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1 Kvalitetssystemet 

1.1 Innledning  
Lov om universiteter og høyskoler pålegger institusjonene å ha et kvalitetssikringssystem. Lovens § 
1.6 lyder: ”Universiteter og høyskoler skal ha et tilfredsstillende internt system for kvalitetssikring. 
Studentevalueringer skal inngå i systemet for kvalitetssikring.” 
 
Med hjemmel i lov om universiteter og høyskoler har Kunnskapsdepartementet fastsatt forskrift om 
kvalitetssikring og kvalitetsutvikling i høyere utdanning og fagskoleutdanning: 
http://www.lovdata.no/cgi-wift/ldles?doc=/sf/sf/sf-20100201-0096.html 
Denne forskriften fastsetter krav til institusjonenes kvalitetssikringssystem. Kravene er ytterligere 
presisert i forskrift om tilsyn med utdanningskvaliteten i høyere utdanning:  
http://www.lovdata.no/cgi-wift/ldles?doc=/sf/sf/sf-20110127-0297.html 
 
Det foreliggende dokumentet gir en beskrivelse av kvalitetssystemet for utdanningen ved Universitetet 
i Agder. Kvalitetssystemet ble vedtatt av styret for Høgskolen i Agder 19. november 2003, og 
godkjent i NOKUTs styre 24. februar 2005. Senere endringer er gjort på bakgrunn av anbefalinger fra 
den sakkyndige komiteen og universitetets egne erfaringer med systemet. Kvalitetssystemet ble 
reakkreditert av NOKUT i 2011, og godkjent i NOKUTs styre 9. juni 2011.  
 
Som supplement til kvalitetssystemet skal det foreligge skjemaer, rapportmaler m.m. 
Universitetets studieutvalg og universitetets forskningsutvalg vurderer behovet for, og fastsetter 
eventuelle veiledende rapportmaler.  
 
Referansegruppa for kvalitetssystemet (jfr. kap. 1.6) vurderer behov for endringer i kvalitetssystemet. 

1.2  Mål for kvalitetssystemet  
- Systemet skal synliggjøre god kvalitet og avdekke sviktende kvalitet. 
- Systemet skal gi kontinuerlig kvalitetsforbedring, og være utviklende og dynamisk. 
- Systemet skal ha virkemidler som overfører erfaringer med kvalitetsforbedrende tiltak i og mellom 

fagmiljø. 
- Utvikling og bruk av rutiner for kvalitetsarbeid skal styrke bevisstheten om kvalitet ved 

universitetet. 
- Systemet skal omfatte alle studier og emner som universitetet har faglig ansvar for. 
- Systemet skal bidra til å skape klarhet m.h.t. ansvar for ulike oppgaver og til god prioritering og 

styring av ressurser (menneskelige ressurser, infrastruktur, service). 

1.3  Kvalitet i emner og studieprogram 
Universitetet legger til grunn et kvalitetsbegrep bestående av følgende syv kvalitetsområder: 
1. Inntakskvalitet er knyttet til de forkunnskaper og forutsetninger studentene bringer med seg når 

de begynner på et studium. 
2. 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. 

3. Programkvalitet er knyttet til selve studietilbudet, fag-/studieplaner, arbeids- og 
undervisningsformer og eksamensopplegget. 

4. Undervisningskvalitet omhandler kvaliteten på selve læringsarbeidet og omfatter både 
formidlingskvaliteten og kvaliteten på studentenes egen innsats for tilegnelse av kunnskap. 

5. Resultatkvalitet er studentenes læringsutbytte, personlige utvikling og gjennomføring. 
6. Styringskvalitet betegner institusjonens evne til å styre kvalitetssikring og kvalitetsutvikling av 

egen virksomhet. 
7. Relevans omhandler hvorvidt en utdanning har de “rette” kvaliteter i forhold til den virksomhet 

den utdanner til og de behov som samfunnet har.  
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Kvalitetsområdene evalueres gjennom de ulike aktivitetene som inngår i kvalitetssystemet. 

1.4  Overordnet ansvar for kvalitetsarbeidet 
Styret, og rektor i egenskap av styrets leder, har det overordnede ansvaret for universitetets 
kvalitetsarbeid. Styret vedtar endringer i kvalitetssystemet. 
Fakultetsstyret, og dekanen i egenskap av fakultetsstyrets leder, har overordnet ansvar for 
kvalitetsarbeidet på fakultetene.  
Styret for lærerutdanningene og dekan for lærerutdanning har overordnet ansvar for 
kvalitetsarbeid knyttet til lærerutdanningene.  
Instituttleder skal lede instituttets kvalitetsarbeid og påse at dette gjennomføres i tråd med 
universitetets kvalitetssystem og at resultatene av kvalitetsarbeidet følges opp. 
Studieleder for lærerutdanning har i samarbeid med fakultetene ansvar for at kvalitetsarbeidet 
gjennomføres i samsvar med universitetets kvalitetssystem, og skal bidra til at resultatene av 
kvalitetsarbeidet følges opp. 
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 kvalitetssystemet. Som utgangspunkt for opplæringen skal det foreligge sentralt utviklet 
opplæringsmateriell med fokus på evalueringskompetanse. 
Universitetsdirektøren har overordnet ansvar for kvalitetsarbeidet innenfor alle administrative 
enheter, herunder ansvar for felles opplæringsmateriell for opplæring av studenttillitsvalgte. 
Administrativ leder for enheter i fellesadministrasjonen og på fakultetene/Avdeling for 
lærerutdanning har ansvar for kvalitetssikring og kvalitetsutvikling av de administrative tjenestene 
innenfor sine enheter. 
Hvordan ansvaret for øvrig er fordelt, framgår av kap. 2-5. 
Hvis ansvarlig på ett nivå ikke følger opp påpekte forhold på en tilfredsstillende måte, kan saken tas 
opp med vedkommendes overordnede. 

1.5 Studentenes medvirkning i kvalitetsarbeidet 
Kvalitetssystemet forutsetter deltakelse av studentene i en rekke sammenhenger. Uten medvirkning fra 
studentene vil systemet ikke fungere etter sin hensikt. I forbindelse med bekreftelse av 
utdanningsplanen vil studentene forplikte seg til å delta i evalueringer av sin utdanning. 
De studenttillitsvalgte har et særlig ansvar for studentmedvirkning. Studentenes deltakelse i kollegiale 
organ, blant annet studieråd og fakultetsstyrer/Styret for lærerutdanningene, er også viktig for 
kvalitetsarbeidet. 

1.6  Referansegruppe 
Referansegruppa for kvalitetssystemet vurderer behov for endringer i kvalitetssystemet. 
Referansegruppa oppnevnes av rektor for to år av gangen. Referansegruppa skal fungere som en 
møteplass for konstruktiv kritikk og innspill til kvalitetssystemet fra fakultetene, Avdeling for 
lærerutdanning og fra studenter. Det skal utarbeides en rapport med vurderinger av behov for 
endringer på grunnlag av generelle anbefalinger samt i forhold til spesielle problemstillinger på 
oppdrag fra styret. Referansegruppa skal ha følgende sammensetning: én vitenskapelig ansatt fra hvert 
fakultet, én representant fra Avdeling for lærerutdanning, to studentrepresentanter og én ph.d.-student. 
Referansegruppa ledes av studiedirektøren. Forskningsadministrativ avdeling og Studieavdelingen er 
sekretariat for referansegruppa.  

1.7 Budsjettmessig oppfølging av kvalitetsarbeidet 
Analyser i rapporter kan medføre at det iverksettes tiltak som får budsjettmessige konsekvenser. Innen 
de budsjettrammer som blir fastsatt for fakultetene og Avdeling for lærerutdanning forutsettes det at 
det avsettes midler til studiekvalitetsforbedrende tiltak. Det skal framgå av virksomhetsplanene 
hvordan disse midlene disponeres, og det skal rapporteres om effekten av tiltakene i fakultetsrapporten 
om studiekvalitet og kvalitetsarbeid (jfr. kap. 2.5). 
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1.8 Utdannings- og forskningsmelding 
På bakgrunn av rapporter fra fakultetene/Avdeling for lærerutdanning og fra administrative enheter 
(jfr. kap. 2.5, 3.4 og 4.4) skal Styret vedta en utdannings- og forskningsmelding. Meldingen er ledd i 
universitetets strategiske arbeid, og skal innenfor utdanningsområdet gi en overordnet vurdering av 
kvaliteten på studier og emner (inkl. forskerutdanning), administrative rutiner og læringsmiljø, 
herunder en vurdering av måloppnåelsen for sentrale styringsparametere og analyser knyttet til 
utviklingen av disse. Meldingen skal gi en analyse av gjennomført kvalitetsarbeid og grunnlag for å 
vurdere behov for nye tiltak innen de ulike kvalitetsområdene. 
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2 Kvalitetsarbeid knyttet til  emner og studieprogram 

2.1 Kvalitetsarbeid knyttet til teoriemner 
Kvalitetsarbeid knyttet til teoriemner omfatter: 
- Studentevaluering av emne 
- Faglærers egenevaluering. Emnerapport  
- Oppfølging 

2.1.1 Studentevaluering av emne 
Hensikten med studentevalueringen er å få fram ulike forhold ved emnet, sett fra studentens 
perspektiv, med henblikk på utvikling og forbedring. Kvalitetsområdet som blir evaluert er først og 
fremst undervisningskvalitet, men kan også være rammekvalitet og programkvalitet.  
 
Det skal gjennomføres minimum én studentevaluering per emne. Studentevaluering gjennomføres for 
alle emner og hver gang emnet tilbys.  
Fakultetsstyret, etter forslag fra institutt-/studieleder og etter drøfting i aktuelt studieråd, fastsetter 
form på og tidspunkt for studentevalueringen.  
Instituttleder skal påse at studentevaluering av emne gjennomføres. Emneansvarlig, i samarbeid med 
tillitsvalgte, har ansvar for at evalueringen gjennomføres.  
Studentevalueringen gjennomføres normalt som et møte mellom faglærer og 2-3 
studentrepresentanter. Studenttillitsvalgte er en av studentrepresentantene. På forhånd skal det avsettes 
15-20 minutter av en forelesningstime til å drøfte tema studentene ønsker å ta opp. Ved denne 
drøftingen skal faglærer ikke være til stede. Alternative former for studentevaluering kan være 
anonymt, webbasert spørreskjema eller samtale mellom studenter og studiekoordinator eller 
instituttleder (f. eks. ved én-til-én undervisning).  
I emner med studentgrupper fra flere utdanninger, kan det gjennomføres én studentevaluering per 
studentgruppe. 
Uavhengig av evalueringsform, skal studentevaluering av emne ta utgangspunkt i en sjekkliste som er 
anbefalt av universitetets studieutvalg.  
Det skal skrives et referat fra studentevalueringen, normalt av studenttillitsvalgte. Referatet disponeres 
med utgangspunkt i sjekklista. Faglærer kommenterer studentevalueringen som en integrert del av 
referatet eller i egen rapport. Forslag fra studentene som ikke anbefales fulgt opp, kommenteres kort. 
Referat fra studentevaluering og faglærers kommentarer gjøres tilgjengelig for studentene i Fronter 
snarest mulig etter at evalueringen er gjennomført (bortsett fra eventuell omtale av personlige forhold).  
Dersom elektronisk evaluering benyttes, genereres en rapport automatisk. Denne behandles på samme 
måte som referatet. 
Referat/rapport fra studentevaluering sammen med faglærers kommentarer, behandles eventuelt i 
studieråd. 

2.1.2 Faglærers egenevaluering. Emnerapport 
Hensikten med faglærers egenevaluering er å få fram ulike forhold ved emnet, sett fra faglærers 
perspektiv, med henblikk på utvikling og forbedring. Kvalitetsområdene som blir evaluert er først og 
fremst undervisningskvalitet og resultatkvalitet, men kan også være rammekvalitet og programkvalitet, 
eventuelt også inntakskvalitet. Rapporten og oppfølgingen av denne er et ledd i universitetets 
styringskvalitet.  
 
Etter gjennomført sensur i emnet, skriver faglærer emnerapport. Faglærer skal gjennom sin 
emnerapport gi kommentarer blant annet til karakterfordeling og studentenes oppnådde læringsutbytte 
i emnet, samt komme med eventuelle forslag til endringer i emnet. Forslag fra studentene som ikke 
anbefales fulgt opp, kommenteres kort. I emnerapporten bør også eventuelle positive eller negative 
erfaringer som kan være til nytte for andre, tas med.  
I emner med flere faglærere involvert, skrives emnerapport av emneansvarlig. 
Emnerapporten går til instituttleder, og gjøres tilgjengelig for studentene i Fronter (bortsett fra 
eventuell omtale av personlige forhold). Rapporten behandles eventuelt i studieråd.  
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Faglærers emnerapport inngår også i grunnlaget for årlig studiumrapport og fakultetsrapport.   

2.1.3 Oppfølging 
Faglærer har ansvar for oppfølging av studentevalueringen gjennom eventuelle justeringer i løpet av 
semesteret og gjennom emnerapporten.  
Instituttleder har ansvar for videre oppfølging av emnerapporten i forhold til fag-/studieplan. 
Instituttleder i samarbeid med dekan, administrativ leder og faglærer selv har ansvar for eventuell 
oppfølging vedr. personlige forhold (jfr. kap. 5.3). 
Fakultetsdirektøren har ansvar for å etablere rutiner som legger til rette for at resultater av tidligere års 
evalueringer vedr. faglige/pedagogiske forhold er tilgjengelige ved planlegging av nytt semester. 
Rutinene skal bidra til utveksling av erfaringer mellom fagmiljøer.  
 

2.2 Kvalitetsarbeid knyttet til praksis 
Kvalitetsarbeid knyttet til praksis omfatter: 
- Studentevaluering av praksis 
- Praksisstedets selvevaluering 
- Faglærers1 evaluering av praksis og praksissteder 
- Oppfølging  
 
Hensikten med evaluering av praksis er å få fram ulike forhold, sett fra studentens, praksisstedets og 
faglærers perspektiv, samt vurdere behov for endringer. Kvalitetsområdet som blir evaluert er først og 
fremst undervisningskvalitet, men kan også være rammekvalitet, programkvalitet og relevans.  
 
I forkant av all praksis skal det foreligge god informasjon til både student, praksissted og faglærer om 
praksis. Det skal foreligge informasjon om standarder (f. eks. læringsutbytte for praksis, vilkår for 
bestått praksis), beskrivelse av studentens, praksisstedets og faglærers oppgaver og nødvendige 
retningslinjer for gjennomføring av praksis. Denne informasjonen vil være en del av grunnlaget for 
evalueringen.   
Institutt-/studieleder har ansvar for at rutiner for studentevaluering av praksis, praksisstedets 
selvevaluering og faglærers evaluering av praksisstedet tas inn i universitetets avtale med 
praksisstedene.  

2.2.1 Studentevaluering av praksis 
Det skal gjennomføres minimum én studentevaluering per praksis. Studentevaluering gjennomføres 
for all praksis og hver gang praksis gjennomføres.  
Fakultetsstyret/Styret for lærerutdanningene, etter forslag fra institutt-/studieleder og etter drøfting i 
aktuelt studieråd, fastsetter form på og tidspunkt for studentevaluering av praksis.  
Institutt-/studieleder har ansvar for at studentevaluering av praksis gjennomføres.  
Studentevaluering av praksis tar utgangspunkt i en sjekkliste som er anbefalt av universitetets 
studieutvalg. Det skal skrives et referat fra studentevalueringen av praksis. Referatet disponeres med 
utgangspunkt i sjekklista. Der flere studenter på samme nivå har praksis på samme sted, kan 
evalueringen gjennomføres individuelt eller samlet.   
 

2.2.2 Praksisstedets selvevaluering 
Praksisstedets leder, eller en person utpekt av denne, bes gjennomføre en selvevaluering minimum 
hvert tredje år. Evalueringen skal omfatte universitetets tilrettelegging, praksisstedets rutiner for 
mottak av studenter, egen oppfølging av studentene i praksisperioden, faglærernes oppfølging og 
kontakten med universitetet i løpet av praksisperioden, samt sammenhengen mellom 
teoriundervisningen ved universitetet og praksisopplæringen. For større praksissteder (f. eks. 

                                                
1 Med faglærer menes her den person fra universitetet som møter/følger opp studentene ute i praksis. Vedkommende betegnes 
ulikt ved forskjellige fakultet og utdanninger.  
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sykehusene) har institutt-/studieleder i samarbeid med faglærer(e) og praksisstedet, ansvar for å finne 
fram til en hensiktsmessig måte å gjennomføre evalueringen på, herunder hvilket nivå (f. eks. 
sykehus/avdeling/post) evalueringen skal ta utgangspunkt i. Det skal skrives en rapport fra 
selvevalueringen.  

2.2.3 Faglærers evaluering av praksis og praksissteder 
Faglærere som har medansvar for praksisundervisning, foretar årlige evalueringer av praksis og 
praksissteder de har vært i kontakt med i evalueringsperioden. Evalueringen bør omfatte 
praksisstedenes rutiner for mottak av studenter, praksisstedenes oppfølging av studentene i 
praksisperioden, egen oppfølging og kontakten med praksisstedene i løpet av praksisperioden, samt 
sammenhengen mellom teoriundervisningen ved universitetet og praksisopplæringen.  
Institutt-/studieleder, i samråd med aktuelt studieråd, utarbeider rutiner for, og bestemmer i hvilken 
form det er hensiktsmessig å foreta evalueringene. Det skal skrives rapport(er) fra evalueringen. 
Rapporten(e) og oppfølging av denne/disse er et ledd i universitetets styringskvalitet. 

2.2.4 Oppfølging  
Institutt-/studieleder er ansvarlig for oppfølging av studentevalueringer av praksis, praksisstedets 
selvevaluering og faglærers evaluering av praksisstedet og for iverksetting av tiltak. 
Disse evalueringene skal danne grunnlag for omtale av praksis i den årlige studiumrapporten (jfr. kap. 
2.3.4).  
Fakultetsstyret/Styret for lærerutdanningene avgjør om det også skal utarbeides en årlig samlet 
praksisrapport og/eller emnerapport for hvert enkelt praksisemne. 
Fakultetsdirektøren har ansvar for å etablere rutiner som legger til rette for at resultater av tidligere års 
evalueringer av praksis er tilgjengelige ved planlegging av nytt semester. Rutinene skal bidra til 
utveksling av erfaringer mellom fagmiljøer.  

2.3  Kvalitetsarbeid knyttet til eksisterende studieprogram 
Kvalitetsarbeid knyttet til eksisterende studieprogram omfatter: 
- Studentevaluering av studieprogram 
- Studentevaluering av utvekslingsopphold 
- Programevaluering  
- Oppfølging av studentevaluering av studieprogram. Studiumrapport  
 
Kvalitetsarbeid knyttet til eksisterende studieprogram gjelder for bachelorprogram, masterprogram, 4-
årig lærerutdanning og praktisk-pedagogisk utdanning. I tillegg inngår kvalitetsarbeid knyttet til 
teoriemner (jfr. kap. 2.1) og praksis (jfr. kap. 2.2). 

2.3.1 Studentevaluering av studieprogram 
Hensikten med studentevaluering av studieprogram er å få fram ulike forhold ved studieprogrammet, 
sett fra studentens perspektiv, med henblikk på utvikling og forbedring.  Kvalitetsområdene som blir 
evaluert er først og fremst rammekvalitet og programkvalitet, men kan også være 
undervisningskvalitet, resultatkvalitet og relevans. 
 
Fakultetsstyret/Styret for lærerutdanningene, etter forslag fra institutt-/studieleder og etter drøfting i 
aktuelt studieråd, fastsetter form på og tidspunkt for studentevaluering av studieprogram.  
Institutt-/studieleder har ansvar for at det gjennomføres studentevaluering av studieprogram.  
Studentevaluering av studieprogram gjennomføres normalt på én av følgende måter:  
 
1. Årlig evaluering på tvers av studentkull: 

A) Evalueringen gjennomføres i studieråd hvor det deltar studentrepresentanter fra alle aktive 
kull i det aktuelle studieprogrammet. Studierådet suppleres med ytterligere 
studentrepresentanter dersom det er nødvendig.  
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B) Evalueringen gjennomføres ved at man i et eget forum samler tillitsvalgte fra alle aktive kull i 
det aktuelle studieprogrammet sammen med alle emneansvarlige, institutt-/studieleder og 
studiekoordinator.  

2. Midtveis- og sluttevaluering innenfor ett studentkull: 

Evalueringen gjennomføres som en samtale mellom institutt-/studieleder, faglærere og 2-3 
studentrepresentanter (studenttillitsvalgte) eller ved hjelp av elektronisk spørreskjema.  

Når studentevaluering av studieprogram gjennomføres av tillitsvalgte studenter, skal det i forkant av 
evalueringen innhentes informasjon blant studentene om hva som kan være aktuelt å ta opp i 
evalueringen.  
Uavhengig av evalueringsmåte, skal studentevaluering av studieprogram ta utgangspunkt i en 
sjekkliste som er anbefalt av universitetets studieutvalg.  
Når studentevaluering av studieprogram gjennomføres av tillitsvalgte studenter, skal institutt-
/studieleder og studentrepresentantene skrive et kort, stikkordsmessig referat fra evalueringen. 
Referatet disponeres med utgangspunkt i sjekklista, og gjøres tilgjengelig for studentene i Fronter. I de 
tilfeller studentevaluering av studieprogram ikke foregår i studieråd, skal referat fra evalueringen 
legges fram for studieråd.  
Dersom elektronisk evaluering benyttes, genereres en rapport automatisk. Denne behandles på samme 
måte som referatet. 
 
Det skal med jevne mellomrom gjøres egne evalueringer av læringsmiljøet i regi av 
Læringsmiljøutvalget.  
 

2.3.2 Studentevaluering av utvekslingsopphold 
Hensikten med studentevaluering av utvekslingsopphold er å vurdere faglig innhold i og tilrettelegging 
av oppholdet. Kvalitetsområdene som blir evaluert er undervisningskvalitet, rammekvalitet og 
programkvalitet. 
Alle studenter som har vært på et utvekslingsopphold ved en utenlandsk institusjon, skal bes om å 
evaluere utvekslingsoppholdet. Universitetets studieutvalg vedtar spørreskjema. 
Internasjonal avdeling har ansvar for at det gjennomføres studentevaluering av utvekslingsopphold. 
Evalueringene oversendes de respektive institutt-/studieledere innen fastsatt frist.  

2.3.3 Programevaluering 
Hensikten med programevaluering er å foreta en grundigere og mer helhetlig gjennomgang av 
studieprogrammet enn den som gjøres ved årlig evaluering og revisjon av fag-/studieplan.  
Det skal gjennomføres programevaluering minimum hvert 5. år. Evalueringen skal omfatte både en 
evaluering av et evalueringspanel og en egenevaluering og omfatte alle kvalitetsområdene (jfr. kap. 
1.3). Evalueringspanelet skal bestå av følgende representanter: 
- 2 vitenskapelige ansatte (ikke institutt-/studieleder eller den som har ansvar for egenevalueringen) 
- 1 studenttillitsvalgt fra det aktuelle studieprogrammet 
- minst 2 eksterne evaluatorer, hvorav minst 1 vitenskapelig ansatt fra universitet/høyskole og 1 

representant fra aktuelt arbeids-/næringsliv der dette er relevant  
 
Evalueringspanelet oppnevnes av fakultetsstyret/Styret for lærerutdanningene. Fakultetet/Avdeling for 
lærerutdanning har ansvar for å legge til rette for at panelet møtes og får tilgang til nødvendig 
informasjon og dokumentasjon. Fakultetet/Avdeling for lærerutdanning stiller også sekretær til 
disposisjon for evalueringspanelet. Institutt-/studieleder har ansvar for gjennomføringen av 
egenevalueringen. 
Departementets forskrift om kvalitetssikring og kvalitetsutvikling og NOKUTs tilsynsforskrift legges 
til grunn for programevalueringen. Sjekkliste for innhold i programevalueringen fastsettes av 
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universitetets studieutvalg. Fakultetet/avdelingen kan eventuelt supplere sjekklisten med 
tilleggsspørsmål. 
 
Programevalueringen gjennomføres som følger: 
1. Evalueringspanelet gjør en vurdering av hvert enkelt punkt i sjekklisten så langt det er relevant og 

mulig. Panelet skriver en rapport på bakgrunn av disse vurderingene.  
2. Egenevalueringen gjennomføres ved å kommentere evalueringspanelets rapport for hvert av 

kvalitetsområdene. Rapporten avsluttes med forslag til tiltak, herunder eventuelle forslag til 
endringer i fag-/studieplan.  

3. Rapporten behandles i studieråd og fakultetsstyret/Styret for lærerutdanningene og legges fram for 
Studieutvalget til orientering.  

4. Revisjon av fag-/studieplan etter programevaluering gjøres i henhold til forskrift om studier og 
eksamen § 12a. 

Rapport og oppfølging av programevaluering er et ledd i universitetets styringskvalitet. 
 

2.3.4 Oppfølging av studiumevalueringer. Studiumrapport 
Institutt-/studieleder har ansvar for oppfølging både i forhold til fag-/studieplan, infrastruktur (lokaler, 
utstyr m.m.), læringsmiljø, administrative rutiner og eventuelle andre forhold som avdekkes i 
forbindelse med evalueringene. I saker som gjelder infrastruktur, må oppfølging skje i samarbeid med 
administrative enheter, evt. Statsbygg. Dersom de forhold som avdekkes ikke kan løses i samarbeid 
med aktuell administrativ enhet, bringes saken inn for Læringsmiljøutvalget.  
Noen forhold vil berøre både universitetet og studentsamskipnaden. Dette kan tas opp i  
de faste møtene mellom universitetets ledelse, studentsamskipnadens ledelse og ledelsen for 
studentorganisasjonen. 
 
Institutt-/studieleder utarbeider årlig studiumrapport for bachelor- og masterprogram, 4-årig 
lærerutdanning og Praktisk-pedagogisk utdanning. Rapporten utarbeides pr. studieår, behandles i 
studierådet og oversendes fakultetsledelsen/dekan for lærerutdanning innen fastsatt frist.  
Rapport fra egenevaluering som del av programevaluering erstatter ordinær studiumrapport det året 
programevalueringen gjennomføres. Kvalitetsområdene som blir evaluert i forbindelse med 
studiumrapporten er inntakskvalitet, rammekvalitet, programkvalitet og resultatkvalitet, men kan også 
være undervisningskvalitet og relevans. Rapporten og oppfølgingen av denne er et ledd i universitetets 
styringskvalitet.  
 

2.4 Kvalitetsarbeid knyttet til nye studier og emner 

2.4.1 Kvalitetssikring av nye studier 
Kvalitetssikring av nye studier på lavere grads nivå gjøres ved godkjenning av studieplanen i 
fakultetsstyret og universitetets studieutvalg samt ved kontroll av at fagmiljøet har nødvendig 
kompetanse.  
Kvalitetssikring av nye studier på masternivå gjøres normalt av en sakkyndig komité. Styret, eller 
rektor på fullmakt fra Styret, oppnevner komiteens medlemmer etter forslag fra fakultetet.  
Sentralt fastsatte kriterier for akkreditering av studier på det aktuelle nivå legges til grunn.  
Krav til sakkyndig komité ved etablering av masterprogram:  
- Sakkyndige kan ikke ha oppgaver ved institusjonen eller studietilbudet de skal vurdere eller andre 

tilknytninger til institusjonen som fører til inhabilitet. 
- Bestemmelsene i likestillingsloven med forskrifter om komitésammensetting skal følges. 
- Sakkyndige komiteer for vurdering av masterprogram skal normalt ha 2 medlemmer. 
- Ved vurdering av masterprogram kreves faglig kompetanse minst på førstestillingsnivå for alle 

sakkyndige.  
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Det er først og fremst kvalitetsområdene rammekvalitet og programkvalitet som er viktige ved 
kvalitetssikring av nye studier og emner, men prosessen er også et ledd i universitetets styringskvalitet.  

2.4.2 Kvalitetssikring av nye emner  
Fakultetsstyret vedtar etablering av nye emner. Fakultetet har ansvar for kvalitetssikring forut for 
etableringsvedtak/behandling av emnebeskrivelse. 

2.5 Fakultetsrapport om studiekvalitet og kvalitetsarbeid 
Fakultetene og Avdeling for lærerutdanning utarbeider årlig rapport om studiekvalitet og 
kvalitetsarbeid som omfatter alle de syv kvalitetsområdene. Rapporten skal også omfatte studentenes 
læringsmiljø. Rapporten skal behandles av fakultetsstyret/Styret for lærerutdanningene. Den er et ledd 
i fakultetets/avdelingens strategiske arbeid, og skal gi en overordnet vurdering av studiekvaliteten og 
kvalitetsarbeidet, herunder en vurdering av måloppnåelsen for styringsparametere og i forhold til 
strategiske planer. Rapporten skal gi grunnlag for å vurdere behov for nye tiltak innen 
fakultetet/avdelingen, eventuelt også på institusjonsnivå, og inngår som del av grunnlaget for 
utdannings- og forskningsmeldingen. Fakultetsrapporten og oppfølgingen av denne er et ledd i 
universitetets styringskvalitet. 
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3  Kvalitetsarbeid knyttet til forskerutdanning 
Forskerutdanningen ved universitetet er organisert i fakultetsvise ph.d.-program med ulike 
spesialiseringer under det enkelte program.  
 
Hver spesialisering skal ha et utvalg bestående av 3 – 5 personer hvorav minst en ph.d.-kandidat. 
Dersom det er hensiktsmessig, kan flere spesialiseringer ha ett felles utvalg. Hver spesialisering ledes 
av en ph.d.-leder. 
 
I tillegg skal hvert fakultet ha et ph.d.-utvalg bestående av en representant fra hvert 
spesialiseringsutvalg, normalt ph.d.-leder, samt en ph.d.-kandidat. Utvalget skal ivareta og følge opp 
alle ph.d.-utdanningene på fakultetet. Dersom det er hensiktsmessig, kan ph.d.-utvalget være en 
integrert del av et større forskningsutvalg.  
De fakultet som kun har én spesialisering, skal kun ha ett ph.d.-utvalg. 
 
 
Kvalitetsarbeid knyttet til forskerutdanning omfatter: 

• Kvalitetsarbeid knyttet til etablerte ph.d.-program med spesialiseringer 
• Kvalitetssikring av nye ph.d.-spesialiseringer 
• Kvalitetsarbeid knyttet til veilederkompetanse 
• Oppfølging og rapportering 

 
Forskrift for graden philosophiae doctor (ph.d.) ved Universitetet i Agder gir regler om opptak til, 
gjennomføring av og avslutning av ph.d.-utdanningen. Utfyllende regler gir mer detaljerte regler for 
det enkelte ph.d.-program. 
 
Forskningsadministrativ avdeling arrangerer minimum en gang per år et ph.d.-lederforum hvor 
aktuelle tema i forhold til forskerutdanningen belyses. 
 
Rutiner for administrativ støtte til ph.d.-utdanningene inngår i håndbok for forskerutdanning. 
Håndboken revideres årlig av forskningsadministrativ avdeling. 
 

3.1 Kvalitetsarbeid knyttet til etablerte ph.d.-program med spesialiseringer 
Hensikten med evalueringene er å få fram ulike forhold ved etablerte ph.d.-utdanninger sett fra ulike 
perspektiv og med henblikk på utvikling og forbedring. 

3.1.1. Emneevaluering 
Fakultetet vurderer behovet for å gjennomføre en formell evaluering av emner/godkjent aktivitet i 
opplæringsdelen utover den årlige framdriftsrapporteringen fra ph.d.-kandidater (jfr. kap. 3.1.2). 
Resultater fra eventuelle emneevalueringer følges opp i årlig rapport fra ph.d.-leder på den enkelte 
spesialisering (jfr. kap. 3.4). 

3.1.2 Årlig kandidat- og veilederevaluering  
Ph.d.-kandidatene skal minimum en gang i året levere framdriftsrapport i forhold til ph.d.-studiet, hvor 
også en evaluering av opplæringsdelen, avhandlingsdelen, veiledningssituasjonen og læringsmiljøet 
inngår. 
 
Hovedveiledere skal minimum en gang i året levere en veilederrapport.  
 
Rapportmal for framdriftsrapport og veilederrapport vedtas av universitetets forskningsutvalg. 
Fakultetet kan eventuelt supplere med tilleggsspørsmål. Rapportene følges opp i årlig rapport fra 
ph.d.-leder på den enkelte spesialisering (jfr. kap. 3.4). 
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3.1.3 Programevaluering hvert 5. år  
Det skal gjennomføres programevaluering av hver spesialisering minimum hvert 5. år. Evalueringen 
skal omfatte både evaluering av et evalueringspanel og en egenevaluering, og omfatte alle 
kvalitetsområdene (jfr. kap. 1.3).  
Evalueringspanelet skal normalt bestå av følgende representanter: 
- 2 interne vitenskapelige ansatte (ikke den som har ansvar for egenevaluering) 
- 1 ph.d.-kandidat fra den aktuelle spesialiseringen 
- minst 2 eksterne evaluatorer, hvorav minst 1 vitenskapelig ansatt fra universitet/høyskole og 1  

representant fra aktuelt arbeids-/næringsliv der dette er relevant 
- eventuelle andre representanter 

 
Evalueringspanelet oppnevnes av fakultetsstyret. Fakultetet stiller sekretær til disposisjon for 
evalueringspanelet. 
 
Departementets forskrift om kvalitetssikring og kvalitetsutvikling og NOKUTs tilsynsforskrift legges 
til grunn for programevalueringen. Sjekkliste for innhold til programevalueringen fastsettes av 
universitetets forskningsutvalg. Fakultetet kan eventuelt supplere sjekklisten med tilleggsspørsmål. 
 
Programevalueringen gjennomføres som følger: 
1. Evalueringspanelet gjør en vurdering av hvert enkelt punkt i sjekklisten så langt det er relevant og 

mulig. Panelet skriver en rapport på bakgrunn av disse vurderingene.  
2. Egenevalueringen gjennomføres ved å kommentere hvert punkt i evalueringspanelets rapport. 

Rapporten avsluttes med forslag til tiltak, herunder eventuelle forslag til endringer i studieplan.  

Rapport fra programevalueringen skal behandles i spesialiseringsutvalget, ph.d.-utvalget ved fakultetet 
og i fakultetsstyret. Rapport med fakultetets oppfølging av evalueringen, legges fram for universitetets 
studieutvalg og universitetets forskningsutvalg til orientering. 
 

3.2 Kvalitetssikring av nye ph.d.-spesialiseringer 
Kvalitetssikring av nye ph.d.-spesialiseringer gjøres normalt av en sakkyndig komité. Styret, eller 
rektor på fullmakt fra styret, oppnevner komitéens medlemmer etter forslag fra fakultetet.  
Sentralt fastsatte kriterier for akkreditering av studier på ph.d.-nivå legges til grunn.  
Krav til sakkyndig komité ved etablering av ph.d.-spesialisering:  

• Sakkyndige kan ikke ha oppgaver ved institusjonen eller studietilbudet de skal vurdere eller 
andre tilknytninger til institusjonen som fører til inhabilitet. 

• Bestemmelsene i likestillingsloven med forskrifter om komitésammensetting skal følges. 
• Sakkyndige komiteer for vurdering av ph.d.-spesialisering skal normalt ha 3 medlemmer. Alle 

sakkyndige skal ha faglig kompetanse på professornivå. 
• Ett av komitémedlemmene skal komme fra utlandet. 

3.3 Kvalitetsarbeid knyttet til veilederkompetanse  
Krav til veilederkompetanse framgår av forskrift for graden philosophia doctor (ph.d.) ved 
Universitetet i Agder § 7.  
 
Forskningsadministrativ avdeling og Pedagogisk utviklingssenter (PULS) er ansvarlig for å tilby 
veilederopplæring etter behov. 
 
Instituttleder i samarbeid med dekan og fakultetsdirektør har ansvar for medarbeidersamtaler med 
stipendiater, jfr. instruks for instituttleder. Instituttleder i samarbeid med dekan og fakultetsdirektør 
har også ansvar for at ph.d.-kandidater som ikke er tilsatt ved universitetet, får tilfredsstillende 
oppfølging. 
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Dersom det avdekkes kvalitetssvikt i forbindelse med veiledning, har instituttleder og dekan ansvar for 
nødvendig oppfølging i forhold til den/de involverte veiledere. (Se også kap. 5.3).  
 

3.4 Oppfølging og rapportering 
Årlig rapport fra ph.d.-leder for hver spesialisering, behandles i spesialiseringsutvalget(ene). 
Rapporten skrives per studieår og skal inngå som del av grunnlaget for fakultetsrapporten. Rapport fra 
programevaluering erstatter årlig rapport fra ph.d.-leder det året programevaluering gjennomføres. 
 
Fakultetene utarbeider årlig rapport om forskerutdanningen. Rapporten behandles av ph.d.-utvalget 
ved fakultetet og av fakultetsstyret. Rapporten er et ledd i fakultetets strategiske arbeid og skal gi en 
overordnet vurdering av utdanningskvaliteten og kvalitetsarbeidet, herunder en vurdering av 
måloppnåelse for styringsparametere og i forhold til strategiske planer. Rapporten skal også gi 
grunnlag for å vurdere behov for nye tiltak ved fakultetet, eventuelt også på institusjonsnivå.  
Rapport utarbeides per kalenderår og inngår som del av grunnlaget for utdannings- og 
forskningsmeldingen.  
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4 Kvalitetsarbeid knyttet til administrative tjenester 
Mange administrative tjenester er vesentlige for studiekvalitet og læringsmiljø. Det gjelder bl.a. 
informasjon og veiledning til søkere og studenter, opptak og studentmottak, eksamen, sensur, 
klagebehandling, karakterutskrifter, vitnemål og Diploma Supplement, innpassing/fritak, 
utdanningsplaner og timeplanlegging. 

4.1 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.  
Administrativ leder for fakultet/Avdeling for lærerutdanning eller det enkelte tjenesteområde har 
ansvar for at det blir utarbeidet beskrivelser av sentrale rutiner som er viktige for studiekvalitet og 
læringsmiljø. Rutinebeskrivelsene skal vise saksgang, overordnet og operativt ansvar, samt ha 
henvisning til aktuelt regelverk. For rutiner som er felles for alle fakultetene, har leder for det aktuelle 
tjenesteområdet i fellesadministrasjonen ansvar for å utarbeide rutinebeskrivelsen i samarbeid med 
fakultetene. 
Klagebehandling innebærer en viktig form for kvalitetssikring. Universitetet skal ha rutiner som sikrer 
at utfallet av en klagesak gjøres kjent for de som har fattet det påklagede vedtaket.  

4.2 Evaluering av administrative tjenester 
Kvaliteten på administrative tjenester skal tas opp i forbindelse med evaluering av studieprogram. De 
ansvarlige for evalueringene skal sørge for at resultatet av evaluering på disse punktene blir gjort kjent 
for de aktuelle administrative enheter.  
Det skal i tillegg gjennomføres brukerundersøkelser blant studenter og ansatte. Universitetsdirektøren 
har ansvar for gjennomføring av disse undersøkelsene.  
Studieavdelingen har ansvar for at det gjennomføres evaluering av administrative tjenester for 
innreisende utvekslingsstudenter. 

4.3 Oppfølging  
Administrativ leder har ansvar for oppfølging dersom det på bakgrunn av evalueringer eller på annen 
måte avdekkes kvalitetssvikt. Administrativ leder har også ansvar for at rutinebeskrivelsene 
gjennomgås med jevne mellomrom for å unngå at de virker konserverende i organisasjonen og for å 
vurdere bruk av nye teknologiske hjelpemidler.  
Administrativ leder skal hvert år ha minst ett møte med hver av sine mellomledere for å utpeke 
forbedringsområder og gjennomgå status for tidligere utpekte forbedringsområder. Møtet skal bl.a. ta 
utgangspunkt i rapporter om administrative tjenester fra egen enhet og samarbeidende enheter og i 
administrativ leders og mellomlederens egne vurderinger av kvaliteten på de administrative tjenestene. 

4.4 Rapport om kvalitetsarbeid knyttet til administrative tjenester 
Administrative ledere for enheter i fellesadministrasjonen utarbeider rapport om  
kvalitetsarbeidet for de administrative tjenestene som har betydning for studiekvalitet (rammekvalitet 
og styringskvalitet). Dette gjelder flg. enheter: 
- Kommunikasjonsavdelingen 
- Servicetorget 
- Studieavdelingen 
- Biblioteket 
- IT-avdelingen  
 
Administrative ledere for fakultetene og Avdeling for lærerutdanning utarbeider tilsvarende rapport 
for sine enheter. Denne inngår som del av årlig rapport om studiekvalitet og kvalitetsarbeid.  
I tillegg skal det utarbeides rapport om virksomheten ved Pedagogisk utviklingssenter. 
Rapportene utarbeides pr. kalenderår og inngår som del av grunnlaget for utdannings- og 
forskningsmeldingen (jfr. kap. 1.8). Rapportene og oppfølgingen av disse er et ledd i universitetets 
styringskvalitet. 
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5 Opplæring og oppfølging av tilsatte 
Hensikten med opplæring og oppfølging av tilsatte er å sikre en systematisk 
kompetanseutvikling samt bidra til å sikre rammekvalitet, undervisningskvalitet og 
styringskvalitet ved universitetet. 

5.1 Introduksjonsprogram for nye medarbeidere 
Fakultetsledelsen i samarbeid med administrative enheter, særlig Personal- og 
organisasjonsavdelingen, har ansvar for at nytilsatte i vitenskapelige stillinger gjennomgår et 
introduksjonsprogram.  
Leder for administrative enheter har, i samarbeid med Personal- og organisasjonsavdelingen, ansvar 
for at nytilsatte i teknisk-administrative stillinger gjennomgår et introduksjonsprogram. 

5.2 Opplæring av faglige ledere 
Faglige ledere har en sentral rolle i forhold til studiekvalitet og læringsmiljø, og skal få opplæring som 
setter dem i stand til å utføre oppgaver i henhold til sin instruks. Universitetsdirektøren har ansvar for 
at opplæringsprogram utarbeides og gjennomføres. 

5.3 Oppfølging av tilsatte i vitenskapelige stillinger 
Emneevalueringer vil over tid kunne gi grunnlag for å iverksette tiltak i forhold til enkeltpersoner eller 
grupper. Enkeltpersoner eller grupper kan også selv be om opplæring.  
 
Pedagogisk utviklingssenter skal gi tilbud om basiskompetanse i universitetspedagogikk, opplæring 
innenfor IKT-støttet undervisning og kurs innenfor ulike universitetspedagogiske temaer.  
 
Dersom det avdekkes personlige forhold som påvirker undervisningen eller veiledning negativt, er det 
fakultetsledelsens ansvar (dekan, administrativ leder og instituttleder) i samarbeid med Personal- og 
organisasjonsavdelingen å legge til rette for at vedkommende kan få nødvendig hjelp. 

5.4  Oppfølging av tilsatte i teknisk-administrative stillinger 
Administrativ leder for de ulike enhetene er ansvarlig for at de ansatte har tilstrekkelig kompetanse, og 
for å legge til rette for kompetanseutvikling. 
 
Dersom det avdekkes personlige problemer som påvirker arbeidsinnsatsen, har administrativ leder 
ansvar for, i samarbeid med Personal- og organisasjonsavdelingen, å legge til rette for at 
vedkommende kan få nødvendig hjelp. 
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