitet (DDU) med følgende 
tema og innledere: 
• Vitenskapelige ansatte som målgruppe for Innaskjærs – innledning v/Vidar Mortensen 

(Innaskjærs-prosjektet) 
• Digitalisering av emnerapport – bruk av Innaskjærs – presentasjon av arbeidsflyt - pilot høsten 

2013 – innledning v/Ellen Sejersted (Innaskjærs-prosjektet) 
• Det digitale universitet (DDU) – innledning v/Lars Nesland (IT-tjenesten) 
 
Innaskjærs ble presentert som en «alle til alle» kanal med en målsetting om å få til en bedre allmenn 
informasjonsflyt for alle ansatte. 
 
Et pilotprosjekt i forhold til digitalisering av emnerapportering ble presentert. Hovedmålsettingen 
med prosjektet var forenkling/effektivisering i forhold til informasjon om og innsending, lagring og 
gjenfinning av emnerapportene. Som en bieffekt av dette ble det forventet en økning i antall/andel 
leverte emnerapporter. Pilotprosjektet ble gjennomført for emner høsten 2013 ved Institutt for 
psykososial helse ved Fakultet for helse- og idrettsvitenskap. Andel emnerapporter ved dette 
instituttet gikk opp fra 31 % til 100 %. 
 
Våren 2014 ble pilotprosjektet utvidet til å omfatte hele Fakultet for helse- og idrettsvitenskap og i 
tillegg følgende institutt: Institutt for pedagogikk, Institutt for musikk-klassisk/musikkpedagogikk, 
Institutt for visuelle og sceniske fag, Institutt for matematiske fag, Institutt for informasjonssystemer 
og Institutt for økonomi. Høsten 2014 er digital emnerapportering gjennomført i fullskala med en 
andel leverte emnerapporter på 61 % mot 15-20 % leverte emnerapporter i Fronter i 2012 og 2013 
(se også kapittel 6.2). 
 
Dette prosjektet handler først og fremst om styringskvalitet (kapittel 5), men tas også med under 
rammekvalitet siden prosjektet omhandler bruk av Innaskjærs som system samt involverer en digital 
prosess. 
 
DDU er forankret i universitetets strategi hvor innovativ bruk av IKT er et hovedelement. Følgende 
siteres fra strategiplanen 2010-2015: 
UiA skal i stigende grad ta i bruk digitale medier og utvikle god metodikk for bruk i studier, forskning 
og formidling, og i samhandlingen med omverdenen. 

I undervisningssammenheng vil bruk av digitale verktøy gi muligheter for «blended learning», dvs en 
blanding av ulike medier inklusive video, lyd og bilde der dette er nyttig. Digitale verktøy vil være et 
supplement til tradisjonell forelesning.  

For støttefunksjonene og administrasjonen vil digitalisering innebære bedre tjenester til studenter og 
ansatte, mer effektivitet og raskere leveranser, bedre kvalitet, bedre sporbarhet og mer 
gjennomsiktighet i saksbehandling. «Innsiden» vil bli opprettet som en portal for å samle tjenester 
for studenten (intranett for studenter). 

I drøftingene pekte medlemmene i referansegruppa på følgende utfordringer i forhold til DDU: 
• Erfaring med at få studenter møter til sanntidundervisning pga. screening av forelesning. I ett 

emne møtte f.eks. 3 av ca. 400 studenter til forelesning 
• Faglærere ønsker ikke å undervise for kamera 
• Digitalisering av saksbehandlingssystem kan være positivt (f.eks. digital emnerapportering) 
• Digitalisering kan virke stressende på vitenskapelig personale 
• Ofte mye fokus på verktøy, må ikke glemme de pedagogiske/didaktiske aspektene. I den 

forbindelse ble det vist til ulike tilbud fra PULS 
• Positivt med «blended» undervisning 
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• Kvalitet i undervisningen er viktigst 
• Generasjonsutfordringer - for generasjon Z (The Net Generation) er digitalisering en selvfølge 
 
I referansegruppas møte 29.1.2014 var rammekvalitet igjen på agendaen med følgende tema og 
innledere:  
• IT-tjenester og studiekvalitet, innledning v/IT-direktør Tord Tjeldnes,  
• Lokaler, utstyr og hjelpemidler, innledning v/driftsdirektør Aanon Bernt Winge Grimnes  
 
Det er et faktum at generasjon Z er i ferd med å innta universitetet og studentene forventer digitale 
tjenester. UiA ligger imidlertid i front når det gjelder digitalisering, spesielt i forhold til pedagogisk 
bruk av teknologi og digital eksamen. I 2013 hadde IT Hjelp 48 000 henvendelser i tillegg til 22 000 
selvbetjeninger. Selvbetjeningsløsninger antas å ha gitt en tidsbesparelse på rundt et årsverk i 2013 
(jfr. kvalitetsrapport fra IT-avdelingen for 2013). Tord Tjeldnes stilte imidlertid i møtet spørsmål til 
om kvalitetssikring mer bør være en prosess enn en rapport. 
 
UiA har en høy utnyttelse av auditorium/seminarrom på begge campuser (henholdsvis 62 % / 51 % i 
Kristiansand og 75 % / 67 % i Grimstad2).  Det nye booking-systemet for grupperom har fungert bra 
og gitt en bedre utnyttelse og mer rettferdig fordeling av ressursene. Fremdeles er det å skaffe nok 
grupperom en utfordring. Et bedre system for bekreftelse av rom og avbooking av rom kan 
antakeligvis avhjelpe noe. Referansegruppa anbefaler også installasjon av en teknisk løsning koblet 
med eksisterende sensor i rommet for å se hvorvidt et grupperom er opptatt. Ifølge Aanon Bernt 
Winge Grimnes er strøm og tilstrekkelig antall stikkontakter også en stor utfordring på campusene, 
blant annet i forbindelse med gjennomføring av digital eksamen.  
 
Studentene har også gitt uttrykk for et stort ønske om 24 timers åpne bygg. Dette er imidlertid en 
sikkerhetsmessig utfordring for universitetet. 
 
I forbindelse med universitetets utdannings- og forskningsmelding for 2014 foreligger følgende tabell 
som viser en sammenligning av antall kvadratmeter per student mellom universitetene: 
 

Antall kvadratmeter pr student3 

  2012 2013 2014 

NMBU     44,0 

NTNU 27,3 27,6 27,0 

UMB 43,7 41,9   

UiA 9,5 9,2 9,6 

UiB 27,8 27,5 27,1 

UiN 8,7 9,1 9,6 

UiO 21,6  21,4 21,5 

UiS 13,9 13,6 13,5 

UiT 24,9 26,5 22,4 

Gjennomsnitt 
  

22,1 

 
Pga. at ulike typer arealer er inkludert (f.eks. museumsvirksomhet) er tallene ikke direkte 
sammenlignbare. UiA og UiN skiller seg klart ut med lavest antall kvadratmeter til rådighet i forhold 

2 Tall for våren 2012 
3 Kilde: DBH; Arealdata. 
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til studenttallet. UiA har imidlertid klart å holde tallet stabilt de siste tre årene til tross for høy 
studentvekst. 
 
I fakultetsrapportene for 2013 og 2014 framkommer en rekke påpekninger i forhold til press på 
infrastruktur grunnet sterk vekst i studenttallet de siste årene. 
 
Medlemmer i referansegruppa har også i ulike sammenhenger blant annet pekt på følgende 
infrastrukturelle utfordringer på sine fakultet: 
• Ønske om mulighet for reservasjon av spesialrom  
• For få operative video- og konferanserom  
• Dårlig kvalitet på utstyr  
• Utfordringer i forhold til store nok rom, flate rom og mindre auditorier  
• Bygningsmessige dimensjoneringer følger ikke med i utviklingen (universitetet vokser) 
• Grupperom er en mangelvare 
• Ønske om 24-timers åpne bygg  
• Ønske om timeplaner på app 
• Utfordringer i forhold til «bestillinger» til IT-avdelingen 

3.3 Optimaliseringsprosjektet/smartere@uia 
 
På møtet i referansegruppa 29.1.2014 ble det informert om Optimaliseringsprosjektet 
v/prosjektleder Ingvild Mulen. Prosjektet er nå kalt smartere@uia. Prosjektet er initiert av 
assisterende universitetsdirektør Seunn Smith-Tønnessen. Målet med prosjektet er å sette UiA i 
stand til å være endringsdyktig, samt skape varig evne i hele organisasjonen til kontinuerlig 
optimalisering av administrative arbeidsprosesser. I forbindelse med prosjektet skal det utvikles en 
metodikk som skal tas i bruk på noen administrative prosesser. 
 
Referansegruppa ble invitert til å melde inn aktuelle prosesser til prosjektet. Det ble våren 2014 spilt 
inn følgende fra referansegruppa: 
 
• Se på tillitsvalgtordningen ved UiA. Det er en stor og uoversiktlig ordning, med mange involverte. 

Tilbakemeldinger vi får fra studentene, tyder på at det er mangelfull opplæring og informasjon 
knyttet til det å være tillitsvalgt og at dette ikke tas på alvor av faglærerne på de enkelte 
emnene/studiene. Dette får igjen konsekvenser for gjennomføring av evalueringer i de ulike 
emnene/studiene. 

• Se på kvalitetssikringssystemet som en prosess; hvordan kommuniseres rutiner og viktigheten av 
kvalitetssikringssystemet ut i organisasjonen? Se på hvordan kvalitetssikringssystemet kan 
kommuniseres bedre, slik at flere i organisasjonen får et eierskap til den og ser betydningen av å 
«gjøre sin del».   

• Studentene foreslår en handlingsplan som følge av studentevalueringer og emneansvarlig sin 
emnerapport. En handlingsplan vil synliggjøre ansvar, oppgavefordeling og hvor man er i 
prosessen.  

• Timeplanleggingen er svært kompleks og omfattende. Det bør derfor vurderes om del av 
timeplanleggingen med fordel kan legges mer desentralisert ute på fakultetene. Det vil også 
være et spørsmål om selve timeplanen og romfordelingen slik bedre kan ses under ett for å sikre 
best mulig utnytting av rommene.  
 

Det er gjennomført smartere@uia-prosesser i forhold til politiattest, digital eksamen, etter- og 
videreutdanning, timeplan og opptak. Ifølge prosjektleder er prioriterte områder med oppstart våren 
2015, sensorordning, rapportering til dbh og studieplanarbeid for lærerutdanning.  
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Referansegruppa har spesielt drøftet ordningen med studenttillitsvalgte og mener det er behov for å 
prioritere forbedring i forhold til informasjon om tillitsvalgte. Dette drøftes nærmere i kapittel 5.  

3.4 Prosjekt Felles Tjenestekatalog  
 
De siste årene har IT-avdelingen arbeidet med en tjenestekatalog med utgangspunkt i tre ulike 
«kundegrupper»: student, ansatt og eksterne brukere.  
 
Referansegruppa ble første gang orientert om dette prosjektet våren 2013 da representanter fra 
Studentservice fortalte om sitt arbeid med en tjenestekatalog for sine tjenester. 
 
Det er nå etablert et prosjekt for utvikling av tjenestekatalogen hvor følgende enheter deltar: 
• IT-avdelingen 
• Studentservice 
• Driftsavdelingen 
• Universitetsbiblioteket 
• Servicetorget 
Prosjektleder er Karen Mortensen ved IT-avdelingen. 
 
Prosjektet skal kartlegge hva 1. linjetjenestene ved UiA leverer av tjenester, hvilke tjenester som 
eventuelt bør saneres og hvilke tjenester som bør bli selvbetjent. Det skal bygges «menyer» for 1. 
linjetjenestene og tjenestene skal i stor grad digitaliseres og automatiseres. Menyen skal være 
«kundevennlig» . 
 
IT-tjenester som et eksempel 
 
Meny for ansatte (nettside Innaskjærs per april 2015): 
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Meny for studenter (nettside per april 2015): 

 
 
 
Målsettingen med en felles tjenestekatalog er blant annet som følger: 
• Bedre tilgjengelighet (digitale selvbetjeningsløsninger, enklere navigasjon, redusert leveransetid, 

redusert papirarbeid) 
• Bedre oversikt over og kvalitet på UiAs tjenester 
• Mer effektiv bruk av ressurser 
• Mer strategisk og effektiv utvikling av tjenester 
• Felles plattform for håndtering av henvendelser til enhetene som er med i prosjektet  
• Bygge et rammeverk med metoder og verktøykasse for tjenesteutvikling 
 
Tjenestekatalogen vil inneholde tjenesteavtaler, svarmaler, rutiner for leveranser, FAQ, digitale 
skjema med arbeidsflyt, rettighetsstyring og ressurser som inngår i tjenesteleveransen. Årlige 
revisjonsrutiner skal inngå i arbeidsflyten. Blant annet vil en oppnå sanntidstjenester, køsystem og 
statistikk på omfang henvendelser og responstid. 
 
Referansegruppa var positiv til tjenestekatalogen og mente det var svært positivt med felles og mer 
strømlinjeformet rammeverk for administrative tjenester. De hadde videre følgende innspill: 
• Det må være enkelt å finne fram til det brukeren er på jakt etter 
• Forslag om å legge inn en «knapp» med spørsmål om brukeren fikk svar på det vedkommende 

spurte om 
• Bør det også telles antall henvendelser i skranke? 
• Ønske om mulighet for bestilling av time for ulike veiledningstjenester 
 

3.5 Kvalitetssvikt/Si fra ordning 
 
I rapport fra referansegruppa for kvalitetssikringssystemet, mai 2011, hvor blant annet någjeldende 
kvalitetsområder ble foreslått, ble også kvalitetssvikt drøftet. Referansegruppa fant det vanskelig å 
definere og konkretisere hva kvalitetssvikt er. Begrepet ble først og fremst drøftet i lys av 
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rammekvalitet. Følgende forhold som har vært diskutert i tilknytning til kvalitetssvikt siteres fra 
rapporten som følger: 
 
• Lage en rutine for innmelding av kvalitetssvikt, for eksempel ved å lage en epostadresse for 

innmelding, kvalitet@uia.no. Saken kan først behandles på fakultetet, og deretter for eksempel i 
referansegruppa for kvalitetssikringssystemet.  

• Opprette et register for å kunne finne gjentagende feil og hvordan man har behandlet feil andre 
steder. 

• Hvordan man skal måle kvalitetssvikt når det gjelder administrative tjenester. 
• Om det er aktuelt å sette avviksgrenser på henholdsvis kvantitative og kvalitative data. 

 
I rapporten ble det også vist til at Høgskolen i Telemark har et system for å avdekke kvalitetssvikt ved 
at det registreres og håndteres avvik eller forbedringsforslag.  
 
Dagens ordning ved Høgskolen i Telemark og ordninger ved noen universitet, refereres som følger: 
 
Høgskolen i Telemark 
Registrering av avvik i en elektronisk avviksdatabase (krever innlogging). 
Gjelder avvik mellom hvordan emneevalueringen eller andre rutiner/prosesser beskrives i 
kvalitetshåndboka og det du opplever, 
http://www.hit.no/nor/HiT/Student/Annen-studentinformasjon/Studiekvalitet 
 
Universitetet i Oslo 
Si fra om læringsmiljøet: En oppfordring til studenter om å si fra når de er fornøyd eller når de mener 
noe må forbedres. Ordningen er delt inn i følgende tre kategorier:  
Rødt lys: Når det er alvor 
Gult lys: Når noe må forbedres 
Grønt lys; Når du er fornøyd 
http://www.uio.no/studier/kontakt/si-fra/ 
 
NTNU 
Meld avvik - Si fra (krever pålogging). Ordningen er delt inn i følgende kategorier:  
Utdanningskvalitet og undervisning: Hvis evaluering ikke blir gjort eller fulgt opp. 
Varsling - alvorlige forhold:  Ved lovbrudd, mobbing, trakassering. 
Læringsmiljø: Hvis rom eller IKT ikke er godt nok, eller du ikke trives i studiemiljøet. 
Helse, miljø og sikkerhet: Ved farlige situasjoner, skader eller ulykker. 
https://innsida.ntnu.no/avvik 
 
UiT 
Henvisning til evaluering av emner og studieprogram eller ved å ta kontakt med leder for 
studieprogrammet, instituttet eller fakultetet, hvis ikke tilbakemelding til  
E-postadresse: studiekvalitet@support.uit.no 
Om: 
Si ifra om du ønsker forbedringer 
Si ifra om du er fornøyd 
http://uit.no/utdanning/art?p_document_id=338678&dim=179017 
 
Høgskolen i Østfold 
Sei ifrå! Hjelp oss å bli betre - Skjemaet kan nyttast av enkeltpersonar (studentar og tilsette) eller 
einingar i organisasjonen (t.d. studentråd, utval, fagteam, avdelingar).: 
http://www.hiof.no/nor/hogskolen-i-ostfold/om-
hogskolen/kvalitetssystem/avviksystem/avviksystem-ved-hio 
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Som vist er det flere universitet/høyskoler som har en Si fra ordning. Fra Fakultet for teknologi og 
realfag er det høsten 2014 også spilt inn et initiativ til en slik ordning. Referansegruppa mener det 
bør vurderes å etablere en Si fra ordning ved UiA. Dette drøftes videre i kapittel 5. 
 

3.6 Anbefalinger fra referansegruppa 
 
Rammekvalitet omtales i gjeldende kvalitetssikringssystem i kapittel 4, Rutiner for kvalitetssikring av 
administrative tjenester.  Kapittelet er kort men stadfester at administrative tjenester er vesentlige 
for studiekvalitet og læringsmiljø. 
 
Følgende siteres i forhold til krav til rutinebeskrivelser: 
Gode rutinebeskrivelser, tydelig plassering av ansvar (overordnet og operativt) og tilstrekkelig 
kompetanse er viktige forutsetninger for at de administrative tjenester skal ha høy kvalitet.  
 
Referansegruppa ser flere utfordringer ved rammekvaliteten ved UiA. Blant annet mener gruppa det 
må vurderes å stille krav om at rutinebeskrivelser for administrative tjenester må utvikles i et felles 
system ut fra en helhetstenkning og inneholde krav om årlig gjennomgang/oppdatering. Dette bør 
vurderes tatt inn i kvalitetssikringssystemets kapittel 4, Rutiner for kvalitetssikring av administrative 
tjenester. 
 
Referansegruppa støtter prosjektet Felles tjenestekatalog og anbefaler detter vurdert som grunnlag 
for et felles helhetlig system for rutinebeskrivelser.  
 
Referansegruppa har videre følgende generelle og overgripende innspill/anbefalinger rundt 
rammekvalitet:  
• Det bør vurderes fastsettelse av kvalitetsindikatorer på administrative tjenester for blant annet å 

fange opp hvor fornøyd studentene er 
• På bakgrunn av et press på infrastruktur grunnet sterk vekst i studenttallet de siste årene, mener 

referansegruppa det er behov for at det vurderes å sette et spesielt fokus på rammekvalitet i 
forbindelse med etablering av nye studier og fastsetting av opptakstall for etablerte studier. 

• Utvikle et bedre system for bekreftelse av grupperom, avbooking av grupperom og installasjon av 
en teknisk løsning koblet til eksisterende sensor i rommet for å se hvorvidt et grupperom er 
opptatt. 

• Det bør ses nærmere på tilgang til / utnyttelse av leseplasser, spesielt i eksamensperioden 
 
Referansegruppa har i tillegg kort drøftet forholdet mellom rammekvalitet og organisering av 
studieåret (semesterinndeling) uten at dette er realitetsbehandlet.  
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4 Undervisningskvalitet  
 
Referansegruppa har som del av sitt mandat drøftet undervisningskvalitet med et spesielt fokus på 
forskningsbasert undervisning, jfr. punkt b) i mandat gitt fra styret. Dette kapittelet inneholder en 
oppsummering av innspill og drøftinger i referansegruppa i forhold til denne problemstillingen. 

4.1 Definisjon av undervisningskvalitet og forskningsbasert undervisning 
 
Gjeldende kvalitetssikringssystem ved UiA definerer undervisningskvalitet som følger4: 
Undervisningskvalitet omhandler kvaliteten på selve læringsarbeidet og omfatter både 
formidlingskvaliteten og kvaliteten på studentenes egen innsats for tilegnelse av kunnskap.  
 
Kunnskapsdepartementet har blant annet drøftet studiekvalitetsbegrepet i NOU 2000: 14, Frihet med 
ansvar5, og drøfter i kapittel 7.5.8 undervisningskvalitet. Følgende siteres fra utredningen: 
Undervisningskvaliteten er avhengig av det vitenskapelige personalets kompetanse. 
Formidlingskompetanse er utenkelig uten faglig kompetanse. (…) Et sentralt prinsipp nasjonalt så vel 
som internasjonalt er at undervisningen i høgre utdanning bør være forskningsbasert.  
 
Lov om universiteter og høyskoler bruker ikke begrepet forskningsbasert undervisning eksplisitt. I 
lovens målparagraf, § 1-3, vises det imidlertid i punkt a) til at universiteter og høyskoler skal:  
tilby høyere utdanning som er basert på det fremste innen forskning, faglig og kunstnerisk 
utviklingsarbeid og erfaringskunnskap. 
 
På bakgrunn av et behov for å konkretisere lovens målparagraf har Universitets- og høgskolerådet 
(UHR) utarbeidet en rapport Utdanning + FoU = Sant (Juli 2010)6. Rapporten er utarbeidet i et 
samarbeid mellom UHRs forskningsutvalg og utdanningsutvalg. Med utgangspunkt i Healey og 
Jenkins7 skilles det i rapporten mellom følgende fire former for forskningsbasert undervisning: 
• Lærersentrert undervisning der innholdet er forskningsbasert. 
• Lærersentrert undervisning som fokuserer på forskningsprosess og vitenskapelig 

tenkemåte. 
• Undervisning der studenten aktivt deltar i en diskusjon av et forskningsbasert innhold. 
• Undervisning der studenten inngår i “undersøkende” læreprosesser. 
 
Forskningsbasert undervisning er satt på dagsorden i en rekke sammenhenger de siste årene. 
Samspill mellom forskning og utdanning er nå også et av KDs styringsparametere. I forbindelse med 
behandling av porteføljesaken i styret i 2014 ble sammenhengen mellom forskning og utdanning 
også trukket fram med tanke på at et godt samspill vil kunne styrke både forskningen og 
utdanningene. Det ble derfor foreslått å sette i gang et arbeid med å kartlegge denne 
sammenhengen. Følgende vedtak ble fattet som del av S-sak 70/14 (punkt 6): 
Styret ønsker å se langsiktig utvikling av studieporteføljen i sammenheng med forskningsaktiviteten, 
og ber universitetsdirektøren i samarbeid med fakultetene om å foreta en kartlegging av denne 
sammenhengen. 
   
Statsråd Torbjørn Røe Isaksens har også pekt på et behov for sterkere bånd mellom forskning og 
utdanning. NOKUT og Norges forskningsråd har nå fått i oppdrag av KD å samarbeide om utviklingen 

4 http://www.uia.no/om-uia/organisasjon/studiekvalitet/maal-og-ansvar-i-kvalitetssikringsarbeidet 
5https://www.regjeringen.no/contentassets/b27a1ef056e64f9d85e3a93460710ac4/no/pdfa/nou20002000001
4000dddpdfa.pdf 
6 http://www.uhr.no/documents/utdanningogfou_ferdigrapport_260810.pdf 
7 Healey, M., Jenkins, A. (2009) Developing undergraduate research and inquiry, The Higher Education 
Academy. 
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av en modell for felles evaluering av forsknings- og utdanningsvirksomheten ved institusjonene. 
Dette antas å ville gi en bedre innsikt i samspillet mellom FoU og utdanningsvirksomheten ved 
institusjonene.  

4.2 Drøftinger i referansegruppa 
 
Referansegruppa har spesielt drøftet temaet om undervisningskvalitet og forskningsbasert 
undervisning i sine møter 24.9. og 19.11.2014. I møtet 24.9.2015 deltok representant fra 
forskningssekretariatet og fortalte om oppfølging av styrevedtaket. Det ble gitt uttrykk for et ønske 
om innspill fra referansegruppa i forhold til kartleggingen. 
 
Referansegruppa har vurdert det som vanskelig å finne mål for sammenhengen mellom 
studieportefølje og forskningsaktivitet. Samtidig antas det at trykket på forskningsbasert 
undervisning vil øke i tiden fremover. I drøftingen er det også trukket fram at benevnelsen bør være 
forsknings- og utviklingsarbeid.  
 
Medlemmene i referansegruppa har gitt uttrykk for en noe ulik tilnærming til forskningsbasert 
undervisning. Flere tror forholdet mellom forskning og utdanning vurderes ulikt av ansatte. Det antas 
at det også er ulikt hvordan forelesere trekker sin egen og andres forskning inn i undervisningen.  
 
Flere medlemmer har fremhevet at så lenge undervisning gis av aktive forskere, vil undervisningen 
være forskningsbasert. Det har også vært pekt på at forskning innen praktiske fag kan være en 
utfordring for noen på universitetet, men at det uansett er viktig at forelesere er oppdatert på 
forskningsfronten.  
 
I noen tilfeller kan det også være stor avstand mellom det en foreleser underviser og det 
vedkommende forsker på. Det bør i disse tilfellene avsettes tid til faglig oppdatering på 
arbeidsplanen. 
 
Referansegruppa har i flere sammenhenger også pekt på viktigheten av å sikre en kombinasjon av 
kompetanse innen både forskning og fagdidaktikk i lærerutdanningene og mener dette er en aktuell 
og viktig problemstilling.  
 
Studentene i referansegruppa har vært opptatt av at undervisningen som gis må være mest mulig 
relevant med tanke på aktuelt forskningsfelt, både ved at foreleser fremhever egen forskning, men 
også ved å være oppdatert på forskningsfront på aktuelt fagområde. Studentrepresentantene mener 
studentene generelt ikke opplever et forskningsfokus i bachelorutdanningen. De anbefaler imidlertid 
at det plantes «forskningsfrø» allerede på dette nivået.  
 
Den mest vanlige måten å involvere studenter i forskningsprosjekt, er gjennom bachelor- og 
masteroppgaver. I noen tilfeller lar dette seg gjøre i ansattes egne forskningsprosjekt. Det anses som 
lettere å involvere studentene i forskning på masternivå enn på bachelornivå. En av årsakene til dette 
er det store volumet av bacheloroppgaver som er en stor utfordring. Når det gjelder bachelornivå, 
vises det imidlertid til at lærerutdanningene har gode erfaringer med forskning på praksis koblet til 
fag i bacheloroppgaver. 
 
Som eksempel på involvering av studentene i forskning, vises det også til gode erfaringer med emner 
som inneholder eksperimentering. Dette er imidlertid ressurskrevende. 
 
I referansegruppa er det også pekt på viktigheten av internasjonal rekruttering av forskere. Imidlertid 
anses dette også som en utfordring med tanke på at ansettelse av internasjonale forskere gir god 
forskningsaktivitet, men i flere tilfeller også dårlig undervisningskvalitet pga. språkproblemer (både i 
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norsk og engelsk). Denne problemstillingen skal også være tatt opp på forskning.no. Videre har 
medlemmer i referansegruppa kommentert at det at undervisning ikke teller med i forhold til 
opprykk til professor, kan være medvirkende til at forskning har høyere status enn undervisning. 
Referansegruppa vil i den forbindelse anbefale at det vurderes etablering av incentivordninger som 
motiverer til god undervisningskvalitet. 
 
Referansegruppa har oversendt innspill til kartleggingsprosjekt (S-sak 70/14) til 
forskningssekretariatet. I den forbindelse har gruppa anbefalt å stille få og generelle spørsmål som en 
forundersøkelse/kartleggingsprosess. Gruppa har også pekt på programansvarlige som en aktuell 
målgruppe for undersøkelsen. 
 
Følgende spørsmål til kartleggingsprosessen ble foreslått av referansegruppa: 
• Hva forstår programansvarlig/institutt/fakultet med forskningsbasert undervisning? 
• Hvordan mener programansvarlig/institutt/fakultet at forskningsbasert undervisning kan måles? 
• Hvordan bør forelesere trekke forskningen inn i undervisningen? 
• Navngi forskningsprosjekt på instituttet som retter seg mot studieporteføljen  
• På hvilken måte tror instituttet/fakultetet at forskningen påvirker innholdet i studiet? 
• Praksisnært og forskningsbasert samtidig – er dette mulig / får vi det til? 
• Hvordan involvere studentene i instituttets forskning (forskningsgrupper, prosjektassistent, 

bachelor- eller masteroppgaver, FoU-prosjekt o.l.)? 
• Ønsker institutt / fakultetet - fri forskning - styring av forskning eller stimulering til forskning 

relatert til studieportefølje? 
 
Det er nå gått ut et brev til fakultetene datert 5.3.2015 med spørsmål rundt forskningsbasert 
utdanning som grunnlag for en kartlegging av sammenhengen mellom utdanning og forskning. 
Svarfrist er satt til 20.5.2015. 
 
I tillegg til å drøfte forskningsbasert utdanning har medlemmer i referansegruppa gitt uttrykk for 
bekymring over antall studenter per vitenskapelig ansatt ved UiA. I den forbindelse er det vist til 
oversikt i utdannings- og forskningsmeldingen for UiA for 2014. Her går det fram at UiA kommer 
svært dårlig ut i forhold til de andre universitetene (spesielt de «gamle» universitetene) med 19, 4 
studenter per vitenskapelig ansatt. I tillegg har utviklingen vært negativ de siste tre årene. Dette 
skyldes primært at studentveksten har vært langt høyere enn veksten i antall vitenskapelige årsverk. 
 
Antall studenter per vitenskapelig ansatt 

  

Antall studenter per årsverk i UFF stillinger8 

2012 2013 2014 

NMBU     6,8 

NTNU 7,4 7,7 7,8 

UMB 7,7 7,9 - 

UiA 17,2 18,3 19,4 

UiB 7,1 7,2 7,2 

UiN 19,8 18,9 17,7 

UiO 8,2 8,1 7,9 

UiS 13,9 14,1 14,3 

UiT 6,7 7,2 7,4 

Gjennomsnitt 8,6 8,8 8,8 

8 Kilde: DBH; Studenter per årsverk i undervisnings- forsknings- og formidlingsstillinger.  
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4.3 Anbefalinger fra referansegruppa 
 
Referansegruppa stiller seg bak kartleggingsprosjektet som nå gjennomføres og mener det er viktig 
både med en bevisstgjøring av sammenhengen mellom utdanning og forskning på fakultetene og på 
universitetet, samt å skaffe seg kunnskap om denne sammenhengen. 
 
Referansegruppa har drøftet forholdet mellom utdanning og forskning og kommet fram til en rekke 
synspunkt. Referansegruppa har også gitt innspill til kartleggingsprosjektet rundt forskningsbasert 
utdanning. Siden saken er løftet til et eget prosjekt og det også er igangsatt et nasjonalt prosjekt, 
mener referansegruppa det ikke er naturlig på dette tidspunkt å gi konkrete anbefalinger til denne 
problemstillingen. Når disse prosjektene er avsluttet kan det eventuelt vurderes å ta opp igjen saken 
i referansegruppa. 

Referansegruppa vil likevel gi følgende anbefalinger i forbindelse med undervisningskvalitet: 
• Ved ansettelse av vitenskapelig personale bør det ikke legges vekt på forskerkompetanse alene, 

men også på søkerens kompetanse til å gi god undervisning på norsk eller engelsk. 
• Det anbefales vurdert etablering av incentivordninger som motiverer til god 

undervisningskvalitet. 
 
Referansegruppa er kjent med ledelsens arbeid med å bedre universitetets finansiering. Tabellen 
ovenfor synliggjør behovet for bedring i forholdstallet mellom studenter og vitenskapelig ansatt.  
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5 Styringskvalitet  
 
Referansegruppa har som del av sitt mandat spesielt drøftet styringskvalitet, herunder system for 
opplæring av tillitsvalgte og ansatte i kvalitetssikringsarbeid, jfr. punkt c) i mandat gitt fra styret. 
Dette kapittelet inneholder en oppsummering av innspill og drøftinger i referansegruppa i forhold til 
dette. 

5.1 Definisjon av styringskvalitet – oversikt over system for opplæring  
 
Gjeldende kvalitetssikringssystem ved UiA definerer styringskvalitet som følger: 
Styringskvalitet betegner institusjonens evne til å styre kvalitetssikring og kvalitetsutvikling av egen 
virksomhet. 
 
Kunnskapsdepartementet har blant annet drøftet studiekvalitetsbegrepet i NOU 2000: 14, Frihet med 
ansvar. I kapittel 7.5.3 defineres styringskvalitet som følger: 
Styringskvaliteten omhandler institusjonenes evne til å organisere sin egen kvalitetssikring og 
kvalitetsutvikling. 
 
Overordnet ansvar for de ulike deler av kvalitetssikringssystemet framgår av systemets kapittel 1.4. 
Her gis blant annet fakultetsdirektør/dekan for lærerutdanning og universitetsdirektøren følgende 
ansvar: 
 
Fakultetsdirektør/dekan for lærerutdanning har i samarbeid med Studentorganisasjonen ved 
Universitetet i Agder (STA) ansvar for at det blir valgt studenttillitsvalgte på alle hensiktsmessige 
nivåer (klasser, studier eller lignende) samt ansvar for opplæring av de studenttillitsvalgte i deres rolle 
innenfor kvalitetssikringssystemet. Som utgangspunkt for opplæringen skal det foreligge sentralt 
utviklet opplæringsmateriell med fokus på evalueringskompetanse. 
 
Universitetsdirektøren har overordnet ansvar for kvalitetssikringsarbeidet innenfor alle administrative 
enheter, herunder ansvar for felles opplæringsmateriell for opplæring av studenttillitsvalgte. 
 
De studenttillitsvalgte er gitt et særlig ansvar for studentmedvirkning og deltakelse i 
kvalitetssikringsarbeidet. I tillegg er studentene representert i kollegiale organ ved universitetet. 
 
Konkret gjennomføres opplæringen av studenttillitsvalgte i forbindelse med oppstartsseminar for 
tillitsvalgte i begynnelsen av september hvert år.  Opplæringsmateriell ble utarbeidet i 2012 av 
instituttleder Anne Halvorsen. Fakultetsdirektørene/dekan for lærerutdanningene gis hver høst en 
anbefaling om å benytte dette materiellet som utgangspunkt for opplæringen. I tillegg anbefales det 
at opplæringen gjennomføres av en institutt-/studieleder ved det enkelte fakultet/avdeling. 
  
Ved UiA er det også utviklet et emne, ORG123, Medvirkning og ledelse i kunnskapsorganisasjoner (10 
studiepoeng) spesielt rettet mot studenttillitsvalgte. Emnet har vært under drøfting/planlegging i 
flere år og gjennomføres for første gang våren 2015 med ca. 25 oppmeldte studenter. En av 
studentrepresentantene i referansegruppa deltar i dette emnet og mener innholdet i emnet har 
mange interessante og aktuelle perspektiver for tillitsvalgte. 
 
I tillegg til opplæring av tillitsvalgte finnes det informasjon om kvalitetssikringssystemet på 
universitetets nettsider. Under studentportalen informeres det spesielt om studentevaluering.  
 
Når det gjelder opplæring av ansatte fins det per i dag ingen systematisk opplæring av ansatte i 
kvalitetssikringssystemet. Overordnet ansvar er definert i kvalitetssikringssystemet kapittel 1.4. I 
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tillegg er det vedtatt instruks/mandat for fakultetsstyret/styret for lærerutdanningene, dekaner og 
institutt-/studieledere. Det jobbes også med et opplæringsprogram for instituttledere. Informasjon 
om kvalitetssikringssystemet ligger også på universitetets intranettsider (Innaskjærs). I tillegg har det 
i forbindelse med digitalisering av emnerapportering, gått ut personlig e-post til alle emneansvarlige 
med informasjon om emnerapportering. Undervisning med fokus på studentevaluering, 
egenevaluering og emnerapport er imidlertid tema i mal for medarbeidersamtale. 
 
På Innaskjærs (intranett) er det utarbeidet et digitalt nytilsatt-kurs med ulike tema som: 
Brannsikkerhet på UiA, En raus og åpen arbeidsplass, Et universitetet med visjoner, Vårt viktige 
samfunnsoppdrag og Vi er hverandres arbeidsmiljø. Temaet kvalitetssikring har til nå ikke fått plass i 
denne kursrekken. 

5.2 Innspill fra viserektor for utdanning 
 
I referansegruppas møte 18.3.2015 innledet viserektor Marit Aamodt Nielsen om styringskvalitet, 
herunder også programledelse ved UiA og studierådenes rolle. 
 
Nielsen mener styringskvalitet blant annet ligger i universitetets evne til å følge opp rapportene i 
kvalitetssikringssystemet (emnerapport, studiumrapport, fakultetsrapport, utdannings- og 
forskningsmeldingen og rapport/plan). I den forbindelse viste Nielsen til stor økning i 
emnerapporteringen ved overgang til digital emnerapportering (fra under 20 % til over 60 %) og 
mener kunnskap om det nederste ledd er viktig. Videre pekte hun spesielt på programevaluering som 
et viktig ledd i kvalitetssikringssystemet og gav uttrykk for et ønske om et forskningsprosjekt om 
hvordan programevaluering bidrar til positiv utvikling av studieprogrammene.  
 
Nielsen viste også til at midler til kvalitetsforbedrende tiltak / førstesemestertiltak har vært et ledd i 
en strategisk satsing. Hun pekte også på den styringskvalitet som ligger i klagenemndas arbeid. Av 
utfordringer nevnte hun spesielt utdanningsplanens plassering i kvalitetssikringssystemet og 
arbeidsomfang for studentene. 
 
Programledelse ble trukket fram av Nielsen som et viktig fokusområde fremover. Arbeidet med 
programledelse startet ved universitetet med et komitearbeid (ledet av dekan Stephen Seiler) som 
resulterte i en rapport om strategisk utdannings- og porteføljeledelse av 15.10.2013. Programledelse 
har også vært tema på en ledersamling. Våren 2015 gjennomføres det et pilotprosjekt i 
programledelse hvor følgende tema til nå har vært sentrale:  
• Hva er god programkvalitet?  
• Hvem har ansvar for god programkvalitet? 
• Hvem utøver programledelse ved UiA, er det én person eller flere?  
• Hvorfor ser et program ut som det gjør? Hvilken betydning har nasjonale rammeplaner, lokale 

føringer osv.? 
 

En annen aktuell problemstilling er at studiekoordinatorer i dag dekker mange ulike roller og at det 
ikke foreligger en felles instruks for studiekoordinator. Nielsen stilte i den forbindelse spørsmål ved 
om studiekoordinator kun skal være driftsansvarlig eller også jobbe strategisk med 
studieprogrammet, og eventuelt hvem andre som skal gjøre dette? Hun viste også til NOKUTs 
pågående revisjon av kriteriene for reakkreditering av kvalitetssikringssystemet, hvor det i større 
grad vil bli fokusert på programledelse og læringsutbytte.  
 
Nielsen reiste også spørsmål til hvordan studentene skal bidra til utvikling av studieprogrammene. I 
den forbindelse viste hun til studierådene som ble etablert i 2003. Studierådene er imidlertid ikke 
vedtaksføre. Nielsen mente det var behov for å skaffe oversikt over hvordan arbeidet i studierådene 
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fungerer og evaluere deres rolle blant annet med tanke på hvor ofte de har møter og hvordan deres 
arbeid følges opp.  

5.3 Drøftinger i referansegruppa  
 
Referansegruppa har drøftet hvordan ansatte skal få bedre kjennskap til kvalitetssikringssystemet og 
hvordan kvalitetssikringssystemet mer kan integreres i det daglige arbeidet. Flere mener imidlertid at 
vitenskapelige ansatte, gjennom nåværende digital emnerapportering med påminnelse per e-post til 
emneansvarlig, ikke kan unngå å kjenne til sitt ansvar for levering av emnerapport.  
 
Når det gjelder andre deler av kvalitetssikringssystemet som f.eks. gjennomføring og oppfølging av 
studentevaluering, er situasjonen noe annerledes. Studentene etterlyser i den forbindelse mer 
engasjement fra faglærer. De tror manglende interesse for evaluering fra faglærers side, smitter over 
på studentene. Det etterlyses i den forbindelse en mer positiv holdning fra faglærere til evaluering 
med henvisning til at faglærer i samarbeid med studenttillitsvalgt har ansvar for at studentevaluering 
blir gjennomført. 
 
Referansegruppa har drøftet hvorvidt opplæring av ansatte i kvalitetssikringssystemet bør inngå i 
digitalt nytilsatt-kurs på Innaskjærs. Dette anbefales. Overfor forelesere bør det pekes på hva som 
forventes i forhold til undervisning og forholdet til studentene. Det anbefales også å utarbeide 
generell informasjon om kvalitetssikringssystemet for alle ansatte.  
 
I drøftingen rundt studierådenes rolle, ble det fra flere medlemmer i referansegruppa kommentert at 
studierådene fungerer utmerket med ca. 2 møter i semesteret. Ved ett fakultet ble det signalisert at 
dette ikke fungerer like bra. Flere har også vist til at noen studieråd har med eksterne representanter 
fra næringsliv og praksisfelt. Fra studentene ble det kommentert at det kun er tillitsvalgte som 
kjenner til studierådene. Det ble også pekt på at mange studenter ikke engasjerer seg fordi de enten 
ikke tror det skjer noe når de sier fra, eller at de syns det er skummelt å delta. Studentene pekte også 
på at de fant det vanskelig å få gitt tilbakemelding i forhold til eksamen siden studentevaluering 
normalt skjer midt i semesteret.  
 
Referansegruppa mener det er behov for å gjennomføre en evaluering/kartlegging av hvordan 
studierådene fungerer med tanke på deres rolle og arbeidsoppgaver samt hvordan deres arbeid 
følges opp på fakultetet/avdelingen. I den sammenheng mener referansegruppa det kan være 
aktuelt å vurdere endring i sammensetning og mandat for studierådene og eventuelt vurdere 
hvorvidt et studieråd også bør ha med eksterne representanter og fungere som et ansvarlig 
programråd/programstyre.  
 
For emner ved Handelshøyskolen er det innført sluttevaluering i tillegg til midtveisevaluering for å 
innfri krav i akkrediteringsprosessen (AACSB). Sluttevalueringen gjennomføres digitalt ved hjelp av 
smart telefon. I den forbindelse er det også pekt på at det amerikanske systemet f.eks. er mer 
opptatt av «closing the loop».  
 
Referansegruppa mener det er meningsløst å evaluere dersom evalueringen ikke følges opp. I flere 
sammenhenger er manglende system for avvikshåndtering bragt på banen av medlemmer i gruppa. 
Som ett eksempel på mangel på oppfølging av avvik, er det vist til at faglærer ikke gis tilbakemelding 
når klagesensur medfører endring i karakter. Studentrepresentantene mener også det mangler et 
godt system for feedback på klage fra studenter. Det er også påpekt at kvalitetssikringssystemet helt 
mangler et system for avvikshåndtering og at det bør vurderes å etablere en Si fra ordning ved UiA 
(se også kapittel 3.5). 
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Det har vært diskutert hvorvidt et avvikshåndteringssystem bør være en integrert del av 
kvalitetssikringssystemet eller et selvstendig system noe lignende det en del andre institusjoner har i 
sine Si fra ordninger. Flere er skeptiske til å etablere et stort og ressurskrevende apparat for en egen 
ordning. Det fryktes også en økning i rapportering av både smått og stort. 
 
Samtidig pekes det på problemer med å fange opp avvik, spesielt det som ikke passer i «bokser». 
Referansegruppa konkluderer likevel med ikke å anbefale et eget avvikssystem, men anbefaler heller 
at det vurderes hvordan en avvikshåndtering kan integreres i universitetets kvalitetssikringssystem. 
 
Referansegruppa stiller også spørsmål til om det gjøres så mye evaluering at det blir umulig å følge 
opp alt. I den forbindelse stilles det spørsmål til om f.eks. studiumevaluering kun bør gjøres andre 
hvert år i stedet for hvert år. Samtidig er en redd for å miste noe dersom det kun skal foretas 
evaluering andre hvert år, f.eks. vurdering av gjennomstrømming. Et annet alternativ er å 
gjennomføre studentevaluering 2. hvert år men skrive studiumrapport hvert år.  
 
Enkelte i referansegruppa har også trukket fram sjekklistene for studentevaluering og gitt uttrykk for 
at sjekklistene for evaluering av emne og studieprogram er for like og at sjekklisten for evaluering av 
studieprogram kan virke forvirrende. Det anbefales en gjennomgang av malene for evaluering (ikke 
forandre men foredle). I den forbindelse ble det vist til at lærerutdanningene har utarbeidet egen 
mal for studieprogramevaluering.  
 
Representanten fra Avdeling for lærerutdanning har også påpekt at det i kvalitetssikringssystemet 
kapittel 1.4 går fram at studieleder skal samarbeide med fakultetene, mens det for instituttleder på 
fakultetene ikke nevnes samhandling med lærerutdanningene.   
 
Referansegruppa har stilt spørsmål til studentenes arbeidsinnsats og til hvordan skjema for 
arbeidsomfang blir formidlet til studentene. I den forbindelse er det vist til at BI har dette i 
studiehåndboka. Emnets hjemmeside er nevnt av referansegruppa som en mulig kanal for formidling 
av forventet arbeidsomfang. Referansegruppa har også pekt på at forventning om arbeidsinnsats 
bør formidles til studentene ved oppstart av nye emner. Referansegruppa viser i den forbindelse til 
undersøkelser (blant annet Studiebarometeret) som indikerer at de fleste studenter bruker mindre 
tid en det som anses som forventet arbeidsomfang (27 timer per studiepoeng) på studiet.  
 
Referansegruppa mener også en god faglig og sosial oppstart på studieprogrammet kan gi 
studentene bedre tilhørighet og motivasjon til større innsats, redusere frafall og øke 
gjennomstrømmingen. Det anbefales derfor å vurdere om hvorvidt ordninger med faglig 
introduksjon bør gjøres obligatorisk og tas inn i kvalitetssikringssystemet. 
 
Referansegruppa har også stilt spørsmål til kvalitetssikring av eksamensoppgaven og pekt på et ønske 
om mer ekstern sensur. Når det gjelder ekstern sensur jobbes det også nasjonalt i UHR med dette.  
 
Studentene har spesielt tatt opp problemstillingen med informasjon om tillitsvalgte. I tillegg har 
tillitsvalgtsansvarlig i STA sendt referansegruppa et notat hvor det går fram at STA stadig opplever å 
få lister over tillitsvalgte som inneholder mange feiladresser. Ved ett tilfelle ble det mottatt over 100 
feilmeldinger som ikke var kommet fram til riktig tillitsvalgt. Dette er svært uheldig når det f.eks. skal 
inviteres til tillitsvalgtkurs eller i forbindelse med markedsføring av studentundersøkelser som f.eks. 
Studiebarometeret. Denne problemstillingen er også tatt spesielt opp i forhold til tillitsvalgte for 
emner i lærerutdanningene.  
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5.4 Anbefalinger fra referansegruppa  
 
Referansegruppa har følgende anbefalinger i forhold til styringskvalitet: 
 
• Alle krav om rapportering i kvalitetssikringssystemet må være av en slik art at det oppleves 

fornuftig og ikke som en tidstyv  
• Omfanget av rapportering bør vurderes redusert ytterligere 
• Maler i kvalitetssikringssystemet må være nyttige og bidra til å avdekke avvik (det vi må gjøre 

noe med) 
• I kvalitetssikringssystemet kapittel 1. 4 bør det komme fram at instituttledere på fakultetene 

også skal samhandle med lærerutdanningene 
• Det anbefales gjennomført en vurdering av hvordan et system for avvikshåndtering kan 

integreres i universitetets kvalitetssikringssystem 
• Det må settes av mer midler til sensur - bruk av ekstern sensor er et viktig element i 

kvalitetssikringen. Veileder må ikke sensurere alene («bukken og havresekken»). 
• Faglærer må gis tilbakemelding når klagesensur medfører endring i karakter, eventuelt uansett 

utfall av klagesensur. 
• Det anbefales vurdert hvorvidt ordninger med faglig introduksjon bør gjøres obligatorisk og tas 

inn i kvalitetssikringssystemet. 
• Det er behov for en bevisstgjøring i forhold til kandidatenes oppnåelse av de enkelte punktene i 

læringsutbyttebeskrivelsen for studieprogrammet 
• Det bør formidles forventet arbeidsomfang til studentene (f.eks. ved bruk av skjema for 

studentens arbeidsomfang)  
• Det anbefales gjennomført en kartlegging av tillitsmannsordningen i forhold til ansvars- og 

arbeidsfordeling og innføre en felles digital ordning for informasjon om tillitsvalgte.  
• Det anbefales utarbeidet en video med tanke på opplæring av ansatte i kvalitetssikringssystemet 

som del av digitalt nytilsatt-kurs på Innaskjærs. 
• Det anbefales gjennomført en evaluering av hvordan studierådene fungerer med tanke på deres 

sammensetning og mandat og eventuelt hvorvidt et studieråd også bør ha med eksterne 
representanter og fungere som et ansvarlig programråd/programstyre.  

• Emnet ORG123, Medvirkning og ledelse i kunnskapsorganisasjoner (10 studiepoeng) rettet mot 
studenttillitsvalgte anbefales videreført 

• Det anbefales at det drøftes videre hvorvidt det bør stilles krav om studentdeltakelse i evaluering 
for å få avlegge eksamen eller for å få sensur  

 
 
Når det gjelder kartlegging av tillitsmannsordningen er denne problemstillingen allerede meldt inn 
som en aktuell smartere@uia prosess, jfr. kapittel 3.3. Siden den foreløpig ikke er blitt prioritert, er 
referansegruppa gjort kjent med at det gjennomføres en egen administrativ prosess på dette. 
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6 Andre innspill fra referansegruppa  
 
Referansegruppa for kvalitetssikringssystemet skal vurdere behov for endringer i 
kvalitetssikringssystemet og fungere som en møteplass for konstruktiv kritikk og innspill til 
kvalitetssikringssystemet. I tillegg til mandat gitt fra styret i S-sak 55/13, har referansegruppa drøftet 
følgende saker: 

6.1 Mal for emnerapport 
 
Etter drøfting i referansegruppa ble det foreslått å ta inn et nytt punkt i 3 i mal for emnerapport med 
spørsmål om status for oppfølging av emnerapport fra forrige år. Nytt punktet var ment som en 
synliggjøring for emneansvarlig at rapporten fra forrige år måtte leses. Det ble også pekt på at det 
ved evaluering vil være naturlig å foreta en vurdering av hvorvidt tiltakene foreslått forrige år ble 
gjennomført og hvorvidt forrige års konklusjon var riktig eller feil («closing the loop»). 
 
Referansegruppa mente dette spørsmålet kunne øke endringsstyrken til rapporteringen. 
 
På bakgrunn av forslag fra referansegruppa har leder av universitetets studieutvalg på fullmakt 
3.3.2015 vedtatt revidert mal for emnerapport med virkning fra våren 2015.  

6.2 Digitalisering av rapporter i kvalitetssikringssystemet 
 
Det har vært en målsetting ved universitetet å digitalisere rapporteringen i kvalitetssikringssystemet. 
Høsten 2013 ble det gjennomført et pilotprosjekt for digital emnerapport ved ett institutt. 
Pilotprosjektet ble utvidet våren 2014 til å omfatte 9 institutt. Høsten 2014 ble digital 
emnerapportering gjennomført i fullskala. 
 
Referansegruppa er holdt oppdatert om utviklingen i prosjektet og har drøftet ulike problemstillinger 
rundt dette. I møte 24.9.2014 hadde medlemmer i referansegruppa følgende innspill til 
emnerapportering: 
• Emnerapportering er et viktig redskap for kvalitetssikring og nødvendig i forhold til NOKUTs 

dokumentasjonskrav 
• Stor tro på digitalisering av rapportering (både ansatte og studenter) 
• Emneansvarlig mangler motivasjon for å skrive emnerapport  
• Behov for mer informasjon i e-posten som går ut med påminnelse om emnerapportering til 

emneansvarlig inkludert at sensitiv informasjon må utelates  
• Viktig at instituttledere er aktive og bevisste 
• Ønsker mulighet for sortering av emnebeskrivelser på studieprogram. Vil være spesielt nyttig for 

lærerutdanningene 
• Transparens i rapporteringen er et viktig prinsipp 
• Ikke ønskelig at alle studenter gis tilgang til alle emnerapportene 
 
Fra og med våren 2015 vil det sannsynligvis ligge til rette for at studentene gis tilgang til 
emnerapportene automatisk via Innsiden (studentportal). Flere i referansegruppa har i den 
forbindelse påpekt at jo flere som gis innsyn i rapportene, jo mer begrenset vil innholdet i rapportene 
bli. Imidlertid er det også pekt på at økt antall emnerapporter i seg selv, samt lett tilgang til 
emnerapportene, har stor verdi. 
 
Referansegruppa anbefaler en videreføring av digital emnerapportering. 
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6.3 Videreføring av referansegruppa 
 
Referansegruppa er gjort kjent med at det pågår et nokså omfattende arbeid i NOKUT med mulig 
omlegging av NOKUTS arbeid med kvalitetsutvikling og kvalitetskontroll i sektoren. Sentralt i dette 
arbeidet er økt fokus på læringsutbytte, tilrettelegging for god og effektiv læring og tiltak som kan 
bidra til bedre gjennomstrømming. Referansegruppa anbefaler at UiA følger denne utviklingen nøye 
og vurderer tiltak som kan gjøre UIA best mulig i stand til å følge opp aktuelle sentrale føringer. 
 
Referansegruppa har drøftet sin egen rolle og mener det er behov for å gjøre en vurdering av 
hvorvidt og hvordan ordningen med en referansegruppe bør videreføres, eventuelt om intensjonen 
med referansegruppa kan ivaretas på en annen måte. 
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37/15 Søknad om dispensasjon for mulighet til gjenbruk av masteroppgave 
fra Økonomi og administrasjon – Siviløkonom, masterprogram til Regnskap 
og revisjon - Siviløkonom, masterprogram 
 
Arkivsak-dok. 15/01569-3 
Arkivkode.  312  
Saksbehandler Turid Høgetveit 
 
 
Saksgang Møtedato Saknr 
1 Universitetets studieutvalg 12.06.2015 37/15 
 
 
Forslag til vedtak: 
1. Universitetets studieutvalg gir Handelshøyskolen dispensasjon fra forskrift om studier og 

eksamen ved Universitetet i Agder § 8-4. Dispensasjonen gjelder mulighet til å innvilge 
fritak for masteroppgave i Regnskap og revisjon – Siviløkonom, masterprogram på grunnlag 
av masteroppgave i Økonomi og administrasjon – Siviløkonom, masterprogram.  

2. Forutsetningen for å gi fritak er at masteroppgaven i Økonomi og administrasjon – 
Siviløkonom, masterprogram er skrevet innen relevant fagområde for Regnskap og revisjon 
– Siviløkonom, masterprogram, samt at karakteren er minimum C. 

3. Dispensasjonen er gitt med hjemmel i forskrift om studier og eksamen ved Universitetet i 
Agder § 2. 

 
 
 

Greta Hilding 
 
Hva saken gjelder 
Fakultetsstyret for Handelshøyskolen har vedtatt å søke om dispensasjon fra forskrift om studier 
og eksamen ved UiA § 8-4 med hjemmel i forskriftens § 2. Ifølge forskriftens § 8-4 kan det ikke 
gis fritak for masteroppgave på grunnlag av masteroppgave eller tilsvarende arbeid i en tidligere 
grad. Handelshøyskolen ønsker at studenter som har fullført en mastergrad i Økonomi og 
administrasjon skal kunne gjenbruke masteroppgaven i en ny mastergrad i Regnskap og 
revisjon. 
 
Ifølge forskrift om studier og eksamen ved UiA § 2 kan styret (dvs. studieutvalget) innvilge 
dispensasjon fra bestemmelser i forskriften som gjelder fag-/programplan eller studieplan for 
eksternt finansierte studier og emner, og i særlige tilfelle også for ordinære studier og emner.  
 
Saken legges med dette fram for studieutvalget for vurdering.  
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Saksunderlag 
Fakultetsstyret for Handelshøyskolen fattet følgende vedtak i sak 13/15 (møte 25.3.2015): 
Styret for Handelshøyskolen vedtar å søke Styret for Universitetet i Agder om dispensasjon fra 
Forskrift om studier og eksamen ved UiA,§8 – 4, med hjemmel i §2 i samme forskrift, når det 
gjelder overlapp/gjenbruk av masteroppgaven fra Master i økonomi og administrasjon –
siviløkonom inn i Master i regnskap og revisjon – siviløkonom. 
 
I begrunnelsen for vedtaket viser Handelshøyskolen til at Regnskap og revisjon, masterprogram 
kun tilbys ved to andre institusjoner, henholdsvis Norges Handelshøyskole (NHH) og 
Handelshøyskolen BI. Handelshøyskolen viser til at det ved begge disse institusjoner gis 
anledning for studenter på masterprogram i regnskap og revisjon til å søke om godskriving av 
masteroppgave på grunnlag av masteroppgave fra masterprogram i økonomi og administrasjon. 
Ved disse institusjonene er det ifølge Handelshøyskolen mulig å ta masterprogram i regnskap og 
revisjon på ett år (+1 modell). Handelshøyskolen ønsker tilsvarende ordning for studenter på 
masterprogram i regnskap og revisjon ved UiA. 
 
Sekretariatets vurdering 
Studieutvalget har hjemmel til å gi dispensasjon fra bestemmelser i forskrift om studier og 
eksamen ved UiA som gjelder fag-/programplan eller studieplan jfr. forskriftens § 2. 
Virkeområde, som lyder som følger: 
Denne forskrift gjelder alle studier og emner ved Universitetet i Agder. § 19 gjelder for 
doktorgradsutdanninger. § 31, § 33 og § 37 gjelder for eksamener eller prøver underveis i 
doktorgradsutdanningen. Forskriften gjelder for forkurs for ingeniørutdanning så langt den 
passer uten å komme i konflikt med nasjonale bestemmelser for denne utdanningen. Styret kan 
dispensere fra bestemmelser i denne forskriften i fag-/programplan eller studieplan for eksternt 
finansierte studier og emner, og i særlige tilfelle også for ordinære studier og emner. For 
eksamener som arrangeres i regi av Universitetsstudiene på Svalbard gjelder eget 
eksamensreglement. 
 
Bestemmelsen i forskrift om studier og eksamen ved UiA som Handelshøyskolen søker 
dispensasjon fra er § 8-4 som lyder som følger: 
Det kan ikke gis fritak for masteroppgave på grunnlag av masteroppgave eller tilsvarende 
arbeid i en tidligere grad. 
 
Det har ikke vært behandlet tilsvarende søknader i studieutvalget tidligere.  
 
Sekretariatet viser til at Regnskap og revisjon – Siviløkonom, masterprogram blant annet ble 
etablert på bakgrunn av stor sannsynlighet for at en ny revisorlovutredning ville gi kun én 
revisorutdanning og da på masternivå. Ved å etablere en masterutdanning ville UiA posisjonere 
seg for framtiden og bli den tredje utdanningsinstitusjonen som tilbyr denne utdanningen i 
Norge. De to andre institusjonene er NHH og BI. 
 
Ifølge informasjon på nettsiden til BI (Regnskap og revisjon - Masteroppgave – godskriving av 
selvstendig arbeid), går det fram at studenter som tas opp på masterprogram i regnskap og 
revisjon har mulighet til å søke hel eller delvis godskriving for masteroppgaven på grunnlag av 
tidligere selvstendig arbeid på masternivå. Forutsetning for godkjenning er at oppgaven er 
skrevet innen relevant fagområde for masterprogram i regnskap og revisjon og at karakteren er 
på minimum C. Studenter som har fått innvilget godskriving av masteroppgaven, vil kunne 
avslutte studiet etter 3. semestre. Studenter som i tillegg har fått godskrevet kursdelen, vil kunne 
avslutte studiet etter 2. semestre. På en annen nettside (Master i regnskap og revisjon) går det 
fram at det kan søkes opptak på BI til +1 modell.  
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Ved NHH er det vedtatt egne opptaksregler for masterprogram i regnskap og revisjon (MRR) +1 
modell for søkere med mastergrad i økonomi og administrasjon. Her stilles det blant annet krav 
om karaktersnitt på C og krav om at mastergraden i økonomi og administrasjon må inneholde 
minst 60 studiepoeng i kurs og selvstendig arbeid innenfor fagområdene regnskap, revisjon, 
finansiell økonomi eller økonomisk styring. 
 
Sekretariatet viser til at det for ordinære studier og emner kun er i særlige tilfelle at 
studieutvalget kan dispensere fra bestemmelser i forskriften som gjelder studieplaner. Regnskap 
og revisjon – Siviløkonom, masterprogram er et ordinært studium og studieutvalget må derved 
ta stilling til hvorvidt de mener det foreligger et særlig tilfelle i denne saken. 

Sekretariatet viser til at det er flere felles emner i studieplanene for Økonomi og administrasjon 
– Siviløkonom, masterprogram og Regnskap og revisjon – Siviløkonom, masterprogram. 
Emnebeskrivelsen for masteroppgaven i programmene er også den samme (BE-501). Årsaken til 
at de to masterprogrammene likevel er selvstendige studier, er kravet i revisorloven om at 
statsautorisert revisor skal ha oppnådd mastergrad i regnskap og revisjon.  

På bakgrunn av dette og det faktum at både NHH og BI gir fritak for masteroppgave i regnskap 
og revisjon på bakgrunn av masteroppgave i økonomi og administrasjon, mener sekretariatet det 
foreligger en særlig grunn for tilsvarende ordning ved UiA. Sekretariatet mener imidlertid at 
forutsetningen må være at masteroppgaven er skrevet innen relevant fagområde for 
masterprogram i regnskap og revisjon samt at karakteren må være minimum C. Dette er klarert 
med saksbehandler på fakultetet. 
 
Per nå kan sekretariatet ikke se at det foreligger andre studieprogram ved UiA hvor det skulle 
være aktuelt å gi slik dispensasjon. 
 
 
 
 
 
Vedlegg:  
Fakultetsstyresak 
Nettsider BI og NHH 
Emnebeskrivelse BE-501 
 
 
 

Vedlegg til sak 
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38/15 Programevaluering av ph.d.-spesialiseringene i litteraturvitenskap og 
språkvitenskap ved Fakultet for humaniora og pedagogikk 
 
Arkivsak-dok. 15/01653-9 
Arkivkode.  412  
Saksbehandler Anne Marie Sundberg 
 
 
Saksgang Møtedato Saknr 
1 Universitetets studieutvalg 12.06.2015 38/15 
 
 
Forslag til vedtak: 
Universitetets studieutvalg tar programevalueringen av ph.d.-spesialiseringene i 
litteraturvitenskap og språkvitenskap til orientering.  
 
 

Greta Hilding 
 
 
Hva saken gjelder 
Fakultet for humaniora og pedagogikk gjennomførte høsten 2014 programevaluering av ph.d.-
spesialiseringene i litteraturvitenskap og språkvitenskap. 
 
I henhold til kvalitetssikringssystemet skal disse evalueringene legges frem for universitetets 
studieutvalg og universitetets forskningsutvalg til orientering. 
 
Det foreligger rapport fra evalueringskomité, kommentarer fra fakultetet til rapporten, samt 
fakultetets vedtak i saken. 
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Saksunderlag 
I henhold til kvalitetssikringssystemet ved UiA kapittel 3.1.3, skal det minst hvert femte år 
gjennomføres en programevaluering av doktorgradsutdanningene. Høsten 2014 ble det 
gjennomført programevaluering av spesialiseringene i litteraturvitenskap og språkvitenskap ved 
Fakultet for humaniora og pedagogikk. I kvalitetssikringssystemet heter det at rapport fra 
programevalueringen skal behandles i spesialiseringsutvalget, ph.d.-utvalget ved fakultetet og i 
fakultetsstyret. Rapport med fakultetets oppfølging av evalueringen skal legges fram for 
universitetets studieutvalg og universitetets forskningsutvalg til orientering.  
 
I evalueringsrapporten fokuseres det på følgende elementer: 
- Inntakskvalitet 
- Rammekvalitet 
- Programkvalitet 
- Undervisningskvalitet 
- Resultatkvalitet 
- Styringskvalitet 
- Relevans 
 
Rapporten kan kort oppsummeres som følger:  
 
Inntakskvalitet  
- Komiteen bemerker at det er høy gjennomsnittsalder på søkerne til stipendiatstillinger.  
- Manglende rutiner for integrering av nye stipendiater anses kritikkverdig. 
 
Rammekvalitet  
- Det påpekes at ph.d.-koordinatorfunksjonen har framstått som uklar. Det er viktig å styrke 

denne funksjonen.  
- Informasjon og kommunikasjon synes å være en generell utfordring.  
- Integreringen av stipendiatene i det øvrige miljøet er en utfordring. Det faglige miljøet og 

læringsutbyttet kan styrkes gjennom tilknytning til forskergrupper.  
- Det bør ses på problematikken med kontorplassering av ph.d.-kandidatene.  
- Det foreslåes å utvide stipendperioden til 4 år, inklusive 1 år arbeidsplikt.  
 
Programkvalitet 
- Komiteen har ingen kommentarer til måten programmet er bygg opp på.  
- Det anbefales en gjennomgang av de ulike nivåene ved fakultetet ift arbeids- og 

ansvarsfordeling.  
- Fagspesifikke perspektiv bør gis større plass i planleggingen av fellesemnene.  
- Det bør legges til rette for utenlandsopphold i løpet av stipendperioden.  
 
Undervisningskvalitet 
- Betydningen av framdriftsrapportene som verktøy for å kvalitetssikre kandidatenes fremdrift 

understrekes. Rapportene fungerer per i dag ikke som gode redskaper for oppfølging og 
forebygging av problemer. 

- Veilederes kompetanse bør ligge tett på avhandlingsprosjektets tema.   
- De frie kursene i opplæringsdelen bør spisses mot kandidatenes avhandlingsprosjekter.  
 
Resultatkvalitet  
- Gjennomføringstiden er lang. Her er det et klart forbedringspotensial.   
- Veileder bør være bevisst sitt ansvar for å hjelpe kandidaten gjennom på normert tid.  
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Styringskvalitet 
- Komiteen anser organiseringen av spesialiseringene på tvers av to institutter som 

problematisk. 
 
Relevans 
- Fakultetet bør vurdere å skaffe informasjon om ph.d.-utdanningens relevans fra de som har 

disputert, samt å få oversikt over hvorvidt de får relevant arbeid etter endt utdanning.  
  
Fakultet for humaniora og pedagogikk ved daværende ledere av ph.d.-utvalgene for de to 
spesialiseringene slutter seg til mange av de kommentarene som framkommer i 
evalueringsrapporten og uttrykker at man må arbeide videre i forhold til de ulike innspillene.  
 
Fakultetsstyret ved Fakultet for humaniora og pedagogikk behandlet programevalueringen i sitt 
møte 15. april i år. Det ble fattet følgende vedtak i HP-sak 21/15: 
Fakultetsstyret for humaniora og pedagogikk tar rapporten fra programevaluering av ph.d.-
spesialiseringene i Litteraturvitenskap og Språkvitenskap til orientering. 
 
Fakultetsstyret ber ph.d.-utvalgene for de berørte spesialiseringene følge opp innholdet i 
rapporten.  
 
Sekretariatets kommentarer 
Det framkommer en rekke merknader i rapporten fra evalueringskomiteen. I sine kommentarer 
er daværende ledere av ph.d.-utvalgene for de aktuelle spesialiseringene i stor grad enige med 
komiteen og uttrykker behov for at man arbeider videre med utgangspunkt i rapporten. Det 
foreligger imidlertid ikke noen plan for oppfølging av evalueringsrapporten. Sekretariatet er 
kjent med at det i sak til universitetets forskningsutvalg etterspørres en plan for oppfølgingstiltak 
som skal legges fram for utvalget. Når slik plan foreligger, vil også Studieutvalget få denne til 
orientering.  
 
 
 
Vedlegg:  
Oversender til Studieutvalget vedtak om programevaluering ved Fakultet for humaniora og 
pedagogikk.docx 
Programevaluering - vedtak.pdf 
Ph.d.-evaluering - egenevaluering.pdf 
Ph.d.-evaluering UiA - endelig rapport.pdf 
 
 
 

Vedlegg til sak 
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Fra: Fakultet for humaniora og pedagogikk 
Lise Moss 
 

Dato:  20.05.2015 
 
Saksnr.: 15/01653-7 

Til: 
 

Anne Marie Sundberg/ Studiesekretariatet     

Kopi 
til: 
 

 
         
 

 

  
 
 
 

Oversender til Studieutvalget vedtak om Programevaluering ved Fakultet for humaniora 
og pedagogikk høsten 2014 

Fakultet for humaniora og pedagogikk gjennomførte høsten 2014 programevaluering av ph.d.-
spesialiseringen i Språkvitenskap og Litteraturvitenskap. 

Rapportene fra det eksterne evalueringspanelet, samt den påfølgende egenevalueringen ble 
behandlet i ph.d.-utvalget for språkvitenskap den 6. desember 2014, og i ph.d.-utvalget for 
litteraturvitenskap 11. februar 2015. Saken gikk deretter til Fakultetets 
Forskerutdanningsutvalg, og ble til slutt behandlet i Fakultetsstyret 15.04. 2015. 

Ifølge Kvalitetssikringssystemet skal rapportene sendes sentralt Forskningsutvalg samt 
Studieutvalget til orientering. 

Vedlagt finner du rapportene, samt vedtaket Fakultetsstyret gjorde i saken, i tråd med 
saksfremlegget. 
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SAKSPROTOKOLL 
 
 
Arkivsak-dok. 15/01653 
Arkivkode  
Saksbehandler Lise Moss 
 

Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Fakultetsstyret ved Fakultet for humaniora 
og  pedagogikk 

15.04.2015 21/15 

 
 
 
Programevaluering Fakultet for humaniora og pedagogikk - Spesialisering i 
litteraturvitenskap og Språkvitenskap 
 

 
Fakultetsstyret ved Fakultet for humaniora og  pedagogikk har behandlet saken 
i møte 15.04.2015 sak 21/15 
 
Møtebehandling 

 
 
Votering 

Enstemmig 
 
Vedtak  

Fakultetsstyret for humaniora og pedagogikk tar rapporten fra programevaluering av 
ph.d.-spesialiseringene i Litteraturvitenskap og Språkvitenskap til orientering.  

Fakultetsstyret ber ph.d.-utvalgene for de berørte spesialiseringene følge opp 
innholdet i rapporten. 
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Programevaluering	  av	  ph.d.-‐spesialiseringene	  i	  språk-‐	  og	  
litteraturvitenskap	  ved	  Universitetet	  i	  Agder	  	  
 
 

I	  e-‐post	  fra	  Universitetet	  i	  Agder	  (UiA),	  datert	  3.9.2014	  og	  signert	  Lise	  Moss,	  ble	  følgende	  
utvalg	  oppnevnt	  til	  å	  evaluere	  ph.d.-‐spesialiseringene	  i	  språk-‐	  og	  litteraturvitenskap	  ved	  
UiA:	  

• Professor John Brumo, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 
• Professor Roy T. Eriksen, UiA 
• Anne M. Foss (kandidatrepresentant, språkvitenskap) 
• Professor Gjert Kristoffersen, Universitetet i Bergen 
• Førsteamanuensis Anne M. Løvland, UiA 
• Solbjørg T. Nes (kandidatrepresentant, litteraturvitenskap) 

 

Kristoffersen	  påtok	  seg	  å	  lede	  arbeidet.	  Frist	  for	  arbeidet	  ble	  satt	  til	  15.	  november	  2014.	  
Utvalget	  har	  kommunisert	  per	  e-‐post.	  Eriksen	  ble	  i	  sluttfasen	  av	  arbeidet	  sykmeldt,	  slik	  
at	  han	  ikke	  har	  vært	  med	  på	  den	  avsluttende	  diskusjonen	  som	  har	  munnet	  ut	  i	  denne	  
rapporten.	  

Utgangspunkt	  for	  vurderingen	  er	  UiAs Rutiner for kvalitetssikring av forskerutdanning, med 
særlig vekt på pkt. 3.1.3, som handler om programevaluering.1 Mye	  av	  grunnlagsmateriale	  ut	  
over	  dette	  har	  blitt	  stilt	  til	  utvalgets	  disposisjon	  av	  fakultetet	  via	  en	  egen	  nettside	  i	  
Fronter.	  I	  tillegg	  har	  vi	  selv	  innhentet	  informasjon,	  dels	  fra	  relevante	  nettsider	  ved	  UiA	  
og	  dels	  i	  form	  av	  spørsmål	  til	  administrasjonen.	  De	  to	  representantene	  for	  
doktorgradskandidatene,	  Foss	  og	  Nes,	  	  har	  skrevet	  en	  delrapport	  knyttet	  til	  
inntakskvalitet,	  rammekvalitet	  og	  programkvalitet.	  Vår	  beskrivelse	  og	  vurdering	  av	  
disse	  baserer	  seg	  i	  stor	  grad	  på	  denne	  rapporten.	  

I	  rutinene	  for	  programevaluering	  av	  ph.d.-‐programmer	  ved	  UiA	  vises	  det	  til	  en	  sjekkliste	  
som	  evalueringspaneler	  skal	  følge.	  Ifølge	  oppnevningsbrevet	  er	  en	  slik	  liste	  ennå	  ikke	  
laget.	  Dette	  finner	  vi	  underlig.	  Vi	  måtte	  da	  i	  stedet	  utarbeide	  vår	  egen	  sjekkliste.	  Den	  ble	  
satt	  opp	  med	  utgangspunkt	  i	  sjekklisten	  som	  gjelder	  ordinære	  studier	  ved	  UiA.	  Følgende	  
punkter	  er	  de	  panelet	  selv	  anser	  som	  mest	  sentrale:	  

1. Inntakskvalitet 
2. Rammekvalitet 
3. Programkvalitet 
4. Undervisningskvalitet 
5. Resultatkvalitet 
6. Styringskvalitet 
7. Relevans 

Under	  hvert	  av	  punktene	  har	  vi	  formulert	  et	  sett	  med	  spørsmål.	  Flere	  av	  disse	  har	  det	  
vært	  vanskelig	  å	  få	  svar	  på.	  Vi	  har	  forståelse	  for	  at	  den	  informasjonen	  som	  trengtes	  for	  å	  
svare	  på	  disse	  har	  vært	  vanskelig	  eller	  umulig	  å	  skaffe	  til	  veie.	  I	  fravær	  av	  den	  sjekklisten	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1http://old.uia.no/portaler/om_universitetet/organisasjonen/kvalitetssikring_av_utdanning/kvalsikr3	  	  
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som	  ennå	  ikke	  er	  laget,	  har	  vi	  likevel	  valgt	  å	  ta	  dem	  med	  i	  rapporten	  som	  eksempler	  på	  
hvilke	  typer	  informasjon	  vi	  mener	  bør	  legges	  til	  grunn	  når	  kvaliteten	  i	  et	  program	  eller	  
en	  spesialisering	  skal	  vurderes.	  	  

I	  det	  følgende	  går	  vi	  gjennom	  hvert	  av	  de	  syv	  punktene	  i	  form	  av	  egne	  avsnitt.	  Hvert	  
avsnitt	  begynner	  med	  en	  liste	  over	  de	  spørsmålene	  vi	  har	  gått	  inn	  på.	  Deretter	  følger	  en	  
situasjonsbeskrivelse	  og	  til	  slutt	  panelets	  vurdering	  
  

Inntakskvalitet	  

Spørsmål	  og	  materiale	  

Dette	  punktet	  dreier	  seg	  om	  prosessen	  fram	  til	  opptak	  i	  programmet.	  Et	  overordnet	  mål	  
her	  må	  være	  å	  rekruttere	  gode	  kandidater,	  både	  fra	  egen	  institusjon	  og	  
nasjonalt/internasjonalt.	  I	  hvilken	  grad	  lykkes	  fakultetet	  med	  dette?	  Her	  er	  de	  
spørsmålene/punktene	  vi	  bad	  om	  hjelp	  fra	  administrasjonen	  til	  å	  belyse:	  

1) Utlysingspraksis	  knyttet	  til	  stipendiatstillinger,	  med	  særlig	  vekt	  på	  om	  stillingene	  
utlyses	  åpent	  eller	  knyttet	  til	  bestemte	  fagområder	  eller	  prosjekter	  

2) Antall	  stillinger	  som	  har	  vært	  lyst	  ut	  i	  perioden,	  med	  gjennomsnittlig	  antall	  
søkere	  

3) Beskrivelse	  av	  opptaksprosedyren,	  gjerne	  i	  form	  av	  retningslinjer	  om	  slike	  finnes	  
4) Analyse	  av	  søkermassen	  til	  de	  to	  spesialiseringene	  

a) Kjønnsfordeling	  
b) Gjennomsnittsalder	  
c) Stipendiatenes	  grunnlagskvalifikasjoner	  

i) Karaktersnitt,	  MA-‐oppgaven	  
ii) Kvalifikasjoner	  ut	  over	  mastergraden	  (for	  eksempel	  vitenskapelige	  

publikasjoner)	  
d) Intern	  (MA-‐grad	  fra	  UiA)	  vs.	  ekstern	  rekruttering	  

5) Kopi	  av	  ev.	  rutiner	  for	  å	  integrere	  nytilsatte	  stipendiater	  i	  fagmiljøet	  
6) Oversikt	  over	  kandidater	  som	  ikke	  er	  finansiert	  av	  doktorgradsstipend,	  gruppert	  

etter	  finansieringsform	  

Situasjonsbeskrivelse	  

Følgende	  beskrivelse	  bygger	  på	  de	  opplysningene	  vi	  har	  fått	  fra	  administrasjonen	  i	  form	  
av	  et	  eget	  dokument	  kalt	  Svar	  om	  inntakskvalitet.	  Dette	  ligger	  i	  Fronter.	  	  

Alle	  stipendiatstillinger	  har	  siden	  2011	  vært	  utlyst	  enten	  i	  litteratur-‐	  eller	  
språkvitenskap.	  I	  2010	  ble	  det	  lyst	  ut	  to	  stillinger	  knyttet	  til	  begge	  spesialiseringene	  og	  
én	  stilling	  knyttet	  til	  satsingsområdet	  multimodalitet	  og	  kulturendring,	  der	  tilknytning	  
til	  spesialisering	  er	  uklar.	  I	  alt	  ni	  stipendstillinger	  har	  vært	  lyst	  ut	  mellom	  1.1.2010	  og	  
30.9.2014.	  Når	  vi	  holder	  utenom	  den	  kombinerte	  utlysningen	  i	  2010	  og	  stillingen	  
knyttet	  til	  satsingsområdet,	  fordeler	  de	  resterende	  seks	  seg	  med	  tre	  knyttet	  til	  litteratur	  
og	  tre	  til	  språk.	  I	  oppstillingen	  vi	  mottok	  fra	  fakultetet	  sies	  det	  intet	  om	  fordeling	  mellom	  
intern	  og	  ekstern	  finansiering	  når	  det	  gjelder	  disse	  ni	  stillingene,	  men	  vi	  går	  ut	  fra	  at	  
disse	  er	  stipend	  utlyst	  med	  finansiering	  fra	  UiAs	  rammebevilgning.	  
Opptaksprosedyren	  er	  beskrevet	  i	  vedlegget,	  og	  følger	  så	  vidt	  vi	  kan	  se	  det	  som	  er	  vanlig	  
ved	  andre	  institusjoner.	  	  
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Søkertallet	  på	  hver	  stilling	  varierer,	  fra	  ca.	  4	  til	  de	  fire	  stillingene	  utlyst	  i	  2010	  og	  -‐11,	  til	  
hhv.	  10	  og	  17	  søkere	  på	  stillinger	  i	  språkvitenskap	  og	  litteraturvitenskap	  utlyst	  i	  2012.	  
Kjønnsfordelingen	  blant	  søkerne	  til	  de	  tre	  stillingene	  i	  litteraturvitenskap	  var	  16	  
kvinner	  og	  5	  menn,	  mens	  den	  tilsvarende	  fordelingen	  for	  stillingene	  i	  språkvitenskap	  
var	  12	  og	  7.	  	  Gjennomsnittsalderen	  for	  de	  til	  sammen	  49	  søkerne	  på	  de	  9	  stillingene	  er	  
vel	  36	  år.	  Tallet	  representerer	  et	  gjennomsnitt	  av	  de	  gjennomsnittene	  for	  hver	  stilling	  vi	  
ha	  fått	  oppgitt.	  Siden	  gjennomsnittet	  for	  stillingen	  med	  17	  søkere	  var	  33,9	  år,	  er	  nok	  det	  
reelle	  gjennomsnittet	  noe	  lavere	  og	  kan	  anslås	  til	  omtrent	  35	  år.	  	  
Administrasjonen	  har	  meldt	  tilbake	  at	  det	  ikke	  foretas	  rutinemessig	  registrering	  av	  
informasjonene	  nevnt	  under	  4c	  og	  d	  ovenfor.	  Vi	  har	  ingen	  grunn	  til	  å	  tro	  at	  dette	  gjøres	  i	  
større	  grad	  ved	  andre	  institusjoner,	  men	  når	  kvaliteten	  i	  et	  program	  skal	  vurderes,	  er	  
opplysninger	  av	  denne	  art	  i	  høy	  grad	  relevant.	  Særlig	  savner	  vi	  en	  oversikt	  som	  viser	  i	  
hvilken	  grad	  en	  tiltrekker	  seg	  eksterne	  søkere	  til	  stipendstillinger.	  
Det	  finnes	  ingen	  spesielle	  rutiner	  for	  integrering	  av	  nytilsatte	  stipendiater	  i	  fagmiljøet.	  
Stipendiatene	  blir	  behandlet	  som	  andre	  nytilsatte.	  
Når	  deg	  gjelder	  fordeling	  av	  studenter	  mht.	  finansiering,	  bygger	  vi	  Navneliste	  
doktorgradskandidater	  på	  språk	  og	  litteratur,	  som	  administrasjonen	  har	  gjort	  tilgjengelig	  
for	  oss.	  Av	  denne	  framgår	  det	  at	  tre	  av	  de	  24	  som	  er	  innrullert	  i	  programmet	  og	  arbeider	  
på	  en	  avhandling,	  har	  bare	  tre	  ekstern	  finansiering	  fra	  NFR.	  	  Innslaget	  av	  ekstern	  
finansierte	  kandidater	  er	  med	  andre	  ord	  relativt	  lavt,	  men	  dette	  er	  nok	  noe	  som	  
særkjenner	  de	  fleste	  humanistiske	  fakulteter	  i	  Norge	  i	  dag.	  
	  

Vurdering	  

Det	  er	  først	  og	  fremst	  to	  forhold	  som	  slår	  oss	  her.	  Det	  første	  er	  at	  gjennomsnittsalderen	  
på	  søkerne	  til	  stipendstillinger	  framstår	  som	  svært	  høy.	  Hvis	  vi	  regner	  med	  at	  de	  fleste	  
har	  avsluttet	  mastergraden	  før	  de	  har	  fylt	  30,	  går	  det	  med	  andre	  ord	  minst	  fem	  år	  før	  en	  
søker	  stipend.	  Vi	  har	  ingen	  mulig	  forklaring	  på	  dette,	  og	  vi	  har	  heller	  ikke	  data	  fra	  andre	  
institusjoner	  å	  sammenligne	  med,	  men	  det	  framstår	  som	  underlig.	  Vi	  ser	  likevel	  at	  vi	  her	  
bygger	  på	  gjennomsnitt,	  og	  at	  det	  bak	  disse	  kan	  skjule	  seg	  en	  gruppe	  yngre	  søkere	  med	  
nylig	  avlagt	  mastergrad.	  Det	  betyr	  imidlertid	  at	  en	  da	  også	  har	  en	  gruppe	  søkere	  som	  er	  
tilsvarende	  eldre	  enn	  gjennomsnittet.	  	  

Et	  forhold	  som	  vi	  mener	  er	  kritikkverdig,	  er	  fraværet	  av	  egne	  rutiner	  for	  integrering	  av	  
nye	  stipendiater.	  Som	  det	  vil	  framgå	  lenger	  nede,	  reiser	  kandidatrepresentantene	  skarp	  
kritikk	  av	  nettopp	  et	  slikt	  fravær,	  som	  gjør	  at	  det	  ofte	  tar	  for	  lang	  tid	  å	  komme	  i	  gang	  og	  
at	  mer	  erfarne	  stipendiater	  må	  bruke	  tid	  på	  å	  hjelpe	  nytilsatte	  i	  orden	  i	  fravær	  av	  hjelp	  
fra	  administrasjon	  og	  ledelse.	  Et	  relatert	  spørsmål	  som	  reiser	  seg	  her	  er	  hvordan	  kravet	  i	  
ph.d.-‐forskriftens	  §7	  følges	  opp,	  nemlig	  at	  ”[f]akultetet	  og	  veilederne	  skal	  sammen	  sikre	  
at	  ph.d.-‐kandidaten	  deltar	  i	  et	  aktivt	  forskningsmiljø.”	  Hvis	  integrasjonen	  i	  et	  
arbeidsmiljø	  ikke	  fungerer,	  er	  det	  vanskelig	  å	  se	  at	  dette	  kan	  fungere	  i	  samsvar	  med	  
forskriften,	  selv	  om	  det	  her	  også	  er	  andre	  krav	  som	  må	  oppfylles,	  f.eks.	  at	  veilederen	  selv	  
er	  del	  av	  et	  aktivt	  forskningsmiljø.	  	  
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Rammekvalitet	  

Spørsmål	  og	  materiale	  

Under	  dette	  punktet	  valgte	  vi	  følgende	  punkter	  for	  nærmere	  vurdering	  

1) Tilgang	  og	  kvalitet	  på	  faglitteratur/bibliotek	  
2) Tilgang	  og	  kvalitet	  på	  administrative	  støttetjenester	  
3) Læringsmiljø	  og	  programtilhørighet	  (faglig	  og	  sosialt)	  
4) Ansettelsesforhold	  og	  økonomiske	  rammebetingelser	  

I	  fravær	  av	  muligheten	  for	  hele	  komiteen	  til	  å	  besøke	  campus	  på	  Gimlemoen	  og	  selv	  
foreta	  intervjuer	  og	  snakke	  med	  de	  ansvarlige,	  har	  de	  to	  kandidatrepresentantene	  som	  
allerede	  nevnt	  skrevet	  en	  vurdering	  av	  disse	  og	  andre	  punkter.	  Når	  det	  gjelder	  
situasjonsbeskrivelser,	  baserer	  vi	  oss	  med	  andre	  ord	  i	  stor	  grad	  på	  
førstehåndsvurderinger	  fra	  to	  som	  nylig	  har	  gått	  gjennom	  programmet,	  både	  her	  og	  
under	  de	  følgende	  avsnittene.	  

	  

Situasjonsbeskrivelse	  
 1) Faglitteratur/bibliotek 

Bibliotekstjenestene	  er	  ifølge	  kandidatrepresentantene	  i	  utvalget	  meget	  godt	  
strukturert,	  og	  oppleves	  generelt	  sett	  som	  et	  lavterskeltilbud	  med	  høy	  kvalitet.	  
Fagområdene	  har	  sine	  egne	  kontaktpersoner,	  og	  på	  Universitetsbibliotekets	  initiativ	  har	  
det	  blitt	  opprettet	  jevnlige	  møteplasser	  mellom	  disse	  fagbibliotekarene	  og	  kandidatene	  
på	  de	  ulike	  spesialiseringene.	  Videre	  gir	  biblioteket	  ulike	  typer	  kurs,	  både	  rettet	  generelt	  
mot	  vitenskapelig	  ansatte	  på	  fakultetene	  (som	  ph.d.-‐kandidater	  selvfølgelig	  kan	  delta	  
på),	  og	  mer	  spesifikt	  rettet	  mot	  ph.d-‐kandidater	  –	  inkludert	  kurs	  rettet	  direkte	  mot	  nye	  
stipendiater/kandidater.	  	  

Fjernlån	  og	  forlengelse	  av	  lån	  er	  sjelden	  noe	  problem.	  Kandidatene	  oppfordres	  til	  å	  
komme	  med	  innkjøpsforslag,	  og	  ønsker	  fører	  stort	  sett	  alltid	  til	  innkjøp,	  sekundært	  
fjernlån.	  Det	  er	  dessuten	  god	  tilgang	  på	  en	  rekke	  aktuelle	  databaser	  gjennom	  biblioteket.	  
 
2) Administrative støttetjenester 

Mye	  av	  fakultetets	  administrative	  støttetjeneste	  overfor	  ph.d.-‐kandidatene	  er	  samlet	  hos	  
en	  ph.d.-‐koordinator	  eller	  -‐rådgiver.	  Selv	  om	  kandidatene	  vurderer	  det	  som	  positivt	  at	  
mange	  av	  disse	  tjenestene	  er	  samlet	  (slik	  at	  man	  slipper	  å	  forholde	  seg	  til	  en	  lang	  rekke	  
personer/roller),	  så	  har	  ph.d-‐koordinatorens	  rolle	  overfor	  kandidatene	  fremstått	  som	  
noe	  uklar.	  Kommunikasjonen	  mellom	  koordinator	  og	  kandidater	  har	  ikke	  alltid	  vært	  
optimal;	  sett	  fra	  kandidatenes	  side	  har	  koordinatorrollen	  til	  tider	  fremstått	  mer	  som	  en	  
kanal	  som	  videreformidler	  pålegg,	  krav,	  instrukser	  eller	  lignende	  fra	  fakultetet,	  enn	  som	  
en	  reell	  støttetjeneste.	  	  

Fakultetets	  organisering	  av	  forskerutdanningsadministrasjonen,	  	  der	  det	  meste	  samles	  
hos	  én	  person,	  kan	  være	  sårbar.	  Kandidatenes	  erfaring	  tilsier	  at	  det	  i	  visse	  aspekter	  ved	  
administrasjonen	  er	  (eller	  har	  vært)	  svake	  eller	  manglende	  rutiner.	  Blant	  annet	  har	  det	  i	  
flere	  tilfeller	  vært	  kandidatene	  som	  har	  hjulpet	  koordinatoren	  med	  elementære	  ting	  som	  
informasjon	  om	  hvem	  som	  er	  på	  programmet	  (inkl.	  deres	  kontaktinformasjon)	  og	  hvilke	  
veiledere	  de	  ulike	  kandidatene	  har.	  Det	  synes	  videre	  å	  være	  svake	  administrative	  rutiner	  

69



	   5	  

rundt	  godkjenning	  av	  opplæringsdelen.	  For	  noen	  har	  prosessen	  tatt	  så	  lang	  tid	  som	  ett	  
år,	  dvs.	  fra	  søknaden	  er	  sendt	  inn	  til	  den	  havner	  på	  sakslisten	  til	  ph.d.-‐utvalget,	  altså	  de	  
som	  godkjenner.	  Kandidater	  har	  selv	  måtte	  purre,	  dokumentasjon	  har	  forsvunnet	  og	  må	  
sendes	  på	  nytt,	  og	  det	  virker	  å	  være	  tilfeldig	  om	  kandidaten	  får	  beskjed	  om	  
opplæringsdelen	  er	  godkjent.	  Vi	  kan	  også	  nevne	  at	  elementære	  ting	  som	  kontrakter	  til	  
eksterne	  veiledere	  har,	  i	  enkelttilfeller,	  tatt	  uforholdsmessig	  lang	  tid.	  

Kandidatene	  ser	  også	  et	  forbedringspotensial	  når	  det	  gjelder	  organisering	  av	  
utenlandsopphold.	  Kandidater	  oppfordres	  sterkt	  til	  å	  knytte	  seg	  til	  utenlandske	  
læringsinstitusjoner	  i	  deler	  av	  utdanningsperioden,	  men	  på	  fakultetet	  er	  rutinene	  
angående	  dette	  lite	  utviklet,	  og	  det	  er	  dermed	  lite	  praktisk	  eller	  administrativ	  hjelp	  å	  få.	  
Ph.d.-‐koordinatoren	  kan	  bare	  henvise	  til	  internasjonal	  avdeling,	  og	  internasjonal	  
avdeling	  har	  ikke	  egne	  rutiner	  for	  forskningsopphold	  i	  utlandet	  på	  ph.d.-‐nivå,	  og	  kan	  
dermed	  bare	  gi	  generell	  veiledning	  på	  dette	  punktet.	  Organiseringen	  overlates	  til	  
kandidat	  og	  veileder,	  og	  kandidaten	  er	  dermed	  til	  en	  viss	  grad	  prisgitt	  veileders	  erfaring	  
og	  kontaktnett.2	  
Informasjon	  og	  kommunikasjon	  synes	  å	  være	  en	  generell	  utfordring.	  Dette	  inkluderer	  
også	  ren	  praktisk	  informasjon.	  Kandidater	  som	  ikke	  tidligere	  har	  arbeidet	  ved	  
institusjonen	  bruker	  uforholdsmessig	  lang	  tid	  på	  å	  finne	  ut	  hvordan	  de	  ulike	  
administrative	  støttetjenestene	  fungerer	  –	  hvem	  en	  må	  kontakte	  og	  hvor	  en	  kan	  få	  hjelp	  
–	  og	  i	  de	  fleste	  tilfeller	  ligger	  svært	  mye	  av	  denne	  opplæringen	  i	  realiteten	  på	  
medkandidater.	  Siden	  kandidatene	  som	  regel	  har	  vært	  plassert	  langt	  unna	  både	  institutt	  
og	  fakultet,	  tar	  det	  lang	  tid	  å	  finne	  ut	  hvem	  som	  gjør	  hva.	  Generelt	  synes	  det	  å	  være	  en	  
del	  taus	  kunnskap	  (eller	  sedvaner)	  om	  hvordan	  fakultetet	  organiseres.	  Som	  nytilsatt	  kan	  
det	  ta	  lang	  tid	  å	  få	  kjennskap	  til	  dette,	  og	  vi	  mener	  at	  informasjon	  ved	  tilsetting/opptak	  
på	  programmet	  burde	  vært	  mer	  utførlig.	  En	  del	  av	  denne	  kunnskapen	  videreformidles	  
av	  andre	  kandidater,	  og	  i	  perioder	  kan	  det	  gå	  med	  mye	  tid	  til	  å	  hjelpe	  en	  kollega	  til	  å	  
finne	  ut	  av	  ting	  det	  burde	  vært	  informert	  om	  langt	  tidligere.	  

Videre	  har	  det	  i	  lang	  tid	  vært	  vanskelig	  å	  finne	  riktige	  dokumenter	  på	  nett,	  selv	  om	  dette	  
har	  blitt	  påpekt	  gjentatte	  ganger	  både	  av	  kandidater,	  veiledere	  og	  ph.d-‐utvalgene.	  Det	  
har	  f.eks.	  vært	  en	  reell	  utfordring	  å	  finne	  riktig	  beskrivelse	  av	  hvilke	  krav	  som	  må	  
oppfylles	  for	  å	  få	  opplæringsdelen	  godkjent,	  eller	  å	  finne	  referater	  fra	  møtene	  i	  ph.d.-‐
utvalgene.	  	  Videre	  har	  noen	  av	  dokumentene	  som	  har	  ligget	  ute	  på	  nett	  vist	  videre	  til	  
andre	  dokumenter	  som	  ikke	  er	  å	  oppdrive	  (dokumentene	  har	  ikke	  bare	  ikke	  vært	  
publisert	  på	  nett,	  de	  har	  også	  vært	  vanskelig	  å	  få	  tak	  i	  via	  fakultetsadministrasjonen).	  
Et	  generelt	  trekk,	  som	  til	  dels	  handler	  om	  kommunikasjon,	  er	  at	  det	  kan	  være	  vanskelig	  
å	  orientere	  seg	  om	  hvilke	  roller	  og	  ansvarsområder	  de	  ulike	  personene	  knyttet	  til	  
forskerutdanningen	  har;	  det	  har	  vært	  uklart	  hva	  en	  kan	  forvente	  seg	  av	  veileder,	  leder	  
av	  ph.d.-‐utvalg,	  instituttleder,	  ph.d.-‐koordinator	  og	  instituttkonsulent.	  Et	  eksempel	  kan	  
være	  skifte	  av	  veileder.	  I	  avtalen,	  del	  B,	  punkt	  5	  vises	  det	  til	  at	  kandidat	  og	  veileder	  
sammen	  kan	  «be	  fakultetet	  om	  å	  oppnemne	  ny	  rettleiar	  for	  kandidaten»,	  men	  uten	  at	  det	  
er	  klart	  hvem	  «fakultetet»	  er	  i	  denne	  sammenhengen.	  

Det	  bør	  også	  påpekes	  at	  måten	  en	  kandidat/stipendiat	  tas	  imot	  (og	  takkes	  av)	  på	  synes	  å	  
variere	  med	  instituttleder,	  ph.d-‐utvalgsleder	  og	  veileder.	  Rutinene	  synes	  å	  ha	  blitt	  bedre,	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2	  Når	  det	  gjelder	  endelig	  valg	  av	  institusjon,	  som	  i	  stor	  grad	  bør	  baseres	  på	  faglige	  kriterier,	  må	  det	  vel	  bli	  
slik.	  Gitt	  det	  store	  spennet	  i	  avhandlingstema,	  teoretisk	  perspektiv	  etc.	  er	  overordnede	  samarbeidsavtaler	  
til	  liten	  hjelp	  her.	  Likevel	  kan	  det	  vel	  tenkes	  at	  veileders	  ansvar	  gjøres	  klarere,	  og	  at	  fagmiljøet	  som	  
kollektiv	  i	  siste	  instans	  også	  bør	  involveres.	  
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men	  fremdeles	  er	  det	  tilfeldigheter	  som	  avgjør.	  I	  de	  tidligere	  deler	  av	  
vurderingsperioden	  tok	  det	  dessuten	  gjerne	  lang	  tid	  å	  få	  på	  plass	  de	  grunnleggende	  
fysiske	  rammebetingelsene	  som	  kontor,	  PC	  og	  telefon.	  Dette	  har	  bedret	  seg	  betraktelig,	  
men	  det	  kan	  likevel	  variere	  noe.	  	  

	  
3) Læringsmiljø og programtilhørighet (faglig og sosialt) 

Det	  faglige	  og	  sosiale	  miljøet	  er	  preget	  av	  at	  det	  er	  relativt	  få	  stipendiater/kandidater	  på	  
de	  to	  spesialiseringene,	  en	  situasjon	  som	  ser	  ut	  til	  å	  vedvare.	  De	  faglige	  
berøringspunktene	  er	  sjeldne,	  og	  kandidatene	  er	  ofte	  i	  svært	  forskjellige	  faser	  av	  
prosessen.	  Samtidig	  er	  kandidatene	  som	  regel	  relativt	  lite	  integrert	  –	  både	  sosialt	  og	  
faglig	  –	  med	  fakultetet	  eller	  instituttene	  for	  øvrig.	  

Stipendiater	  som	  er	  ansatt	  ved	  fakultetet	  sitter	  for	  en	  stor	  del	  samlet	  i	  et	  eldre,	  eget	  bygg	  
på	  universitetsområdet	  (tidligere	  hadde	  kandidatene	  kontorplass	  på	  ulike	  steder	  –	  men	  
sjelden	  i	  direkte	  tilknytning	  til	  fakultetet).	  Selv	  om	  det	  er	  positivt	  at	  stipendiatene	  er	  
samlet,	  innebærer	  denne	  praksisen	  en	  avstand	  til	  fakultetet.	  Det	  er	  bare	  unntaksvis	  at	  
noen	  fra	  administrasjonen	  eller	  fagmiljøet	  oppsøker	  dem	  i	  det	  aktuelle	  bygget,	  og	  det	  er	  
dermed	  i	  større	  grad	  opp	  til	  stipendiatene	  å	  ta	  kontakt.	  Det	  er	  generelt	  sett	  ikke	  så	  
mange	  møteplasser	  mellom	  kandidater	  og	  fagmiljø,	  ut	  over	  kontakten	  med	  veileder.	  
Særlig	  for	  stipendiater	  som	  ikke	  kjenner	  institusjonen	  gjennom	  tidligere	  arbeid,	  er	  dette	  
et	  alvorlig	  ankepunkt.	  De	  opplever	  ikke	  at	  de	  introduseres	  for	  fagmiljøet,	  og	  de	  opplever	  
seg	  i	  varierende	  grad	  inkludert.	  I	  den	  senere	  tid	  er	  det	  lagt	  til	  rette	  for	  at	  fakultetets	  
stipendiater	  skal	  gis	  anledning	  til	  å	  sitte	  i	  nærheten	  av	  fagmiljøet	  ved	  fakultetet	  det	  
første	  året	  av	  ansettelsesperioden,	  men	  dette	  har	  ennå	  ikke	  vært	  praktisert	  for	  
kandidatene	  på	  spesialiseringene	  i	  språk	  og	  litteratur.	  Når	  det	  gjelder	  faktorer	  som	  kan	  
påvirke	  det	  sosiale	  og	  den	  faglige	  tilhørigheten,	  kan	  det	  også	  være	  verdt	  å	  nevne	  at	  de	  to	  
spesialiseringene	  begge	  er	  knyttet	  til	  to	  ulike	  institutter	  (institutt	  for	  nordisk	  og	  
mediefag	  og	  institutt	  for	  fremmedspråk	  og	  oversetting),	  og	  det	  er	  veileders	  
ansettelsesforhold	  som	  avgjør	  hvilket	  institutt	  kandidaten	  er	  knyttet	  til,	  ikke	  
kandidatens	  fagområde.	  	  

Det	  faglige	  miljøet	  og	  læringsutbyttet	  kan	  styrkes	  gjennom	  tilknytning	  til	  
forskergrupper.	  Det	  varierer	  imidlertid	  med	  kandidatenes	  prosjekt	  hvorvidt	  fakultetet	  –	  
eller	  universitetet	  –	  har	  en	  aktiv	  og	  relevant	  forskergruppe	  som	  kandidatene	  kan	  knytte	  
seg	  til.	  Kandidatene	  oppfordres	  til	  selv	  å	  ta	  kontakt	  med	  eksterne	  forskergrupper	  (for	  
eksempel	  internasjonale)	  og	  noen	  veiledere	  er	  meget	  behjelpelige	  i	  så	  måte.	  	  

Opplevelsen	  av	  tilhørighet	  og	  læring	  kan	  også	  påvirkes	  av	  undervisningsarbeid.	  I	  
perioden	  denne	  programevalueringen	  gjelder,	  har	  fakultetet	  så	  vidt	  vi	  forstår	  ikke	  
praktisert	  pliktarbeid.	  Alle	  stipendiater	  blir	  tilsatt	  i	  3	  år,	  uten	  undervisningsplikt.	  	  
Undervisning	  ville	  vært	  ønskelig	  for	  mange,	  både	  for	  kandidater	  uten	  vesentlig	  
undervisningserfaring	  fra	  før	  (og	  som	  dermed	  trenger	  undervisningserfaring	  for	  å	  
kvalifisere	  seg	  til	  en	  undervisningsstilling)	  og	  for	  kandidater	  med	  denne	  type	  erfaring	  
(som	  kan	  oppleve	  at	  overgangen	  fra	  en	  tilværelse	  som	  timelærer/vikar	  til	  å	  være	  forsker	  
på	  fulltid	  blir	  vel	  stor).	  Gjennom	  undervisningsplikt	  har	  en	  større	  mulighet	  til	  og	  både	  
oppleve	  mestring	  og	  nytte,	  og	  til	  å	  bli	  inkludert	  i	  fag-‐	  og	  arbeidsmiljøet.	  	  Det	  er,	  og	  har	  
vært,	  flere	  kandidater	  på	  spesialiseringene	  som	  ikke	  kjenner	  seg	  som	  en	  del	  av	  et	  
arbeids-‐	  og	  læringsmiljø.	  	  
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Disse	  forholdene	  gjør	  at	  kravet	  om	  tilstedeværelse	  på	  UiA	  tidvis	  har	  utløst	  en	  del	  
frustrasjon.	  I	  Utfyllende	  regler	  for	  ph.d.-‐program	  ved	  Fakultet	  for	  humaniora	  og	  
pedagogikk	  står	  det	  følgende:	  «Ph.d.-‐studiet	  er	  en	  veiledet	  forskerutdanning.	  Dette	  
medfører	  at	  kandidaten	  bør	  oppholde	  seg	  ved	  universitetet	  en	  vesentlig	  del	  av	  den	  
effektive	  studietiden,	  så	  sant	  ikke	  spesielle	  forhold	  tilsier	  noe	  annet.»	  Det	  har	  vært	  noe	  
varierende	  praksis	  rundt	  dette,	  men	  tilstedeværelsesplikten	  har	  blant	  annet	  til	  tider	  blitt	  
sterkt	  framhevet	  i	  intervjuene.	  I	  perioder	  med	  få	  tilsatte	  stipendiater	  er	  miljøet	  svært	  
begrenset,	  slik	  som	  de	  siste	  par	  årene,	  og	  når	  en	  ikke	  opplever	  at	  en	  inkluderes	  i	  det	  
øvrige	  fagmiljøet,	  er	  det	  vanskelig	  å	  se	  begrunnelsen	  for	  pålagt	  tilstedeværelse	  hvis	  det	  
ikke	  egentlig	  er	  noe	  læringsmiljø	  å	  snakke	  om.	  	  
	  

4)	  Ansettelsesforhold	  og	  økonomiske	  rammebetingelser	  

Stipendiater	  er	  ansatt	  i	  tre	  år,	  og	  har	  rett	  til	  forlengelse	  av	  stipendiatperioden	  hvis	  man	  
er	  sammenhengende	  sykmeldt	  i	  mer	  enn	  14	  dager	  eller	  hvis	  man	  har	  barn	  som	  er	  
(sammenhengende)	  sykt	  i	  mer	  enn	  14	  dager.	  Stipendiatene	  hadde	  i	  en	  periode	  rett	  til	  
forlengelse	  ved	  syke	  barn	  –	  uansett	  varighet.	  Dette	  ble	  endret	  i	  mai	  2011,	  så	  vidt	  vi	  
forstår	  til	  det	  som	  gjelder	  øvrige	  ansatte	  ved	  sykdom.	  Selv	  om	  det	  naturligvis	  har	  vært	  
både	  formelle	  og	  økonomiske	  grunner	  til	  å	  gjøre	  dette,	  kan	  denne	  praksisen	  likevel	  slå	  
uheldig	  ut	  for	  stipendiaten,	  også	  fordi	  det	  blir	  en	  stressfaktor	  når	  man	  mister	  tid	  på	  
denne	  måten.	  

Det	  bør	  også	  påpekes	  at	  det	  på	  fakultetet	  er	  svake	  rutiner	  for	  utregning	  av	  forlengelse	  
ved	  sykdom	  og	  ulike	  former	  for	  permisjon,	  og	  ikke	  minst	  ved	  gradert	  uttak	  av	  
sykepenger	  eller	  foreldrepenger.	  Kandidater	  blir	  bedt	  om	  selv	  å	  holde	  oversikten,	  
hvilket	  til	  en	  viss	  grad	  er	  rimelig,	  men	  er	  også	  blitt	  bedt	  om	  å	  regne	  ut	  dette	  selv	  og	  
levere	  inn.	  Utregninger	  fra	  fakultetets	  side	  har	  i	  en	  del	  tilfeller	  vist	  seg	  å	  være	  feil,	  og	  
kandidaten	  selv	  eller	  personalavdelingen	  ved	  UiA	  har	  måttet	  rette	  opp.	  (Dette	  punktet	  
kan	  sees	  i	  sammenheng	  med	  avsnittet	  om	  administrative	  støttetjenester	  ovenfor.)	  

Kandidater	  forventes	  dessuten	  å	  stille	  som	  representanter	  i	  ulike	  utvalg,	  som	  for	  
eksempel	  spesialiseringenes	  ph.d.-‐utvalg,	  men	  får	  ingen	  timer/ressurser	  verken	  for	  
deltakelse	  på	  møter	  eller	  for	  nødvendig	  for-‐	  og	  etterarbeid.	  Det	  er	  stipendiatene	  som	  er	  
ansatt	  ved	  UiA	  som	  må	  stille	  som	  representanter.	  Siden	  det	  er	  få	  stipendiater	  og	  siden	  
fakultetets	  program	  er	  splittet	  opp	  i	  flere	  spesialiseringer,	  oppleves	  belastningen	  som	  
høy	  i	  en	  del	  tilfeller	  (også	  fordi	  kandidatene	  skal	  være	  representert	  i	  flere	  ulike	  utvalg	  på	  
ulike	  nivåer,	  slik	  at	  samme	  person	  gjerne	  sitter	  i	  flere	  utvalg).	  Men	  andre	  vitenskapelig	  
ansatte	  får	  en	  akseptabel	  timeressurs	  for	  deltakelse	  i	  utvalg	  og	  fora	  på	  ph.d.-‐nivå,	  
forventes	  stipendiatene/kandidatene	  vederlagsfritt	  å	  bruke	  av	  forskningstida.	  	  
Som	  stipendiat	  ved	  fakultetet	  får	  man	  tilgang	  på	  driftsmidler,	  satt	  til	  20	  000	  per	  år	  (til	  
sammen	  60	  000).	  Driftsmidlene	  fastsettes	  av	  fakultetet,	  og	  summen	  er	  ikke	  oppjustert	  
de	  siste	  ti	  årene.	  Størrelsen	  på	  beløpet	  begrunnes	  blant	  annet	  med	  at	  tildelingene	  UiA	  får	  
er	  lavere	  enn	  for	  andre	  i	  sektoren,	  ikke	  minst	  de	  gamle	  universitetene.	  Ved	  UiS,	  som	  det	  
dermed	  er	  rimelig	  å	  sammenligne	  seg	  med,	  har	  stipendiater	  på	  programmene	  for	  
lesevitenskap	  og	  utdanningsvitenskap	  30	  000	  per	  år	  i	  tre	  år,	  og	  beløpet	  har	  også	  der	  
vært	  uendret	  de	  siste	  ti	  årene.	  Til	  sammenligning	  har	  stipendiater	  ved	  lignende	  program	  
ved	  UiB	  og	  NTNU	  henholdsvis	  24	  000	  og	  50	  000	  per	  år	  i	  tre	  år.	  	  Stipendiater	  er	  få	  eller	  
ingen	  muligheter	  til	  å	  søke	  annen	  støtte	  ved	  fakultetet,	  for	  eksempel	  ved	  forskeropphold	  
i	  utlandet	  eller	  reise	  i	  forbindelse	  med	  forskerkurs.	  	  
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Vurdering	  	  

Kritikken	  som	  framkommer	  i	  beskrivelsen	  ovenfor	  er	  basert	  på	  et	  partsinnlegg,	  og	  
panelet	  som	  helhet	  kan	  naturligvis	  ikke	  slutte	  seg	  forbeholdsløst	  til	  dette	  uten	  å	  ha	  hørt	  
den	  andre	  parten.	  Men	  innlegget	  er	  erfaringsbasert,	  og	  viser	  at	  det	  er	  mye	  som	  kan	  
forbedres.	  Vi	  vil	  derfor	  tilrå	  at	  kritikken	  som	  framføres	  ovenfor,	  legges	  til	  grunn	  for	  den	  
dialogen	  mellom	  administrasjon,	  ledelse	  og	  kandidater	  som	  blir	  del	  av	  oppfølgingen	  av	  
denne	  rapporten.	  	  

Vi	  vil	  likevel	  peke	  på	  ett	  forhold,	  nemlig	  at	  stipendiater	  tilsettes	  i	  tre	  år	  uten	  arbeidsplikt.	  
Etter	  panelets	  mening	  er	  dette	  svært	  uheldig.	  Forskerutdanning	  er	  i	  vid	  forstand	  en	  
utdanning	  som	  skal	  legge	  grunnlaget	  for	  en	  senere	  forskerkarriere	  ved	  et	  universitet	  
eller	  en	  høyskole,	  ev.	  forskningsinstitutt.	  Et	  fjerde	  år	  avsatt	  til	  pliktarbeid	  vil	  gi	  en	  mye	  
bredere	  forberedelse	  til	  denne	  gjerningen,	  i	  form	  av	  undervisning	  så	  vel	  som	  
administrative	  oppgaver.	  Det	  vil	  også	  gi	  lenger	  modningstid	  for	  selve	  
avhandlingsarbeidet.	  Med	  utgangspunkt	  i	  slike	  argumenter	  blir	  f.eks.	  alle	  stipend	  ved	  HF	  
ved	  UiB	  i	  dag	  utlyst	  som	  fireårige.	  	  

Når	  en	  likevel	  har	  valgt	  å	  begrense	  stipendtiden	  til	  tre	  år,	  blir	  det	  uforståelig	  at	  en	  
samtidig	  pålegger	  stipendiatene	  administrative	  oppgaver	  uten	  å	  kompensere	  for	  den	  
tiden	  disse	  stjeler	  fra	  det	  faglige	  arbeidet.	  Et	  treårig	  stipend	  skal	  utelukkende	  brukes	  til	  
faglige	  arbeid,	  gitt	  at	  avhandlingsarbeidet	  er	  normert	  til	  2,5	  år	  og	  opplæringsdelen	  til	  
0,5.	  	  

Vårt	  råd	  er	  at	  stipendperioden	  utvides	  til	  fire	  år.	  Om	  en	  ikke	  ønsker	  det,	  må	  stipendiater	  
kompenseres	  for	  pålagte,	  administrative	  oppgaver,	  fortrinnsvis	  med	  en	  tilsvarende	  
forlengelse	  av	  stipendperioden.	  	  

	  

Programkvalitet	  

Spørsmål	  

1) Helhet	  og	  sammenheng	  i	  studieprogrammet	  	  
2) Innhold	  og	  læringsutbytte	  i	  opplæringsdelen	  
3) Internasjonalisering:	  

a) Tilrettelegging	  for	  utveksling	  i	  fag-‐/studieplan	  og	  tilgang	  på	  partnerinstitusjoner	  
b) Antall	  utreisende	  studenter	  

Situasjonsbeskrivelse	  
 1) Helhet og sammenheng i studieprogrammet  

Det	  er	  de	  respektive	  ph.d.-‐utvalgene	  har	  skal	  ha	  ansvar	  for	  kvaliteten	  på	  
studieprogrammet.	  Vi	  erfarer	  imidlertid	  at	  utvalgene	  tidvis	  opplever	  en	  sterk	  styring	  
ovenfra,	  både	  fra	  sentralt	  hold	  og	  fra	  fakultetet.	  Vedtak	  som	  bør	  fattes	  i	  utvalgene,	  gjøres	  
i	  mange	  tilfeller	  på	  ett	  eller	  flere	  nivå	  over,	  og	  uten	  at	  de	  sakene	  som	  bør	  tas	  i	  utvalgene	  
kommer	  på	  høring,	  eller	  de	  kommer	  på	  høring	  i	  siste	  ledd	  av	  prosessen	  hvor	  muligheten	  
for	  innflytelse	  er	  minimal.	  I	  den	  grad	  dette	  er	  tilfellet,	  minker	  dette	  muligheten	  for	  reell	  
påvirkning	  på	  eller	  utforming	  av	  studieprogrammet,	  noe	  som	  lett	  vil	  oppleves	  
frustrerende	  og	  demotiverende	  for	  kandidatrepresentanter	  så	  vel	  som	  
ansattrepresentanter	  i	  de	  respektive	  utvalgene.	  Arbeidsdelingen	  mellom	  fakultetets	  
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sentrale	  utvalg	  og	  de	  ulike	  spesialiseringenes	  utvalg	  synes	  med	  andre	  ord	  uklar.	  Her	  er	  
et	  par	  eksempler:	  	  

1. Endring	  i	  overgangsbestemmelse	  om	  opptak	  på	  doktorgradsprogram	  ble	  ble	  i	  
2012	  vedtatt	  uten	  at	  organ	  som	  har	  berørte	  parter	  som	  medlemmer	  ble	  involvert	  
i	  beslutningen,	  slik	  som	  Forsknings-‐	  og	  forskerutdanningsutvalget	  (FOFU)	  eller	  
ph.d-‐utvalgene.	  

2. FOFU	  behandlet	  i	  2012	  retningslinjer	  for	  standardisering	  av	  sluttseminar	  ved	  
ph.d.-‐programmet	  ved	  Hum-‐Ped.	  Først	  etter	  påpekning	  og	  krav	  om	  at	  dette	  skulle	  
førstegangsbehandles	  i	  ph.d.-‐utvalgene,	  ble	  saksgangen	  endret	  til	  rekkefølgen	  
ph.d.-‐utvalg,	  FOFU	  og	  fakultetsstyre.	  

 
2) Innhold og læringsutbytte i opplæringsdelen 

Opplæringsdelen	  består	  av	  Vitenskapsteori	  med	  etikk	  (10	  st.p),	  forskningspresentasjon	  
(5	  st.p.)	  og	  frie	  kurs	  (15	  st.p.)	  
Når	  det	  gjelder	  kurset	  i	  vitenskapsteori	  med	  etikk,	  har	  det	  vært	  prøvd	  ut	  ulike	  modeller.	  
Endringene	  i	  kursopplegget	  tyder	  på	  at	  man	  har	  opplevd	  at	  kursene	  ikke	  har	  fungert	  
optimalt.	  Samtidig	  erfarer	  vi	  at	  det	  er	  vanskelig	  å	  peke	  nøyaktig	  på	  hva	  som	  er/har	  vært	  
problemet	  med	  disse	  kursene,	  utover	  at	  dette	  er	  et	  svært	  krevende	  fagområde	  
(vitenskapsteoretiske	  problemstillinger	  på	  ulike	  fagfelt),	  og	  at	  det	  har	  vært	  en	  tendens	  
til	  at	  undervisningen	  i	  større	  grad	  har	  bestått	  av	  presentasjoner	  av	  ulike	  fagfelt	  og	  
forskningstradisjoner,	  enn	  av	  reelle	  vitenskapsteoretiske/forskningsetiske	  diskusjoner.	  
I	  den	  grad	  dette	  har	  vært	  tilfellet,	  er	  det	  klart	  rom	  for	  forbedring.	  
Formidlingsdelen	  av	  opplæringsdelen	  ser	  ut	  til	  å	  fungere,	  selv	  om	  det	  kan	  herske	  noe	  
usikkerhet	  om	  hva	  som	  kvalifiserer	  til	  5	  studiepoeng.	  Et	  godt	  tiltak	  er	  at	  det	  nå	  har	  blitt	  
opprettet	  et	  kurs	  i	  forskningsformidling	  på	  fakultetsnivå.	  	  

I	  spesialiseringen	  for	  litteraturvitenskap	  blir	  det	  spesifisert	  at	  kandidaten	  skal	  kunne	  
holde	  seminar	  for	  masterstudenter	  med	  utgangspunkt	  i	  eget	  prosjekt,	  som	  en	  del	  av	  
formidingsdelen.	  Hvorvidt	  det	  legges	  til	  rette	  for	  dette	  virker	  å	  variere	  med	  den	  enkelte	  
veileder.	  Vi	  vurderer	  dette	  som	  en	  verdifull	  erfaring	  for	  kandidater	  så	  vel	  som	  
masterstudenter,	  og	  ikke	  minst	  er	  det	  et	  mulig	  møtepunkt	  som	  det	  finnes	  få	  av	  ved	  
fakultetet.	  Denne	  muligheten	  finnes	  nå	  kun	  innen	  spesialiseringen	  i	  litteraturvitenskap.	  	  

Det	  har	  i	  evalueringsperioden	  vært	  arrangert	  et	  felles	  ph.d.-‐seminar	  (eller	  
avhandlingsseminar)	  for	  spesialiseringene	  i	  språk-‐	  og	  litteraturvitenskap.	  På	  disse	  
seminarene	  legger	  kandidatene	  frem	  tekstutkast,	  og	  mottar	  forberedte	  kommentarer	  fra	  
en	  annen	  kandidat	  og	  en	  fast	  ansatt	  med	  førstekompetanse	  (før	  det	  er	  en	  åpen	  diskusjon	  
rundt	  teksten).	  Seminaret	  regnes	  i	  utgangspunktet	  som	  obligatorisk	  for	  kandidatene,	  og	  
oppslutningen	  blant	  dem	  har	  vært	  god.	  I	  perioder	  der	  det	  for	  eksempel	  er	  få	  kandidater	  
på	  spesialiseringene,	  eller	  flere	  er	  på	  reise	  eller	  på	  utenlandsopphold,	  reduserer	  dette	  
likevel	  læringsutbyttet.	  Det	  samme	  gjelder	  når	  det	  er	  få	  og	  spredte	  prosjekter	  med	  få	  
berøringspunkter.	  Det	  synes	  også	  til	  tider	  å	  være	  vanskelig	  å	  få	  ansatte	  med	  minimum	  
førstekompetanse	  til	  å	  stille	  som	  kommentatorer	  og/eller	  tilhørere.	  	  

For	  å	  bøte	  på	  dette	  ble	  avhandlingsseminaret	  nå	  i	  høst	  delt	  i	  språk	  og	  litteratur.	  
Begrunnelsen	  er	  blant	  annet	  at	  det	  er	  få	  aktive	  kandidater,	  og	  at	  dagens	  ph.d.-‐prosjekter	  
i	  liten	  grad	  ligger	  i	  grenseområdet	  mellom	  språk	  og	  litteratur.	  	  Som	  en	  del	  av	  denne	  
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prøveordningen	  vil	  masterstudenter	  også	  inviteres	  til	  å	  delta	  på	  seminaret.	  Siden	  dette	  
er	  helt	  nytt,	  er	  det	  for	  tidlig	  å	  si	  om	  det	  vil	  få	  den	  ønskede	  effekten.	  
Når	  det	  gjelder	  de	  frie	  kursene,	  er	  utvalget	  av	  kurs	  viktig.	  	  Det	  kan	  være	  tilfeldig	  i	  hvilken	  
grad	  kursene	  som	  tilbys	  lokalt	  er	  relevante	  for	  de	  enkelte	  kandidatene.	  Siden	  en	  er	  
avhengig	  av	  en	  viss	  oppslutning	  for	  å	  få	  støtte	  til	  å	  arrangere	  et	  kurs,	  har	  det	  hendt	  at	  
kandidater	  blir	  sterkt	  oppfordret	  til	  å	  delta	  på	  kurs	  organisert	  ved	  UiA	  som	  oppleves	  
som	  lite	  relevante	  i	  forhold	  til	  egen	  avhandling	  eller	  forskningsfelt.	  	  Når	  det	  gjelder	  
eksterne	  kurs,	  opplever	  noen	  kandidater	  at	  det	  er	  vanskelig	  å	  finne	  informasjon	  om	  
relevante	  kurs.	  Dette	  synes	  å	  variere	  noe	  mellom	  fag	  og	  veiledere.	  De	  ulike	  
forskerskolene	  som	  spesialiseringene	  er	  knyttet	  til,	  bidrar	  imidlertid	  positivt	  her.	  
	  
3) Internasjonalisering 

Basert	  på	  de	  opplysningene	  vi	  har	  hatt	  tilgang	  til,	  er	  innslaget	  av	  organiserte	  
internasjonaliseringstilbud	  i	  programmet	  magert.	  Det	  skal	  finnes	  noen	  
samarbeidsavtaler	  på	  ph.d.-‐nivå,	  men	  disse	  blir	  ifølge	  administrasjonen	  ikke	  utnyttet.	  Vi	  
forstår	  også	  at	  cotutelle-‐ordningene	  er	  blitt	  benyttet	  ved	  noen	  anledninger.	  I	  hvilken	  
grad	  kandidater	  benytter	  seg	  av	  muligheten	  til	  kortere	  eller	  lengre	  utenlandsopphold,	  
har	  vi	  ikke	  kunnet	  skaffe	  oss	  rede	  på,	  da	  dette	  så	  vidt	  vi	  forstår	  ikke	  registreres	  av	  
fakultetet.	  	  

	  

Vurdering	  

Ut	  fra	  de	  dokumentene	  vi	  har	  hatt	  tilgang	  til,	  synes	  programmet/spesialiseringene	  i	  stor	  
grad	  å	  være	  organisert	  som	  ved	  andre	  institusjoner	  i	  Norge,	  f.eks.	  med	  hensyn	  til	  
fordeling	  av	  forventet	  tidsbruk	  mellom	  avhandling	  og	  opplæringsdel,	  og	  
opplæringsdelens	  organisering.	  Vi	  har	  derfor	  ingen	  kommentarer	  til	  måten	  programmet	  
er	  bygd	  opp	  på.	  	  

Når	  det	  gjelder	  arbeids-‐	  og	  ansvarsfordeling	  mellom	  de	  ulike	  nivåene	  ved	  fakultetet,	  
anbefaler	  vi	  en	  gjennomgang	  av	  disse	  med	  utgangspunkt	  i	  kritikken	  som	  framkommer	  
ovenfor.	  

Den	  vitenskapsteoretiske	  opplæringen	  er	  så	  vidt	  vi	  kjenner	  til,	  et	  problembarn	  ved	  alle	  
norske	  institusjoner.	  Ved	  UiB	  er	  det	  nylig	  blitt	  foretatt	  en	  justering	  som	  skal	  gi	  mer	  rom	  
for	  fag-‐	  og	  disiplinspesifikk	  vitenskapsteori.	  Men	  om	  det	  vil	  vise	  seg	  å	  være	  en	  vellykket	  
løsning,	  står	  tilbake	  å	  se.	  Gitt	  den	  svært	  begrensede	  opplæringsdelen	  i	  norske	  
doktorgradsprogram,	  framstår	  det	  likevel	  som	  fornuftig	  å	  gi	  de	  fagspesifikke	  
perspektivene	  en	  større	  plass	  enn	  det	  som	  har	  vært	  vanlig.	  
Avhandlingsseminarer	  der	  kandidatene	  med	  jevne	  mellomrom	  får	  tilbakemeldinger	  fra	  
resten	  av	  miljøet	  er	  viktig,	  også	  fordi	  dette	  bidrar	  til	  å	  skape	  det	  aktive	  forskningsmiljøet	  
rundt	  kandidaten	  som	  forskriften	  krever.	  Den	  vekslende	  oppslutningen	  som	  beskrives	  
ovenfor,	  er	  følgelig	  et	  problem.	  	  Ansvar	  for	  forskerutdanning	  bør	  i	  utgangspunktet	  ses	  
som	  et	  kollektivt	  ansvar	  for	  et	  fagmiljø,	  selv	  om	  veilederne	  har	  en	  sentral	  rolle.	  Den	  
oppdelingen	  som	  har	  skjedd	  i	  egne	  seminarer	  for	  de	  to	  spesialiseringene	  kan	  bidra	  til	  å	  
tydeliggjøre	  dette	  ansvaret.	  	  
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Ordningen	  på	  spesialiseringen	  i	  litteraturvitenskap	  med	  at	  kandidaten	  skal	  kunne	  holde	  
seminar	  for	  masterstudenter	  med	  utgangspunkt	  i	  eget	  prosjekt	  	  som	  en	  del	  av	  
formidingsdelen,	  bør	  vurderes	  utvidet	  til	  også	  å	  gjelde	  språkvitenskap.	  

Det	  har	  vært	  vanskelig	  for	  panelet	  å	  skaffe	  seg	  oversikt	  over	  i	  hvilken	  grad	  kandidatene	  
legger	  inn	  utenlandsopphold	  i	  løpet.	  For	  mange	  kan	  slike	  opphold	  i	  gode	  fagmiljøer	  
utenfor	  Norge	  vise	  seg	  å	  være	  svært	  positivt	  for	  kvaliteten	  på	  avhandlingen.	  Fakultetet	  
bør	  derfor	  vurdere	  å	  sette	  av	  midler	  til	  å	  støtte	  lengre	  opphold	  for	  de	  som	  har	  anledning	  
til	  dette,	  og	  ikke	  minst	  oppfordre	  hver	  kandidat	  allerede	  ved	  opptak	  å	  legge	  et	  slikt	  
opphold	  inn	  i	  planene.	  

	  
 

Undervisningskvalitet	  	  

Spørsmål	  

1. Omfang	  og	  kvalitet	  på	  veiledningen	  
2. Omfang	  og	  kvalitet	  på	  undervisning	  knyttet	  til	  opplæringsdelen	  

 

Situasjonsbeskrivelse	  

1)	  Omfang	  og	  kvalitet	  på	  veiledningen	  

§	  7.2	  i	  ph.d.-‐forskriften	  ved	  UiA	  krever	  at	  veiledere	  og	  kandidat	  skal	  ha	  jevnlig	  kontakt.	  
Ut	  over	  dette	  foreligger	  det	  så	  vidt	  vi	  kan	  se	  ingen	  norm	  som	  f.eks.	  fastsetter	  et	  
minimumskrav	  til	  tid	  brukt	  på	  veiledning,	  med	  mindre	  det	  er	  normert	  i	  de	  ansattes	  
årlige	  rapportering	  av	  arbeidstid	  brukt	  til	  undervisning	  og	  administrasjon.	  	  
Når	  det	  gjelder	  kvalitet	  på	  veiledning,	  er	  denne	  også	  vanskelig	  å	  fastslå,	  både	  på	  
individuelt	  nivå	  og	  på	  program-‐	  eller	  spesialiseringsnivå.	  Viktige	  data	  her	  vil	  være	  
framdriftsrapportene	  som	  hver	  kandidat/veileder	  skal	  levere,	  jf.	  nedenfor.	  Disse	  har	  vi	  
ikke	  hatt	  anledning	  til	  å	  gå	  inn	  i,	  men	  vi	  har	  forstått	  at	  de	  heller	  ikke	  ved	  UiA	  fungere	  
som	  gode	  redskaper	  for	  oppfølging	  og	  forebygging	  av	  problemer,	  f.eks.	  knyttet	  til	  
tidsbruk.	  

Et	  mål	  for	  veiledningskvalitet	  er	  veilederens	  kvalifikasjoner.	  Oversikten	  over	  aktive	  
veiledere	  vi	  har	  fått	  tilsendt,	  er	  ikke	  komplett.	  De	  som	  er	  oppført	  er	  alle	  enten	  professor	  
eller	  førsteamanuensis.	  Det	  som	  ikke	  disse	  titlene	  forteller,	  er	  om	  den	  faglige	  
kompetansen	  til	  veilederen	  i	  alle	  tilfeller	  er	  sentral	  i	  forhold	  til	  kandidatens	  
avhandlingstema.	  Her	  har	  det	  så	  vidt	  vi	  forstår	  vært	  tilfeller	  der	  dette	  ikke	  har	  vært	  
optimalt.	  

Siden	  veileder	  har	  en	  vesentlig	  del	  av	  ansvaret	  for	  at	  kandidaten	  kommer	  i	  mål	  som	  
planlagt,	  er	  et	  annet,	  indirekte	  mål	  den	  tiden	  hver	  kandidat	  bruker	  på	  å	  ferdigstille	  
avhandlingen.	  Dette	  kommer	  vi	  tilbake	  til	  under	  resultatkvalitet	  lenger	  nede.	  	  

	  
2)	  Omfang	  og	  kvalitet	  på	  undervisning	  knyttet	  til	  opplæringsdelen	  

Også	  her	  er	  det	  vanskelig	  å	  gjøre	  en	  presis	  og	  overordnet	  vurdering.	  Utgangspunktet	  ved	  
UiA	  er	  nok	  det	  samme	  som	  ved	  det	  fleste	  norske	  institusjoner,	  nemlig	  at	  det	  er	  vanskelig	  
å	  dekke	  alle	  behov	  innenfor	  rammene	  av	  egen	  institusjon.	  Vi	  vil	  tro	  at	  denne	  
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utfordringen	  kan	  være	  ekstra	  stor	  for	  en	  mindre	  institusjon	  som	  UiA.	  Vi	  noterer	  oss	  at	  
spesialiseringene	  har	  knyttet	  seg	  til	  flere	  nasjonale	  forskerskoler.	  Men	  vi	  har	  også	  notert	  
oss	  at	  noen	  kandidater	  mener	  det	  blir	  presset	  til	  å	  delta	  på	  lokale	  kurs	  de	  selv	  mener	  
ikke	  er	  spesielt	  relevante	  for	  avhandlingsprosjektet	  deres.	  

Vi	  regner	  med	  at	  det	  etter	  hvert	  lokale	  kurs	  ved	  UiA	  blir	  gjennomført	  en	  
deltakerevaluering,	  og	  at	  disse	  blir	  fulgt	  opp	  og	  tatt	  med	  når	  nye	  kurs	  planlegges	  

	  

Vurdering	  

Det	  er	  som	  nevnt	  vanskelig	  å	  danne	  seg	  et	  bilde	  av	  kvalitetsnivået	  på	  veiledning	  og	  
kurstilbud.	  Det	  må	  være	  et	  overordnet	  mål	  at	  veileders	  kompetanse	  i	  alle	  tilfeller	  ligger	  
tett	  på	  avhandlingsprosjektets	  tema,	  og	  at	  de	  frie	  kursene	  som	  inngår	  i	  opplæringsdelen	  
er	  relevante	  for	  avhandlingsprosjektet.	  Når	  det	  kan	  se	  ut	  som	  om	  disse	  kravene	  ikke	  
alltid	  er	  møtt	  til	  nå,	  bør	  dette	  få	  oppmerksomhet	  når	  evalueringen	  skal	  følges	  opp.	  	  

	  
  

Resultatkvalitet	  

Spørsmål	  

1. Hvor	  mange	  har	  avlagt	  graden	  de	  siste	  ti	  årene?	  	  
2. Hvor	  mange	  avhandlinger	  ble	  underkjent	  ved	  første	  gangs	  innlevering?	  
3. Hvor	  mange	  gjennomførte	  på	  normert	  tid?	  

	  Situasjonsbeskrivelse	  

I	  Database	  for	  høyere	  utdanning	  (DBH),	  som	  Kunnskapsdepartementet	  henter	  sine	  tall	  
fra,	  er	  det	  ikke	  enkelt	  å	  få	  oversikten	  over	  ph.d.-‐programmet	  siden	  det	  har	  endret	  navn,	  
tilhørighet	  og	  blitt	  sammenslått	  i	  løpet	  av	  perioden.	  Det	  er	  totalt	  snakk	  om	  tre,	  det	  
nåværende	  ph.d.-‐programmet	  for	  humaniora	  og	  pedagogikk	  	  (med	  spesialiseringer	  innen	  
henholdsvis	  språkvitenskap	  og	  litteraturvitenskap)	  og	  de	  tidligere	  ph.d.-‐programmet	  for	  
litteraturvitenskap	  og	  ph.d.-‐programmet	  i	  nordisk	  språk	  og	  litteratur.	  Sammenlagt	  ser	  det	  
ut	  til	  at	  det	  er	  avlagt	  10	  grader	  i	  språk	  og	  litteratur	  i	  perioden	  2009-‐	  2014.	  I	  følge	  UiAs	  
egne	  tall	  har	  12	  kandidater	  avlagt	  graden	  fram	  til	  2014.	  Ulikheten	  er	  ikke	  stor,	  men	  kan	  
skyldes	  at	  kandidatene	  har	  skiftet	  programtilhørighet	  underveis.	  
Bare	  2	  av	  21	  innleverte	  grader	  har	  blitt	  underkjent	  i	  første	  omgang,	  dvs.	  med	  mulighet	  
til	  ny	  bearbeidelse.	  Her	  har	  vi	  ikke	  nasjonale	  tall	  å	  sammenligne	  med,	  men	  erfaringer	  fra	  
andre	  institusjoner,	  f.eks.	  de	  humanistiske	  fakultetene	  ved	  NTNU	  	  og	  UiB	  tyder	  på	  at	  
andelen	  underkjenninger	  ved	  UiA	  er	  på	  linje	  med	  andre	  institusjoner.	  

Ni	  av	  nitten	  av	  kandidatene	  som	  ble	  tatt	  opp	  i	  2007,	  eller	  tidligere,	  dvs.	  for	  minst	  syv	  år	  
siden,	  hadde	  disputert	  i	  2014,	  dvs.	  litt	  under	  50%.	  Dette	  er	  lavere	  enn	  det	  nasjonale	  
snittet	  for	  denne	  gruppen,	  som	  er	  på	  63%	  (ifølge	  Tilstandsrapporten	  for	  Universitet	  og	  
høyskoler	  2014	  s.	  72).	  	  

Vurdering	  

Det	  målet	  av	  disse	  tre	  som	  har	  krav	  på	  nærmere	  oppmerksomhet,	  er	  det	  tredje,	  altså	  
gjennomføringstid.	  Siden	  det	  er	  relativt	  få	  kandidater	  det	  er	  snakk	  om,	  er	  
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gjennomføringsprosent	  kanskje	  ikke	  en	  særlig	  god	  indikator.	  Men	  om	  vi	  går	  inn	  i	  listen	  
over	  kandidater	  vi	  har	  fått	  til	  disposisjon,	  og	  sorterer	  etter	  hvem	  som	  har	  disputert	  eller	  
ikke,	  og	  deretter	  ser	  på	  det	  som	  er	  oppført	  i	  kolonnen	  ”tid_netto”,	  bekrefter	  dette	  at	  
kandidatene	  bruker	  mer	  enn	  normert	  tid.	  Bare	  én	  av	  de	  som	  har	  disputert	  har	  brukt	  tre	  
år	  eller	  mindre,	  og	  siden	  tallet	  for	  denne	  kandidaten	  er	  1,5	  år,	  er	  det	  nærliggende	  å	  
tenke	  at	  dette	  må	  være	  en	  feil	  eller	  skyldes	  ekstraordinære	  omstendigheter.	  Blant	  de	  24	  
som	  ennå	  ikke	  har	  disputert,	  er	  det	  så	  vidt	  vi	  kan	  se	  av	  tallene	  hele	  19	  som	  ble	  opptatt	  i	  
programmet	  i	  2011	  eller	  tidligere.	  Gjennomsnittlig	  tidsbruk	  på	  disse	  er	  så	  vidt	  under	  6	  
år.	  	  

Her	  har	  programmet	  med	  andre	  ord	  et	  klart	  forbedringspotensial.	  En	  av	  veileders	  
oppgaver	  er	  etter	  beste	  evne	  å	  hjelpe	  kandidaten	  til	  å	  avslutte	  prosjektet	  i	  rimelig	  tid,	  for	  
stipendiater	  sitt	  vedkommende	  på	  3	  år	  innenfor	  dagens	  rammer.	  Når	  stipendtiden	  er	  ute	  
og	  lønnsmidlene	  opphører,	  blir	  det	  for	  mange	  mye	  vanskeligere	  å	  avslutte	  avhandlingen.	  
	  

Styringskvalitet	  	  

Spørsmål	  og	  materiale	  

Under	  dette	  punktet	  har	  vi	  valgt	  å	  se	  nærmere	  på	  følgende	  spørsmål:	  

1. Hvordan	  er	  programmet	  organisert,	  ledet	  og	  knyttet	  til	  ledelsen	  ved	  fakultet	  og	  
institutter?	  

2. Framdriftsrapportenes	  kvalitet	  
3. Hvordan	  følges	  rapportene	  opp?	  

For	  å	  besvare	  spørsmålene	  har	  vi	  tatt	  utgangspunkt	  i	  dokumentet	  Prinsipper	  for	  
arbeidsplaner	  2015.	  Fakultet	  for	  humaniora	  og	  pedagogikk,	  samt	  samtaler	  med	  leder	  for	  
de	  to	  ph.d.-‐utvalgene.	  	  

Situasjonsbeskrivelse	  

Fra	  2013	  har	  ph.d.-‐utdanningene	  ved	  UiA	  vært	  organisert	  som	  et	  fakultetsprogram.	  
Spesialisering	  i	  litteraturvitenskap	  og	  spesialisering	  i	  språkvitenskap	  er	  to	  av	  fire	  
spesialiseringer	  ved	  Fakultet	  for	  humaniora	  og	  pedagogikk.	  	  Hver	  av	  de	  to	  aktuelle	  
spesialiseringene	  har	  en	  organisering	  som	  involverer	  både	  Institutt	  for	  fremmedspråk	  
og	  Institutt	  for	  nordisk	  og	  mediefag.	  Hver	  spesialisering	  ledes	  av	  et	  ph.d.-‐utvalg	  som	  er	  
satt	  sammen	  av	  medlemmer	  fra	  begge	  de	  to	  instituttene.	  I	  dag	  er	  begge	  lederne	  
tilknyttet	  Institutt	  for	  fremmedspråk,	  men	  dette	  varierer	  over	  tid.	  

I	  2014	  endret	  fakultetet	  budsjettmodell	  fra	  realbudsjettering	  til	  en	  kombinasjon	  av	  
rammebudsjett	  og	  realbudsjett.	  Fakultetsadministrasjonen	  blir	  fremdeles	  
realbudsjettert,	  mens	  instituttene	  får	  tildelt	  en	  budsjettramme.	  Finansieringen	  av	  emner	  
på	  ph.d.-‐programmene	  og	  finansiering	  av	  ph.d.-‐utvalgene	  er	  holdt	  utenom	  instituttenes	  
ramme	  og	  er	  definert	  som	  fakultetets	  ansvar,	  mens	  bruk	  av	  ressurser	  til	  veiledning	  tas	  
fra	  instituttenes	  rammer.	  Et	  eventuelt	  pliktarbeid	  er	  også	  instituttets	  ansvar.	  

Ph.d.-‐utvalgene	  har	  ansvar	  for	  å	  drive	  spesialiseringene	  med	  de	  midlene	  de	  får	  fra	  
fakultetet,	  men	  må	  også	  forholde	  seg	  til	  de	  to	  instituttene,	  særlig	  når	  det	  gjelder	  bruk	  av	  
veilederressurser	  og	  ved	  tilsetting	  i	  stipendiatstillinger.	  	  Instituttleder	  har	  fått	  delegert	  
personalansvar	  for	  stipendiater	  fra	  fakultetsdirektøren.	  	  
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Ph.d.-‐utvalgene	  har	  ansvar	  for	  å	  følge	  med	  på	  ph.d.-‐kandidatenes	  framdrift.	  Dette	  gjøres	  
ved	  årlige	  framdriftsrapporter	  som	  leveres	  til	  ph.d.-‐konsulenten.	  Lederne	  av	  ph.d.-‐
utvalgene	  rapporterer	  at	  rapportene	  er	  et	  dårlig	  redskap	  for	  oppfølging.	  De	  mener	  
rapportene	  i	  er	  for	  lite	  konkrete	  når	  det	  gjelder	  å	  kvantifisere	  framdrift	  og	  at	  de	  i	  liten	  
grad	  fører	  til	  konkrete	  tiltak.	  De	  administrative	  løsningene	  rundt	  innhenting	  og	  
registrering	  av	  rapportene	  har	  også	  vært	  mangelfull.	  

Organiseringen	  av	  spesialiseringene	  oppleves	  som	  uoversiktlig.	  Her	  er	  mange	  involverte	  
og	  ganske	  uklare	  ansvarsområder	  både	  praktisk	  og	  når	  det	  gjelder	  økonomi.	  

Vurdering	  

Det	  framstår	  som	  problematisk	  at	  spesialiseringene	  er	  organisert	  på	  tvers	  av	  
instituttgrensene	  samtidig	  som	  instituttenes	  økonomi	  er	  tydelig	  skilt	  fra	  hverandre.	  En	  
mulig	  måte	  å	  løse	  dette	  problemet	  på	  kunne	  kanskje	  være	  at	  hvert	  av	  de	  to	  instituttene	  
fikk	  fullt	  ansvar	  for	  hver	  sin	  spesialisering.	  Det	  ville	  fremdeles	  bli	  behov	  for	  samarbeid,	  
men	  ansvaret	  ville	  på	  denne	  måten	  bli	  klarere.	  Et	  alternativ	  kunne	  være	  at	  hele	  
programmet	  ble	  administrert	  og	  finansiert	  fra	  fakultetet.	  
 

Relevans	  

Et	  spørsmål	  det	  ville	  ha	  vært	  interessant	  å	  få	  svar	  på,	  men	  som	  det	  dessverre	  neppe	  
finnes	  noen	  god	  oversikt	  over	  ved	  noe	  norsk	  universitet,	  er	  i	  hvilken	  grad	  de	  ferdige	  
kandidatene	  med	  stipendfinansiering	  får	  relevant	  arbeid	  etter	  avlagt	  grad.	  Dette,	  og	  
hvorvidt	  kandidatene	  bl.a.	  selv	  føler	  at	  det	  faglige	  utbyttet	  av	  utdanningen	  er	  optimalt	  i	  
forhold	  til	  senere	  yrkesutøvelse,	  er	  noe	  fakultetet	  kanskje	  kunne	  undersøke.	  Siden	  tallet	  
på	  de	  som	  har	  disputert	  ikke	  er	  overveldende	  siden	  programmet	  ble	  startet,	  burde	  ikke	  
dette	  være	  noen	  uoverkommelig	  oppgave.	  

	  

Konklusjon	  
Å	  evaluere	  et	  ph.d.-‐program	  fra	  ulike	  perspektiver	  over	  kort	  tid	  er	  ingen	  lett	  oppgave	  
når	  en	  ønsker	  å	  dekke	  alle	  på	  en	  best	  mulig	  måte.	  Innenfor	  de	  rammene	  panelet	  har	  fått,	  
har	  vi	  etter	  beste	  evne	  forsøkt	  å	  utføre	  oppdraget.	  Mye	  kunne	  vi	  nok	  ha	  gått	  dypere	  inne	  
i,	  og	  i	  noen	  tilfeller	  hadde	  vi	  ønsket	  at	  det	  hadde	  foreligget	  et	  bedre	  grunnlagsmateriale.	  
Det	  er	  vel	  også	  en	  viss	  fare	  for	  at	  vi	  har	  misforstått	  eller	  feiltolket,	  forhåpentligvis	  ikke	  i	  
for	  stor	  grad.	  Vi	  føler	  likevel	  at	  vi	  har	  greid	  å	  danne	  oss	  et	  rimelig	  godt	  bilde	  av	  
programmet,	  både	  dets	  styrker	  og	  svakheter,	  og	  håper	  at	  våre	  vurderinger	  og	  råd	  vil	  
komme	  til	  nytte	  i	  den	  videre	  prosessen.	  	  

	  

Bergen,	  19.	  november	  2014	  
	  

	  
	  

Gjert	  Kristoffersen	  

Leder	  av	  panelet	  
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39/15 Forslag til endring av universitets- og høyskoleloven og 
egenbetalingsforskriften - høringsuttalelse 
 
Arkivsak-dok. 15/02048-3 
Arkivkode.  008  
Saksbehandler Greta Hilding 
 
 
Saksgang Møtedato Saknr 
1 Universitetets studieutvalg 12.06.2015 39/15 
 
 
Forslag til vedtak: 
Studieutvalgets leder får fullmakt til å utforme høringsuttalelse på grunnlag av saksframlegget 
og diskusjonen i møtet. 
 

Greta Hilding 
 
Hva saken gjelder 
Kunnskapsdepartementet har fremmet forslag til endringer i universitets- og høyskoleloven samt 
i egenbetalingsforskriften. Et av forslagene gjelder adgangen til å kreve at studentene har egen 
bærbar PC.  
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Saksunderlag 
Kunnskapsdepartementet har fremmet forslag til endringer på følgende områder: 

1. Sammensetningen i NOKUTs styre – utvidelse med én studentrepresentant 
2. Nasjonale deleksamener – lovhjemmel for foreslåtte endringer i forskrifter om 

rammeplan for ulike studier 
3. Adgang til å utstede overtredelsesgebyr for den som forsettlig eller uaktsomt bruker en 

vernet institusjonsbestemmelse i strid med lovens bestemmelser 
4. Krav om lovlig opphold som vilkår for studierett 
5. Beregning av tjenestetid for stipendiater 
6. Forslag om endring av egenbetalingsforskriften slik at institusjonene kan kreve at 

studenten har egen bærbar PC 
 
Sekretariatet vurderer pkt. 1, 3 som lite aktuelle for UiA å uttale seg om, og kommenterer derfor 
ikke disse forslagene. Pkt. 5 ligger utenfor studieutvalgets saksområde og vil bli vurdert av 
Personal- og organisasjonsavdelingen. I det følgende omtales pkt. 2, 4 og 6.  
 
Nasjonale deleksamener 
Studieutvalget fikk seg i forrige møte forelagt høringsuttalelsen fra UiA vedr. forslag til 
endringer i forskrift om rammeplan for grunnskolelærerutdanningene, sykepleierutdanningen og 
bachelorprogram i regnskap og revisjon. For alle disse studiene ble det foreslått en likelydende 
bestemmelse: «Departementet kan bestemme at det skal avholdes obligatoriske, nasjonale 
deleksamener og om resultatet skal føres på vitnemålet.» I høringsbrevet om disse 
forskriftsendringene bebudet departementet forslag om lovendring for å sikre nødvendig 
hjemmel til å kunne pålegge institusjonene å innføre nasjonale deleksamener. Det er denne 
lovhjemmelen som nå foreslås. 
 
UiAs høringsuttalelse til forslag til endring i forskrift om rammeplaner ble utarbeidet i 
samarbeid med berørte fakulteter og Avdeling for lærerutdanning, og var kritisk til obligatoriske 
nasjonale deleksamener. Det ble pekt på en rekke uheldige faglige og administrative 
konsekvenser, bl.a. at økt standardisering av innhold vil kunne gå på bekostning av en ønsket 
profilering ut fra den enkelte institusjons faglige styrker og at utdanningene blir mindre 
dynamiske fordi institusjonene ikke uten videre vil kunne gjøre endringer i det faglige innholdet 
på egen hånd. I tillegg ble spørsmålet om institusjonenes autonomi problematisert. Denne 
høringsuttalelsen følger som vedlegg. 
 
Etter sekretariatets mening er det tilstrekkelig å vise til den tidligere høringsuttalelsen om 
forskriftsendringene, evt. også understreke noen av momentene i den.  
 
Krav om lovlig opphold som vilkår for studierett 
Det er foreslått følgende ny § 3-6 åttende ledd:  
For å få studierett må studenten ha lovlig opphold i Norge. Institusjoner under denne lov kan 
hente opplysninger om oppholdsstatus fra utlendingsmyndighetene. 
 
Sekretariatet har vært i kontakt med Studentservice v/opptakskontoret for å få deres vurdering 
av foreslått lovendring. Opptakskontoret peker særlig på to problemstillinger: hvem skal 
kontrolleres og når skal kontrollen skje.  
 
På side 7 i høringsbrevet har KD følgende definisjon av studierett: «Med studierett menes rett til 
å få opptak ved en utdanningsinstitusjon, og dermed få rett til å følge lukkede forelesninger, kurs 
og seminarer og til å gå opp til eksamen.» Dersom denne formuleringen tolkes bokstavelig kan 
den forstås slik at det må kontrolleres om søkere har lovlig oppholdstillatelse før institusjonene 
kan sende ut tilbud om opptak. Iflg. opptakskontoret vil en slik tolkning av begrepet studierett 
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gjøre opptak av internasjonale studenter nærmest umulig. Den andre, og mer vanlige tolkingen 
av studierett er at denne retten inntrer når personen er registrert som student. En slik tolking vil 
innebære at kontroll av lovlig oppholdstillatelse kun vil gjelde registrerte studenter og ikke alle 
søkere.  
 
Opptakskontoret peker som nevnt også på at det må avklares hvem som skal kontrolleres, og at 
det kan være ulike grupper av søkere/studenter som det kan være tvil om i den forbindelse. 
Hvilke grupper dette gjelder vil bli presisert i høringsuttalelsen.  
 
Studieutvalget oppfordres til å vurdere om UiA bør uttale seg om de politiske hensynene som 
ligger bak forslaget til lovendring.  
 
Endring av egenbetalingsforskriften 
Spørsmålet om hvorvidt universiteter og høyskoler bør kunne stille krav om at studentene har 
egen bærbar PC har vært mye diskutert den senere tid. Det har vært sterkt ønske fra flere 
fagmiljø om å kunne stille et slikt krav, men departementet har gitt klare signaler om at 
gjeldende regelverk ikke gir hjemmel for dette. Iflg. egenbetalingsforskriftens § 3-3 kan 
institusjonene ikke kreve egenbetaling av studenter ut over reelle kostnader knyttet til 
læremidler. PC har til nå ikke vært ansett som læremiddel. Saken er bl.a. tatt opp av UHR, som 
har påpekt at departementets tolking av «læremidler» er foreldet, og ikke har tatt høyde for den 
digitale utviklingen. 
Departementet foreslår nå følgende tilføyelse i § 3-3 i egenbetalingsforskriften:  
Institusjonene kan kreve at studenten har egen bærbar PC. 
I høringsbrevet konkluderer departementet med at dette ikke vil være en urimelig økonomisk 
belastning for studentene. Det er forutsatt at institusjonene skal dekke utgifter til programvare. 
Sekretariatet foreslår at UiA støtter forslaget til endring. 
 
 
Det foreslås at studieutvalgets leder får fullmakt til å utforme studieutvalgets uttalelse, som vil 
danne grunnlag for UiAs høringsuttalelse. 
 
Vedlegg:  
Høring - forslag til endring av universitets- og høyskoleloven.pdf 
UHL høringsnotat  20.04.15.pdf 
Nasjonale deleksamener - høringsuttalelse 
 
 
 

Vedlegg til sak 
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Høring - forslag til endring av universitets- og høyskoleloven og egenbetalingsforskriften 

Kunnskapsdepartementet sender med dette på høring forslag om å endre lov 1. april 2005  

nr. 15 om universiteter og høyskoler og forskrift 15. desember 2005 nr. 1506 egenbetaling ved 

universiteter og høyskoler.  

 

Departemnentet foreslår  å utvide NOKUTs styre, slik at både studenter og fagskolestudenter 

blir representert i styret. 

 

Videre foreslås det en lovhjemmel som vil gi departementet myndighet til å pålegge 

utdanningsinstitusjonene å avholde nasjonale deleksamener i alle typer utdanninger.  

 

Etter universitets- og høyskoleloven kan den som forsettelig eller uaktsomt tildeler eller 

bruker en tittel for grad eller yrkesutdanning i strid med loven, straffes med bøter. Videre kan 

den som forsettelig eller uaktsomt bruker en vernet institusjonsbetegnelse, straffes med bøter. 

Det foreslås å endre loven slik at departementet i stedet kan ilegge overtredelsesgebyr. 

 

Det foreslås å innføre et krav om lovlig opphold i Norge som vilkår for studierett. 

 

Det foreslås å endre loven slik at departementet kan fastsette regler om beregning av 

tjenestetid etter tjenestemannsloven for stipendiater.  

 

Det blir videre foreslått å endre egenbetalingsforskriften, slik at institusjonene kan kreve at 

studentene har egen bærbar PC. 

 

Det vises til vedlagte høringsnotat for nærmere omtale. 
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Høringssaken er tilgjengelig på regjeringen.no. Høringsuttalelser kan sendes elektronisk ved 

bruk av den digitale løsningen for høringsuttalelser på: http://regjeringen.no/id2405076 

Alternativt kan høringssvar sendes Kunnskapsdepartementet (postmottak@kd.dep.no). 

Høringsuttalelser er offentlige etter offentlighetsloven og blir publisert. 

 

Høringsfristen er 20. august 2015. 

 

Vi ber høringsinstansene vurdere om saken også bør forelegges underordnede organer som 

ikke er nevnt på adresselisten. 

 

Med hilsen  

 

 

Anne Grøholt (e.f.)  

avdelingsdirektør 

 Bodil Marie Olsen 

 seniorrådgiver 

 

vedlegg 

 

Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer. 
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Side 3 

 

Adresseliste: 

 

Departementene 

Statlige og private universiteter og høyskoler 

Fagskoler (offentlige og private) 

Felles studieadministrativt tjenestesenter 

Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen  

Senter for internasjonalisering av utdanning  

VOX 

Statens lånekasse for utdanning 

Universitets- og høgskolerådet  

Nettverk for private høyskoler  

Nasjonalt fagskoleråd 

Norsk studentorganisasjon 

Organisasjon for norske fagskolestudenter 

 

Skattedirektoratet 

Utlendingsdirektoratet 

Politidirektoratet 

Likestillings- og diskrimineringsombudet 

Domstolsadministrasjonen 

Den Norske Advokatforening 

 

Fylkeskommunene 

Fylkesmannsembetene 

 

NHO 

Abelia 

Virke 

Spekter 

Akademikerne 

Landsorganisasjonen i Norge 

LO Stat 

Unio 

Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund 

Akademikerforbundet 

Arkitektenes Fagforbund 

Bibliotekarforbundet 

Den Norske Jordmorforening 

Den norske legeforening 

Den norske tannlegeforening 

Den norske veterinærforening 

Det norske Diakonforbund 

 

Det norske maskinistforbund 
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Econa 

Fellesorganisasjonen 

Forskerforbundet 

Lærernes Yrkesforbund 

Musikernes fellesorganisasjon 

Naturviterne 

Norges Farmaceutiske Forening 

Norges Ingeniør- og Teknologorganisasjon 

Norges Juristforbund 

Norsk ergoterapeutforbund 

Norsk Fysioterapeutforbund 

Norsk Lektorlag 

Norsk psykologforening 

Norsk Radiografforbund 

Norsk Sykepleierforbund 

Norsk tjenestemannslag 

Parat 

Presteforeningen 

Samfunnsviterne 

Samfunnsøkonomene 

Skolelederforbundet 

Skolenes landsforbund 

STAFO 

Tekna - Teknisk-naturvitenskapelig forening 

Utdanningsforbundet 

 

Sivilombudsmannen 

Riksrevisjonen 

Sametinget 

Norsk Presseforbund 

Steinerskoleforbundet 

Studieforbundet solidaritet 

Norsk senter for menneskerettigheter 
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Høringsnotat – forslag til endringer i lov 1. april 2005 nr. 15 om 

universiteter og høyskoler (universitets- og høyskoleloven ) og forslag til 

endring i forskrift 15. desember 2005 nr. 1506 egenbetaling ved 

universiteter og høyskoler (egenbetalingsforskriften)  
 

 

1. Sammensetningen i NOKUTS styre  

 

1.1 Gjeldende rett 

NOKUTs styre har det overordende ansvaret for NOKUTs virksomhet og de beslutninger som 

organet treffer. NOKUTs styre oppnevnes av departementet og består av åtte medlemmer, jf. 

universitets- og høyskoleloven § 2-2 annet ledd. Ett medlem skal være student. Ett medlem 

skal oppnevnes blant NOKUTs ansatte og skal ha stemmerett i saker som angår de ansattes 

forhold. Det skal oppnevnes varamedlemmer, herunder personlige varamedlemmer for de 

ansattes og studentenes medlemmer. Studentmedlemmer oppnevnes for to år.  

 

Praksisen er at medlemmene i styret er valgt ut blant statlige og private institusjoner, og 

næringslivsrepresentanter, herunder et medlem med kompetanse på fagskolesektoren. 

NOKUTs ansatte og studentene har ett medlem hver. 

 

1.2 Bakgrunn for forslaget 

Universitets- og høyskoleloven stiller ingen krav til at studentenes styremedlem og personlige 

varamedlem må komme fra et universitet, en høyskole eller fra en fagskole. Da universitets- 

og høyskoleloven § 2-2 ble vedtatt hadde Norge to organisasjoner som representerte studenter 

i høyere utdanning; Norsk Studentunion (NSU) og Studentenes Landsforbund (StL). 

Studentorganisasjonene ble annenhver periode oppnevnt som medlem og personlig 

varamedlem, slik at når NSU var medlem var StL representert med personlig varamedlem, og 

motsatt. I Ot.prp. nr. 40 2001-2002 pkt. 12.1.3 står det at studentenes varamedlem til 

NOKUTs styre skal kunne delta på møtene med observatørstatus. NOKUT valgte å gi 

varamedlemmet for studentene utvidede rettigheter som samsvarer med retten studentene har 

til representasjon i institusjonens organer, jf. universitets- og høyskoleloven § 4-4 første ledd. 

Etter denne bestemmelsen har studentene rett til å møte med ytterligere én student med tale- 

og forslagsrett om de kun har ett medlem i kollegiale organ med beslutningsmyndighet. De to 

studentorganisasjonene ble slått sammen i 2010 og Norsk studentorganisasjon (NSO) har 

siden fylt plassene som medlem og personlig varamedlem i NOKUTs styre.  

 

Organisasjon for norske fagskolestudenter (ONF) ble stiftet i 2012. I perioden 2004-2014 har 

fagskolestudentene ikke vært representert i NOKUTs styre. Antallet styrebehandlinger av 

fagskolesaker har økt de siste årene, og det antas at dette vil fortsette. I oppnevningen av 

NOKUTs styre for perioden 2015-2017 ble fagskolestudentene for førte gang representert, da 

de ble oppnevnt som personlig varamedlem for NSOs faste medlem.  

 

1.3 Departementets vurdering og forslag 

Departementet mener at det er viktig at studenter fra både universitets- og høyskolesektoren 

og fra fagskolesektoren er representert i styret til NOKUT. Det er stadig flere saker som blir 

behandlet av styret som berører fagskolene, og fagskolestudentene bør ha innflytelse på disse 
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beslutningene. Høyere utdanning og fagskoleutdanning har klare forskjeller, noe som gjør at 

de to studentgruppene ikke vil kunne representere hverandre på en tilstrekkelig god måte i 

styret. Departementet har fått henvendelse fra ONF, som ber om at fagskolestudentene får en 

representant i styret. Departementet har også  fått innspill fra NSO, som mener at NSO og 

ONF ikke har kompetanse til å representere hverandre. Begge studentorganisasjonene mener 

at ett studentmedlem fra universiteter og høyskoler og ett studentmedlem fra fagskoler, 

representert med personlig varamedlemmer, bør være representert i styret.  

 

Departementet foreslår å endre universitets- og høyskoleloven § 2-2 annet ledd, slik at 

NOKUTs styre blir utvidet med én studentrepresentant til ni medlemmer totalt. Det ene 

studentmedlemmet skal representere høyere utdanning og det andre studentmedlemmet skal 

representere fagskoleutdanning. Departementet vurderer at det ikke er hensiktsmessig gjøre 

andre endringer i styresammensetningen , fordi de dekker relevante områder som ikke kan 

erstattes av en studentrepresentant.  

 

Videre mener departementet at forslaget ikke i vesentlig grad vil forrykke balansen i styret. 

Forslaget vil verken føre til en overvekt av studentrepresentanter, fagskolekyndige 

medlemmer  eller medlemmer med annen bakgrunn  i styret. Departementet peker i denne 

sammenhengen på at styret er forutsatt å fungere som et kollegialt organ. Det innebærer blant 

annet at styremedlemmene ikke opptrer som representanter for særinteresser, men bruker sin 

kompetanse til beste for helheten i NOKUTs virksomhet. Når det gjelder styrets størrelse, 

viser departementet til at andre styrer i sektoren har flere medlemmer enn det som foreslås for 

NOKUT. Dette gjelder for eksempel institusjonsstyrer på 11 medlemmer og enkelte 

studentsamskipnadsstyrer på 10 medlemmer.  

 

Departementet viser for øvrig til at NOKUTs styre selv kan bestemme om studentene skal 

kunne møte med varamedlem på styremøtene. 

 

§ 2-2 andre ledd skal lyde: 

(2) Styret oppnevnes av departementet og består av ni medlemmer. Ett medlem skal være 

student ved universitet eller høyskole og ett medlem skal være student ved fagskole. Ett 

medlem skal oppnevnes blant NOKUTs ansatte og skal ha stemmerett i saker som angår de 

ansattes forhold. Det skal oppnevnes varamedlemmer, herunder personlige varamedlemmer 

for de ansattes og studentenes medlemmer. Departementet oppnevner styrets leder. 

 

 

2. Nasjonale deleksamener 

 

2.1 Bakgrunn for forslaget 

Regjeringen foreslår å innføre en generell hjemmel til å pålegge institusjoner og eller fagmiljø 

å avholde nasjonale deleksamener i enkelte fag i høyere utdanning.   

 

I punkt 5.5 i regjeringens strategi ”Lærerløftet”, som ble lagt frem 30. september 2014, står 

det: ”På basis av nye rammeplaner for grunnskolelærerutdanningene vil det bli innført 

nasjonale deleksamener i utvalgte fag.” 
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For å komme i gang med innføring av nasjonale deleksamener, fikk NOKUT høsten 2014 i 

oppdrag å gjennomføre en mulighetsstudie og et pilotprosjekt for gjennomføring av nasjonale 

deleksamener innenfor enkelte profesjonsfag. Piloten skal gjennomføres i løpet av 2015. I 

første omgang er det rammeplanstyrte utdanninger som er valgt ut. Det vil bli arrangert 

nasjonale deleksamener i bachelorstudiene i sykepleie, revisjonsfag/ regnskap og revisjon, 

samt begge grunnskolelærerutdanningene. Det vil bli gitt en hjemmel for å arrangere 

nasjonale deleksamener i de relevante rammeplanforskriftene fra august 2015.  

 

Etter universitets- og høyskoleloven § 1-5 har utdanningsinstitusjonene faglig frihet innenfor 

de rammer som er fastsatt i lov eller i medhold av lov. Departementet mener det er nødvendig 

med hjemmel i lov for å pålegge utdanningsinstitusjonene å innføre nasjonale deleksamener. 

Departementet foreslår derfor en bestemmelse om dette i ny § 3-2 tredje ledd.  

 

2.2 Departementets vurdering og forslag   

I grunnopplæringen har nasjonale prøver vært benyttet i flere år og har bidratt til nyttig 

kunnskap om tilstanden i norsk skole. Nasjonale deleksamener i høyere utdanning vil gi 

fagmiljøene anledning til å sammenlikne seg med tilsvarende fagmiljøer ved andre 

institusjoner, noe som kan bidra til å utvikle fagmiljøene. Det vil også gi institusjonene, 

myndigheter og andre aktører bedre informasjon om studentenes kunnskapsnivå. Nasjonale 

deleksamener vil være tillitskapende fordi kunnskapen måles på en enhetlig måte ved alle 

institusjoner. Resultatene fra prøvene vil i tillegg gi studenter og nye søkere bedre og 

sammenlignbar informasjon om det faglige nivået ved de ulike studiestedene. 

 

En nasjonal deleksamen vil være en deleksamen som gis samtidig uansett studiested. 

Deleksamen skal gi grunnlag for sammenlignbar informasjon om faget.  

 

En nasjonal deleksamen kan gjelde hele eller deler av et fag eller emne, men ikke hele 

studieprogrammet. Nasjonal deleksamen kan være en integrert del av en ordinær eksamen, 

som teller i den avsluttende vurderingen av et helt emne eller i deler av et emne (integrert 

deleksamen). En nasjonal deleksamen kan også være en vurdering som gjøres utenom de 

ordinære vurderingene (isolert deleksamen). En isolert deleksamen kan omfatte hele eller 

deler av et emne.  

 

For at nasjonale deleksamener skal oppfylle sin hensikt, er det viktig at alle studenter som tar 

faget også avlegger den nasjonale deleksamenen. Den må derfor være obligatorisk. For å sikre 

at gjennomføringen blir best mulig, er det viktig at resultat fra nasjonal deleksamen enten 

teller med i endelig karakter eller at karakteren synliggjøres på vitnemålet. Det foreslås derfor 

en hjemmel for departementet til å bestemme at karakter på nasjonal deleksamen skal 

fremkomme på vitnemålet.   

 

Krav til eksamen, klage og sensur og lignende i universitets- og høyskoleloven gjelder også 

for nasjonale deleksamener.  

 

Ny § 3-2 tredje ledd skal lyde:  

(3) Departementet kan fastsette at det skal avholdes nasjonale obligatoriske deleksamener 

i enkelte fag, og om resultatet skal føres på vitnemålet. 
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Tredje ledd blir nytt fjerde ledd og så videre.  

 

 

3. Adgang til å utstede overtredelsesgebyr  

 

3.1 Bakgrunn for forslaget 

Det finnes flere eksempler på at institusjoner uten akkreditering fra NOKUT bruker de 

lovbeskyttede titlene universitet eller høyskole i sine egennavn. Dette er egnet til å villede 

studenter og andre, og det anses viktig at departementet har en reell sanksjonsmulighet i slike 

tilfeller, både av hensyn til den enkelte student og av hensyn til tilliten til sektoren. De samme 

hensyn gjør seg gjeldende for sanksjonering ved tildeling av titler i strid med loven.  

 

3.2 Gjeldende rett  

I universitets- og høyskoleloven § 3-2 sjette ledd står det at den som forsettelig eller uaktsomt 

tildeler eller bruker en tittel for grad eller yrkesutdanning i strid med loven, kan straffes med 

bøter.  

 

I universitets- og høyskoleloven § 7-2 sjette ledd står det at den som forsettelig eller uaktsomt 

bruker en vernet institusjonsbetegnelse, kan straffes med bøter. 

 

Ileggelse av bot for lovstridig bruk av tittel eller institusjonsbetegnelse etter universitets- og 

høyskoleloven er en alminnelig straffereaksjon, jf. almindelig borgerlig Straffelov (1902) § 15 

og lov om straff (2005) § 29 første ledd bokstav e., og dette innebærer at departementet må 

politianmelde forholdet. Det er politiet som har myndighet til å ilegge boten for lovbruddet.  

 

3.3 Departementets vurdering og forslag 

Departementet mener det er lite hensiktsmessig at det er politiet som kan ilegge bor ved brudd 

på disse bestemmelsene i universitets- og høyskoleloven. Kravet om politianmeldelse 

innebærer at terskelen for å håndheve bestemmelsene er høy, slik at den faktiske beskyttelsen 

bestemmelsene gir, er noe redusert. I tillegg anses straff i form av bot som en uforholdsmessig 

streng reaksjon. Selv om reaksjon for bruk av beskyttet gradsbetegnelse eller tittel i strid med 

loven vil kunne oppleves som en straffereaksjon, er hovedhensynet bak vernet av gradstitler at 

det ikke skal skapes et uriktig inntrykk av hvilken utdanning en person har. Tilsvarende er 

hovedformålet med vernet av institusjonsbetegnelser at studenter og andre ikke skal villedes 

til å tro at de tar en akkreditert utdanning ved et universitet eller høyskole. 

 

I tråd med anbefalingene i NOU 2003:15 Fra bot til bedring, mener departementet at en 

administrativ reaksjon i form av overtredelsesgebyr på en mer effektiv måte vil kunne føre til 

etterlevelse av bestemmelsene om beskyttelse av gradsbetegnelser eller titler og 

institusjonsbetegnelser. Dette vil gjøre det enklere for departementet å sanksjonere brudd på 

lovbestemmelsene. Videre vil overtredelsesgebyr etter departementets mening redusere 

belastningen på overtreder noe, fordi et overtredelsesgebyr ikke er straff. Det vil også skape 

en klarere sammenheng mellom overtredelse og reaksjon, fordi hensikten med 

overtredelsesgebyret ikke er å straffe den som bryter loven, men å få lovbruddet til å opphøre. 

Departementet foreslår at departementet gis myndighet til å utforme nærmere bestemmelser 
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om utstedelse, størrelse, tvangsgrunnlag, forfall og overprøving av overtredelsesgebyr etter 

universitets- og høyskoleloven i forskrift.  

 

På bakgrunn av dette foreslår departementet derfor å endre universitets- og høyskoleloven  

§ 3-2 slik at tildeling eller bruk av tittel i strid med loven kan sanksjoneres med et 

overtredelsesgebyr utstedt av departementet. Videre foreslås det å endre § 7-2, slik at bruk av 

vernet institusjonsbetegnelse i strid med loven kan sanksjoneres ved et overtredelsesgebyr 

utstedt av departementet.  

 

Forslaget innebærer ingen endring i beskyttelsen av titler og institusjonsbetegnelsen i §§ 3-2 

og 7-2, men kun den endring at det ved ulovlig bruk av tittel og institusjonsbetegnelse kan 

utstedes overtredelsesgebyr i stedet for bot.  

 

§ 3-2 sjette ledd skal lyde: 

(6)  Den som forsettelig eller uaktsomt tildeler eller bruker en tittel, alene eller som en del 

av en annen tittel, uten å ha rett til dette etter første eller fjerde ledd i denne bestemmelse, eller 

i strid med forbud gitt i medhold av femte ledd, kan ilegges overtredelsesgebyr av 

departementet. Departementet kan i forskrift fastsette nærmere bestemmelser om 

overtredelsesgebyret.  

 

§ 7-2 sjette ledd skal lyde:  

(6)  Den som forsettelig eller uaktsomt bruker en vernet institusjonsbestemmelse i strid 

med denne bestemmelse, kan ilegges overtredelsesgebyr av departementet. Departementet kan 

i forskrift fastsette nærmere bestemmelser om overtredelsesgebyret.  

 

 

4. Krav om lovlig opphold som vilkår for studierett 

 

4.1 Bakgrunn for forslaget 

Som følge av økt internasjonalisering og økt studentmobilitet blir det stadig flere utenlandske 

studenter ved norske læresteder. Alle utlendinger som ikke kommer fra EU/EØS-området, og 

som ønsker å oppholde seg i Norge i mer enn tre måneder, må ha oppholdstillatelse. Dette 

gjelder også studenter, som kan søke om en egen oppholdstillatelse for studenter. 

 

I universitets- og høyskoleloven er det i dag ikke noe vilkår for studierett at en student har 

lovlig opphold. Det er heller ingen kontroll av om studentene har lovlig opphold. Det har vært 

tilfeller der personer uten oppholdstillatelse har tatt høyere utdanning i Norge.   

 

Stortinget behandlet våren 2014 Prop. 68 L (2013-2014) om endringer i opplæringslova. 

Proposisjonen inneholdt blant annet forslag om lovfesting av rett til opplæring for ungdom 

som søker om oppholdstillatelse. Under behandlingen hadde KUF-komiteens medlemmer fra 

Høyre og Fremskrittspartiet blant annet følgende merknad:  

”Disse medlemmer vil understreke behovet for streng lovgivning på området. Disse 

medlemmer vil vise til at man i universitets- og høyskolesektoren ikke er bundet av kravet om 

lovlig opphold. Universiteter og høyskoler kan av den grunn la personer med ulovlig opphold 
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i Norge ta undervisning. Disse medlemmer vil be regjeringen følge opp dette på egnet måte, 

slik at bare dem med lovlig opphold får rett til undervisning”. 

 

4.2 Gjeldende rett 

I dag er det et vilkår for rett til videregående opplæring at søkerne har lovlig opphold i Norge. 

Det er også et vilkår for rett til utdanningsstøtte gjennom Statens lånekasse at eleven eller 

studenten har lovlig opphold. 

 

I dag må studenter hjemmehørende i land utenfor EØS/EU først søke om opptak til utdanning 

fra hjemlandet. De som får opptak til en høyere utdanningsinstitusjon må deretter søke UDI 

om opphold i Norge. Ifølge UDI var det i 2013 ca. 3500 vedtak om søknader om 

studietillatelse. Av disse var 111 avslag. På post doc-nivå var det 159 innvilgelse og ett 

avslag. Det kreves ikke oppholdstillatelse for å studere inntil tre måneder i Norge, jf. 

utlendingsloven § 55 andre ledd.  

 

For å få innvilget opphold til studier må man som hovedregel først ha fått tilsagn om 

studieplass ved en akkreditert høyere utdanningsinstitusjon. Etter å ha fått tilsagn om 

studieplass søker studenten UDI om oppholdstillatelse. Med denne søknaden skal det blant 

annet  ligge ved en bekreftelse på studieplass.  

 

Studenter som får oppholdstillatelse på grunnlag av opptak til høyere utdanning, får normalt 

dette for ett år av gangen. Departementet har fått opplyst at institusjonene kan bli kontaktet av 

UDI og bedt om å kontrollere studentenes fremdrift, for slik å sjekke at studentene faktisk 

studerer før UDI gir fornyet oppholdstillatelse. 

 

Personer med ulike former for midlertidig opphold i Norge kan som hovedregel søke opptak 

til studier fra Norge. Søkere som har norsk personnummer eller D-nummer (D-nummer er et 

identifikasjonsnummer som gis til alle personer som er i Norge i mindre enn 6 måneder) 

bruker dette. For søkere som ikke har norsk fødselsnummer eller D-nummer er det utviklet 

alternative løsninger. Ved søknad gjennom Samordna opptak (SO) tildeles et 

erstatningsnummer til søker som benyttes i opptaksprosessen. Ved lokal søknad via 

Søknadsweb benyttes bare fødselsdato. For søkere som får tilbud om studieplass utstedes 

erstatningsnummer av SO.   

 

Departementet har undersøkt med enkelte institusjoner hvorvidt de har en praksis for å følge 

med på om studentene får oppholdstillatelse av UDI. Departementet har fått opplyst at det 

ikke er rutiner for å sjekke hva som skjer med oppholdssøknadene til studenter som har fått 

opptak. Ofte får institusjonen kun kjennskap til avslag fordi studenter ber om hjelp til å klage 

på avslag om opphold. Det er heller ingen rutiner for samhandling mellom UDI og 

utdanningsinstitusjonene om kontroll av oppholdstillatelser. 

 

4.3 Departementets vurdering og forslag 

Universitets- og høyskoleloven § 3-6 gir departementet hjemmel til å gi forskrift om opptak 

hvor det blant annet kan fastsettes at enkelte utdanninger er unntatt fra kravet om generell 

studiekompetanse og spesielle opptakskrav for enkelte utdanninger. Etter departementets 

vurdering gir universitets- og høyskoleloven § 3-6 ikke hjemmel til å innføre et krav om at 
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studenter må ha lovlig opphold for å få studierett. Departementet mener derfor at en regel om 

krav om lovlig opphold for å få studierett må lovfestes i universitets- og høyskoleloven.  

 

Med studierett menes rett til å få opptak ved en utdanningsinstitusjon, og derved få rett til å 

følge lukkede forlesninger, kurs og seminarer og til å gå opp til eksamen.  

 

Når har en student lovlig opphold 

De klare tilfellene av personer som har lovlig opphold i Norge, er personer som kan oppholde 

seg her i landet uten visum og personer som har fått innvilge visum eller oppholdstillatelse av 

utlendingsmyndighetene, gitt at de oppholder seg her i henhold til gjeldende regelverk og 

enkeltvedtak. Utlendinger som har rett til å søke om oppholdstillatelse fra Norge, har lovlig 

opphold i landet mens søknaden er til behandling. 

 

De studentene som oppholder seg i landet og som har rett til å søke oppholdstillatelse fra 

Norge, skal beholde sin studierett inntil saken er endelig avgjort. 

 

Den som får endelig vedtak om avslag på søknader om oppholdstillatelse har plikt til å 

innrette seg etter vedtaket. Dette vil normalt bety at de må forlate riket. Når det foreligger 

vedtak som innebærer at utlendingen må forlate riket, fastsetter utlendingsmyndighetene en 

frist for utreise. Oppholdet er lovlig inntil dato for fastsatt utreisefrist. De som oppholder seg i 

landet etter fastsatt utreisefrist vil tape studieretten.  

 

Klageadgang 

Ved å fastslå at det er et vilkår for studierett at studenten har lovlig opphold, vil studieretten 

falle bort dersom vilkåret ikke er oppfylt.  

 

Utdanningsinstitusjonens vedtak om å trekke tilbake studieretten hvis studenten ikke får 

oppholdstillatelse er et enkeltvedtak som kan påklages til institusjonens klagenemnd, jf. 

universitets- og høyskoleloven § 5-1. Disse vedtakene vil være direkte avledet av 

utlendingsmyndighetenes vedtak. Klagenemnden kan ta stilling til om 

utdanningsinstitusjonens saksbehandling er korrekt om vedtaket bygger på korrekt faktisk 

grunnlag, at studenten har fått endelig avslag på oppholdstillatelse, men de kan ikke 

overprøve utlendingsmyndighetenes vedtak om at søknad om oppholdstillatelse er avslått.  

 

Departementet mener denne typen vedtak ikke kan sidestilles med vedtak om utestenging 

hjemlet i universitets- og høyskoleloven §§ 4-8, 4-9 og 4-10 og mener derfor at det ikke skal 

lovfestes en rett til å få dekket utgifter til advokat. Utlendinger kan imidlertid få dekket 

utgifter til advokatbistand hvis kravene til fri rettshjelp er oppfylt. 

 

Håndheving og systemer for kontroll  

Det er utlendingsmyndighetene som innvilger oppholdstillatelser og som avslår søknader om 

oppholdstillatelse. Forslaget til ny bestemmelse innebærer ikke at dette ansvaret overføres til 

utdanningsinstitusjonene. Dersom en utdanningsinstitusjon er i tvil om en student har lovlig 

opphold, må institusjonen selv ta kontakt med utlendingsmyndighetene for å få en avklaring. 
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Departementet mener at det er viktig å finne en rutine for kontroll av oppholdstillatelse som 

ikke pålegger institusjonene vesentlig administrativt merarbeid . Etter vår vurdering er det 

tilstrekkelig for å sikre håndheving av regelen at utdanningsinstitusjonene foretar regelmessig 

sjekk av status for opphold gjennom automatiske spørringer til UDIs informasjonsregister.  

 

UDI har en database over personer med utenlandsk opprinnelse som av ulike grunner har søkt 

om opphold i Norge. I dag kan blant annet Arbeidstilsynet sjekke identitetskort opp mot UDI 

sine lister via automatiske spørringer mellom de to myndighetenes registre. Også UDI og 

Lånekassen utveksler elektronisk informasjon.  

 

Personopplysningsloven § 8 bestemmer at det må foreligge et behandlingsgrunnlag før 

personopplysninger kan behandles. Dette omfatter innhenting av personopplysninger som 

trengs i saksbehandling. Aktuelle behandlingsgrunnlag etter lovbestemmelsen er samtykke, 

lovhjemmel eller at behandlingen anses nødvendig av nærmere bestemte årsaker. 

Departementet mener at i denne saken må lovhjemmel være behandlingsgrunnlaget. Slik kan 

det etableres en løsning med spørringer fra utdanningsinstitusjonene som bruker det felles 

studieadministrative systemet FS og UDIs register. I tillegg til kravene til behandlings-

grunnlag i personopplysningsloven § 8, stilles det ytterligere krav til behandlingen i 

personopplysningslovens § 11. Det stilles blant annet krav om at personopplysningene bare 

skal brukes til uttrykkelig angitte formål som er saklig begrunnet i den behandlingsansvarliges 

virksomhet, at de skal være tilstrekkelige og relevante, og det settes begrensninger på senere 

bruk av opplysningene.  

 

Departementet presiserer at disse spørringene kun skal omfatte studentenes oppholdsstatus og 

ingen andre opplysninger. Oppholdsstatus for student vil være relevant for vurdering av 

studierett.  

 

Det foreslås at hjemmel for dette fastsettes i universitets- og høyskoleloven § 3-6 nytt åttende 

ledd. 

 

Ny § 3-6 åttende ledd skal lyde:  

(8)  For å få studierett må studenten ha lovlig opphold i Norge. Institusjoner under denne 

lov kan hente opplysninger om oppholdsstatus fra utlendingsmyndighetene. 

 

 

5. Beregning av tjenestetid for stipendiater 

 

5.1 Bakgrunn for forslaget 

I statlig sektor er det om lag 4.400 årsverk i stipendiatstillinger, av disse er nesten 98 % ved 

universiteter og høyskoler. Stilling som stipendiat har fullført forskerutdanning fram til 

doktorgrad som mål. Hensikten med denne stillingen er å gi personer som er i et 

utdanningsløp fram til doktorgrad midler til livsopphold, samt rettigheter som arbeidstakere 

under forskerutdanningen. 
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5.2 Gjeldende rett 

Stipendiater er ansatt i åremålsstillinger. En normal åremålsperiode er på fire år, inkludert 

arbeid tilsvarende ett årsverk for arbeidsgiver. Tre av årene skal brukes til egen 

forskerutdanning. Det vises til forskrift 31. januar 2006 nr. 102 om ansettelsesvilkår for 

stillinger som postdoktor, stipendiat, vitenskapelig assistent og spesialistkandidat  

§ 1-3 Stipendiat. 

 

Etter lov 4. mars 1983 nr 3 om statens tjenestemenn m.m. (tjenestemannsloven) § 10 får 

midlertidig ansatte med mer enn 4 års midlertidig eller 2 års fast tjeneste såkalt sterkt 

oppsigelsesvern. Det følger av tjenestemannsloven at nærmere regler om beregning av 

tjenestetid skal fastsettes i personalreglement. Ved vurderingen av om arbeidstakeren kommer 

inn under bestemmelsen, legges all sammenhengende tjeneste ved virksomheten til grunn. 

Ansatte i åremålsstillinger fratrer etter endt åremålsperiode uten oppsigelse, selv om 

tjenestetiden er mer enn 4 år. Ansatte som etter endt åremål går direkte over i en annen stilling 

i samme virksomhet, får imidlertid også tiden i åremålsperioden regnet med i tjenestetiden 

etter tjenestemannslovens regler. Dette gjelder også hele fireårsperioden som stipendiat. Blir 

en tidligere stipendiat ansatt ved samme statlige institusjon i et kortvarig, midlertidig 

tilsettingsforhold umiddelbart etter utløpet at åremålet som stipendiat, får vedkommende, med 

hjemmel i tjenestemannsloven, derfor oppsigelsesvern som fast ansatt. 

 

Tilsvarende regler gjelder ikke for ansatte ved private institusjoner fordi de er omfattet av 

arbeidsmiljølovens bestemmelser. Personer som har tatt en doktorgrad ved en privat 

institusjon vil kunne gå inn i et vikariat ved samme institusjon, og det vil kun være tiden som 

vikar som tas med ved beregning av om vedkommende skal anses å være fast ansatt jf. aml § 

14-9 femte ledd.  

 

5.3  Departementets vurdering og forslag 

Kunnskapsdepartementet har med hjemmel i universitets- og høyskoleloven § 6-4 fastsatt 

forskrift 31. januar 2006 nr. 102 om ansettelsesvilkår for stillinger som postdoktor, stipendiat, 

vitenskapelig assistent og spesialistkandidat. Denne forskriften regulerer varighet, arbeidets 

omfang og innhold og adgangen til å fornye ansettelsesforholdet for stipendiater, post doktor, 

vitenskapelige assistenter og spesialistkandidater. Departementet foreslår å endre universitets- 

og høyskoleloven slik at departementet også kan fastsette i forskrift at tid til egen 

doktorgradsutdanning ikke skal regnes som tjenestetid i forhold til lov om statens 

tjenestemenn §§ 9 og 10. Det framgår av forskriften § 1-3 tredje ledd, at normal 

åremålsperiode er fire år med 25 prosent pliktarbeid for stipendiater. Det framgår videre at 

ansettelsesperioden  skal omfatte tre år med rein forskerutdanning. Når det gjelder de øvrige 

stillingene som er omfattet av forskriften, er det ikke like klart hvor stor andel av stillingen 

som utgjør tid brukt til egen utdannelsen, som det er for stipendiatene. Departementet vil 

derfor ikke foreslå at disse stillingene skal omfattes av den foreslåtte lovendringen.  

 

Dagens regelverk fører til at stipendiater ikke får kortvarige engasjementer rett etter endt 

utdanning, og institusjonene blir tvunget til å skyve en lovende kandidat fra seg, med mindre 

de har en fast stilling vedkommende kan søke på.  
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For å sikre kvaliteten på universiteter og høyskoler er det en forutsetning at det er åpen 

konkurranse om vitenskapelige stillinger. Det er uheldig om faste stillinger besettes, uten 

utlysning, av tidligere stipendiater som har fått fortrinnsrett fordi de har hatt et kortvarig 

ansettelsesforhold etter stipendiatperioden. En endring av reglene for tjenestetidsberegning vil 

føre til større forutsigbarhet for alle stipendiater, og de vil kunne regne med at ledige stillinger 

blir utlyst slik at alle kan konkurrere om dem. Det vil ikke lenger være tilfeldig, kortvarig 

midlertidig behov ved institusjonen som avgjør om de kan få være med å konkurrere om 

tilsetting. Miljøene blir lukkede hvis det skjer for mye intern rekruttering uten konkurranse, 

og tilfeldigheter vil avgjøre hvilken faglig profil fagmiljøene har. Når det gjelder faste 

ansettelser, er det i tillegg svært uheldig hvis dette skulle føre til at de best kvalifiserte ikke 

blir ansatt. 

 

Som nevnt over kunne det vært tatt inn bestemmelser om beregning av tjenestetiden i hvert 

enkelt universitets eller høyskoles personalreglement. Prinsippet om like muligheter for alle er 

imidlertid så viktig at dette bør lovefestes og ikke være avhengig av bestemmelser i hver 

enkelt institusjons personalreglement. Spesialreglene for ansettelse ved universiteter og 

høyskoler er inntatt i universitets- og høyskoleloven, og det er derfor hensiktsmessig at det 

inntas en hjemmel i loven for å kunne forskriftsfeste tjenestetidsberegning etter 

tjenestemannsloven for tidligere stipendiater. 

 

Endring av regelverket vil ikke få konsekvenser for det store antall stipendiater. Det foreslåtte 

tiltaket vil verken øke eller redusere antallet midlertidige ansettelser i sektoren. En endring av 

reglene for tjenestetidsberegning vil føre til økt forutsigbarhet for samtlige stipendiater. De vil 

kunne regne med at stillinger blir utlyst slik at alle kan konkurrere om dem.   

 

§ 6-4 fjerde ledd skal lyde: 

(4) For stillinger etter første ledd bokstavene f til i, gir departementet forskrift om 

varighet, arbeidets omfang og innhold og om adgangen til å fornye ansettelsesforholdet. 

Departementet kan i forskrift fastsette regler om beregning av tjenestetid etter lov 4. mars nr. 

3 om statens tjenestemenn m.m. §§ 9 og 10 for stipendiater. 

 

 

6. Endring av egenbetalingsforskriften - innføring av krav om egen PC for 

studenter  

 

6.1 Bakgrunn 

I brev av 20. oktober 2014 ber Universitets- og høgskolerådet (UHR) om at departementet 

foretar en ny vurdering knyttet til definisjonen av uttrykket ”læremidler” i 

egenbetalingsforskriften av 15. desember 2005 nr. 1506 § 3-3 første ledd. Tolkningen av dette 

uttrykket har vært uendret siden 2006, da departementet slo fast at PC ikke er omfattet av 

begrepet ”læremidler”. UHR ønsker at universiteter og høyskoler skal kunne kreve at 

studenter har egen bærbar datamaskin til bruk ved digital eksamen og i studiesituasjonen 

generelt. UHR skriver følgende: ”UU [UU = UHRs utdanningsutvalg] mener at 

Kunnskapsdepartementets tolkning av hva som kan regnes som læremidler er foreldet, og at 

departementet bør har en definisjon av læremidler som er i tråd med dagens digitale utvikling 

i UH-sektoren.” 
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UHR peker i sitt forslag på at de fleste studenter i dag har egen PC, de har brukt PC siden de 

var små og prisen på slikt utstyr er betydelig redusert siden KD tolket bestemmelsen i 2006. 

UHR sier også at det er en forutsetning at institusjonene selv stiller med programvare.  

 

6.2 Gjeldende rett 

Prinsippet om at høyere utdanning skal være gratis ligger til grunn for universitets- og 

høyskoleloven § 7-1. I første ledd sies det at statlige universiteter og høyskoler ikke kan ta 

egenbetaling for ordinære utdanninger som fører frem til grad eller yrkesutdanning. 

Departementet har med hjemmel i denne bestemmelsen fastsatt egenbetalingsforskriften. I 

egenbetalingsforskriften § 3-3 første ledd står det at for studieprogram der 

utdanningsinstitusjonen ikke kan kreve egenbetaling, kan de heller ikke kreve betaling av 

studenter utover reelle kostnader knyttet til læremidler.  

 

Departementet har tolket begrepet ”læremidler” i et brev til Politihøgskolen av 5. mai 2006: 

”Med ”læremidler” menes materiell som studentene med rimelighet har måttet finansiere selv 

slik som lærerbøker, kompendier, kopier, utskrifter, papir og lignende. Infrastruktur som PC 

og materiell som kan sidestilles med undervisning faller utenfor”. Departementets har ved 

senere spørsmål om adgang til å pålegge studentene å ha PC, lagt samme tolkning til grunn.  

 

 

6.3 Departementets vurdering og forslag 

Departementet er enig med UHR i at utviklingen de siste ti årene på det tekniske området har 

vært meget stor. Det er helt vanlig at elever og studenter i dag har PC. Den relative kostnaden 

ved å skaffe seg egen PC i dag er mye lavere enn i 2006.  

 

Det har videre vært en stor utvikling i hvordan studiene gjennomføres, og digitale verktøy tas 

stadig mer i bruk i høyere utdanning. Fenomenet Open Educational Resources (OER) erstatter 

i økende grad lærebøker. I tillegg brukes det nå mer studentaktiviserende undervisning og 

læring, og her er digitale samarbeidsverktøy et vesentlig innslag. Innenfor innovativ 

pedagogisk bruk av teknologi er PC å betrakte som et helt grunnleggende læremiddel, som 

også er en forutsetning for utvikling av nye kommunikasjons-, arbeids-, vurderings- og 

eksamensformer. Departementet ønsker å legge til rette for denne utviklingen.  

 

Den økte bruken av digitale verktøy innebærer også at egen PC nå kan sies å være et 

læremiddel. Departementet mener imidlertid at dette bør komme tydelig frem i 

egenbetalingsforskriften, og foreslår derfor en endring i egenbetalingsforskriften § 3-3 første 

ledd.  

 

Departementet legger til grunn at utdanningsinstitusjonene vil dekke programvare knyttet til 

digitale læringsverktøy. Dette er i samsvar med UHRs forslag.  
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§ 3-3 første ledd skal lyde:  

(1)  For studieprogrammer eller fag/emner der institusjonene ikke kan kreve egenbetaling 

etter forskriftens § 3-1 og § 3-2, kan institusjonen heller ikke kreve betaling av studenter 

utover reelle kostnader knyttet til læremidler. Eventuelt vederlag for vernet materiale etter 

opphavrettslovgivningen kan inngå i betalingsgrunnlaget. Institusjonene kan ikke ta betaling 

for studieinformasjon. Institusjonen kan kreve at studenten har egen bærbar PC. 

 

 

7. Økonomiske og administrative konsekvenser  

NOKUT har fått i oppdrag å gjennomføre nasjonale deleksamener som en mulighetsstudie og 

et pilotprosjekt. Denne prøveordningen har begrenset varighet og er finansiert innen gjeldende 

budsjettrammer. Departementet vil komme tilbake med en vurdering av økonomiske 

konsekvenser om det blir bestemt at ordningen skal videreføres og/eller utvides.    

 

Når det gjelder økonomiske og administrative konsekvenser for utdanningsinstitusjonene, har 

departementet vurdert innføringen av nasjonale deleksamener opp mot eksisterende ordninger 

med eksamen og sensur. I og med at institusjonene allerede gjennomfører eksamen og sensur i 

fagene, vil det være mulig å tilpasse dette til en koordinert ordning med nasjonal deleksamen 

innenfor gjeldende økonomiske rammer. Departementet finner at gjennomføringen av 

nasjonale deleksamener ikke innebærer vesentlige ekstra kostnader for institusjonen og arbeid 

for de ansatte.  

 

Forslaget om å innføre overtredelsesgebyr kan medføre økte inntekter til staten, men formålet 

er å innføre et mer effektivt sanksjonssystem for å hindre lovstridig bruk av institusjons- og 

gradsbetegnelser. Forslaget forutsetter at departementet må forskriftsregulere nærmere 

bestemmelser om overtredelsesgebyret, blant annet størrelse. 

 

I forbindelse med innføringen av et krav om lovlig opphold for å ha studierett må det 

etableres en kobling mellom Felles studieadministrativt system (FSAT) og UDIs register. 

Departementet har vært i kontakt med FSAT som mener at arbeidet med å lage en kobling vil 

være av relativt lite omfang. Departementet legger derfor til grunn at et slik kobling mellom 

de eksisterende registrene kan etableres innenfor FSATs eksisterende rammer. Vi antar at 

merarbeidet for utdanningsinstitusjonene blir av begrenset omfang og legger til grunn at dette 

dekkes innenfor utdanningsinstitusjonenes gjeldende budsjettrammer.  

 

Departementet finner at forslaget om endring av egenbetalingsforskriften ikke vil ha 

økonomiske konsekvenser for staten. Institusjonene vil ha utgifter til programvare, men ikke 

utover de utgifter utdanningsinstitusjonene i stor grad allerede har. Bruken av digitale verktøy 

vil også kunne innebære en effektivisering av undervisningen som innebærer besparelser for 

institusjonene.  

 

Departementet har også vurdert innføring av et krav om egen PC opp mot studiestøtten. Tatt i 

betraktning at kostnadene til PC i dag er begrenset, at en PC vil kunne forventes å vare i flere 

år, og at de aller fleste studenter allerede anskaffer egen PC, mener departementet at et krav 

om egen bærbar PC ikke vil være en urimelig økonomisk belastning for studentene.  
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Departementet finner at forslaget om utvidelse av NOKUTs styre ikke vil ha økonomiske 

konsekvenser for staten. NOKUT vil ha utgifter til styrehonorar for ett ekstra medlem i styret. 

NOKUTs styre har møter 7-9 ganger i året. Vi anser utgiftene til styrehonorar som beskjedne, 

og mener at NOKUT vil kunne dekke dette innenfor dagens ramme.  

 

Forslaget om endret beregning av tjenestetid for stipendiater vil etter departementets syn ikke 

ha økonomiske og administrative konsekvenser.  
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Nasjonale deleksamener - høringsuttalelse 

Vi viser til høringsbrev dat. 03.02.2015, der det foreslås endring i forskrifter om rammeplan for 
grunnskolelærerutdanningene, sykepleierutdanning og bachelorutdanning i regnskap og revisjon. Universitetet i 
Agder oppfatter at nasjonale deleksamener først og fremst er tenkt som et virkemiddel for å sikre kvalitet i 
utdanningene og større grad av kunnskap og åpenhet om kvaliteten ved den enkelte institusjon. UiA er enig i 
disse målsettingene, men stiller spørsmål ved om nasjonale deleksamener vil kunne ha den ønskede effekten 
eller om andre virkemidler vil være bedre egnet.  

Forholdet til institusjonenes autonomi 
Pålegg om deltakelse i nasjonale deleksamener vil være problematisk i forhold til institusjonenes autonomi og 
prinsippet om faglig frihet og ansvar, jfr. særlig uhl § 1-5 (3). Nasjonale deleksamener vil i realiteten innebære 
en instruks om læreinnholdet i undervisningen. 

Uheldige konsekvenser av nasjonale deleksamener 
Innholdet i rammeplanstyrte utdanninger er allerede i dag i stor grad standardisert. Institusjonene har likevel en 
viss frihet til, innenfor rammeplanen og eventuelle nasjonale retningslinjer, å velge sin profil på utdanningene. 
For sterk standardisering av innholdet i rammeplanstyrte utdanninger vil kunne hindre muligheten for faglig 
begrunnet differensiering av innholdet i undervisningen. Videre vil en sterk grad av standardisering gjøre 
utdanningene mindre dynamiske fordi institusjonene ikke uten videre vil kunne gjøre endringer i det faglige 
innholdet på egen hånd. Det er også fare for at både undervisere og studenter i for stor grad vil ha fokus på 
innholdet i de nasjonale deleksamenene ("teaching to test»), på bekostning av andre og like viktige deler av 
fagene. UiA anser dette for å være uheldige og neppe ønskede effekter.  

Én nasjonal deleksamen innen hver utdanning vil ikke gi et godt grunnlag for å vurdere kvaliteten på 
utdanningene eller for sammenlikning mellom institusjonene. Dersom nasjonale deleksamener skal ha noen 
hensikt må de gjennomføres i et visst omfang innen den enkelte utdanning, og da vil de påpekte, negative 
konsekvensene bli større. Vi vil også understreke at det vil være ulikt fra utdanning til utdanning i hvilken grad 
vesentlige deler av læringsutbyttet lar seg teste ved teoretiske (og digitale) eksamener, og dermed i hvilken grad 
nasjonale deleksamener kan gi et representativt bilde av kvaliteten ved utdanningene totalt sett.  

Dagens rammeplaner og nasjonale retningslinjer gir som tidligere nevnt institusjonene et visst handlingsrom for 
lokale tilpasninger i institusjonenes programplaner. Sistnevnte vedtas iflg. universitets- og høyskoleloven av 
institusjonene. Det er læringsutbyttet som er formulert i hver institusjons program-/emneplaner som skal testes 
under eksamener og prøver. For studentene vil forholdet mellom institusjonens programplan og innholdet i de 
nasjonale deleksamenene kunne være uklart, og dette vil kunne gi grunnlag for eksempelvis klager over 
formelle feil, jfr. uhl § 5-2.  

Dersom det også er en målsetting med nasjonale deleksamener å få mer ensartet karaktergiving på tvers av 
institusjonene, må det fastsettes nasjonalt bestemte karaktergrenser. Disse vil kunne komme i konflikt med de 
kriteriebaserte karakterbeskrivelsene som er anbefalt av UHR og som de fleste institusjonene forholder seg til.  
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UiA stiller også spørsmål ved grunnlaget for å anta at nasjonale deleksamener vil være det best egnede 
virkemiddelet for å fremskaffe kunnskap om, og øke, studiekvaliteten. Våre fagmiljøer kjenner ikke til 
forskning fra Norge eller andre land som dokumenterer slike effekter innenfor høyere utdanning.  
Konsekvensene av nasjonale deleksamener vil kunne være ulike for ulike studier. I det følgende omtales UiAs 
vurdering av konsekvenser for de tre aktuelle utdanningene. 

Grunnskolelærerutdanning 
UiA er kjent med at NRLU deltar i samarbeid om en pilot innen matematikkfaget i 2015. Både nasjonalt og ved 
UiA er det imidlertid stor skepsis til nasjonale deleksamener i lærerutdanningene. UiA kan i stor grad slutte seg 
til de innvendinger som framkommer i rapport nr. 5 fra følgegruppa for grunnskolelærerutdanningene (GLU), 
kapittel 6.6. UiA deler følgegruppas bekymring for at fagdidaktikken kan bli skadelidende. Vi ønsker også å 
peke på at GLU-studentene øves opp til kritisk refleksjon rundt bruken av nasjonale prøver i grunnskolen, og at 
det derfor vil være særlig problematisk at samme type nasjonale prøver innføres i akkurat denne utdanningen.  

Sykepleierutdanning 
UiA er også kjent med at det i møte mellom KD, UHR og NOKUT tidligere i år var enighet om et avgrenset 
pilotprosjekt høsten 2015 relatert til anatomi og fysiologi, basert på frivillig deltakelse, fullskalatesting i 2016 
og ordinær gjennomføring av fullskala, integrert, nasjonal deleksamen i 2017. UiA vil ikke delta i 
pilotprosjektet i 2015. UiAs fagmiljø ser både positive og negative sider ved nasjonale deleksamener. M.h.t. 
negative konsekvenser understrekes det spesielt at 50% av sykepleierutdanningen består av praksisemner, noe 
som gjør at nasjonale deleksamener innen utvalgte teoretiske deler av studiet ikke vil kunne gi et riktig bilde av 
studiekvaliteten i utdanningen som helhet. 

Regnskap og revisjon 
UiA har i mange år deltatt i det frivillige, nasjonale samarbeidet om eksamensoppgaver innen bachelorstudiet i 
regnskap og revisjon. Dette studiet blir nå lagt ned og erstattes av et masterstudium i regnskap og revisjon. 
Innføring av nasjonale deleksamener i dette studiet vil derfor i liten grad berøre vår institusjon.  

Andre faglige og administrative konsekvenser av nasjonale deleksamener 
Gjennomføring av nasjonale deleksamener får en rekke konsekvenser både faglig og administrativt. For 
fagmiljøene vil dette innebære at programplanene må revideres og tilpasses tidspunkt for, og innhold i, de 
nasjonale deleksamenene. Det må etableres ordninger som sikrer at alle studenter har de samme forutsetningene, 
uavhengig av om institusjonene deltar i arbeidet med å utforme eksamensoppgavene. M.h.t. administrative 
rutiner må dato for de nasjonale deleksamenene være fastsatt før institusjonene kan planlegge tidspunkt for 
øvrige eksamener. Studentene må kunne avlegge ny/utsatt eksamen, og det må avklares når slike eksamener skal 
gjennomføres. Eventuell samordning av ordinær sensur og klagesensur på tvers av institusjonene vil kreve 
ekstra ressurser. Videre vil det sannsynligvis kreve spesielle tilpasninger å legge til rette for at karakteren fra 
nasjonale deleksamener framgår av vitnemålene. Det må avklares hvordan klage over formelle feil ved f.eks. 
feil i oppgaveteksten ved en nasjonal deleksamen skal behandles. Skal dette skje ved hver institusjon, med 
muligheter for ulikt utfall for samme feil? UiA ser også utfordringer m.h.t. representativiteten av 
eksamensresultatene. Det må tas stilling til både om det skal stilles krav om et minste antall besvarelser og en 
miste andel av kandidater som møtte til eksamen for at resultatene for den enkelte institusjon skal kunne 
offentliggjøres. 

UiAs anbefalinger 
Som det framgår over, mener UiA at det kan reises vesentlige innvendinger mot nasjonale deleksamener, og 
ordningen vil medføre vesentlig merarbeid både for fagmiljøene og administrativt. Med tanke på Regjeringens 
arbeid med effektivisering av offentlig sektor vil det være uheldig å innføre obligatoriske nasjonale 
deleksamener før man er sikker på at de er egnet til å oppnå den ønskede målsettingen.  
UiA anbefaler at ordningen med nasjonale deleksamener inntil videre gjøres frivillig, og uten pålegg om at 
karakteren påføres vitnemålene. Det synes å være grunnlag for god deltakelse i en frivillig ordning både innen 
sykepleierutdanningen og bachelorstudiet i regnskap og revisjon. Etter noen år vil man ha erfaringer både med 
hvordan ordningen fungerer for institusjonene og om den er egnet for å vurdere studiekvaliteten ved den enkelte 
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institusjon. Hvis erfaringene med den frivillige ordningen viser seg å være positive, vil den kunne utvides til å 
omfatte flere utdanninger og/eller flere eksamener innen de samme utdanningene.  
Parallelt med at nasjonale deleksamener prøves ut som en frivillig ordning, anbefaler UiA at det vurderes andre 
tiltak for å øke studiekvaliteten, eksempelvis tiltak for å øke omfanget av ekstern sensur og økt bruk av 
sensorveiledninger.  

Dersom departementet velger å innføre obligatoriske, nasjonale deleksamener nå, bør det avklares i god tid på 
forhånd hvordan de faglige og administrative utfordringene som er påpekt over, skal løses. Det er uansett viktig 
at institusjonene involveres i det videre arbeidet.  
 
 
 
Med hilsen 
 
 
 
Marit Aamodt Nielsen  
Viserektor for utdanning, studiekvalitet og læringsmiljø  
  
  
 Greta Hilding 
 Leder Studiesekretariatet 
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40/15 Møtedatoer for universitetets studieutvalg høsten 2015 
 
Arkivsak-dok. 15/00399-24 
Arkivkode.    
Saksbehandler Anne Marie Sundberg 
 
 
Saksgang Møtedato Saknr 
1 Universitetets studieutvalg 12.06.2015 40/15 
 
 
Forslag til vedtak: 
Det fastsettes følgende møtedatoer for universitetets studieutvalg høsten 2015: 
- fredag 4. september 
- fredag 16. oktober 
- fredag 20. november 
 
Møtestart er kl. 9.00. 
 
 

Greta Hilding 
 
 
Hva saken gjelder 
Følgende møtedatoer er fastsatt for universitetsstyret høsten 2015: 10. september, 21. oktober og 
25. november. Det er ønskelig at Studieutvalgets møter legges i forkant av styremøtene.  
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