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Sak 33-15 Årshjul for evalueringer ved fakultetet
Hva inneholder denne saken?
-

Skjematisk oppsett over og kalender for evalueringer ved Det humanistiske fakultet inkludert
emneevalueringer, programevalueringer, studiebarometeret og kandidatundersøkelser

Alle våre evalueringer er forankret i gjeldende regelverk, og da spesielt følgende:
-

NOKUTs tilsynsforskrift
UiS’ kvalitetssikringssystem
Fakultetets strategiske mål
Tidligere saker i KU-HUM

Felles for alle evalueringene (med unntak av kandidatundersøkelsen, som gjelder uteksaminerte
studenter) er at studentene er viktige bidragsytere. Det må legges til rette for at studentene – som er
brukerne våre – får anledning til å komme til orde.
Noen av undersøkelsene omfatter også eksterne krefter, gjerne representanter fra praksisfeltet og
arbeidsgivere.

Hvilke typer evalueringer har vi?
Tidligdialog:

Undersøkelser tidlig i semesteret med fokus på infrastruktur, informasjon og
veiledning der studentene gis anledning til å komme med tilbakemeldinger
som igjen skal følges opp av instituttet og eventuelt andre som Statsbygg, ITavdelingen eller administrasjonen for øvrig.

Emneevaluering:

Studentenes evaluering av undervisningen på hvert enkeltemne. Dette gjøres
som webevaluering med dertil egnede verktøy. Systemkravet er at alle
emner skal være evaluert i løpet av tre år. Ved nye studier anbefales det at
alle emner som inngår evalueres oftere enn hvert tredje år. Instituttene har
ansvar for å plukke ut emnene og gjennomføre evalueringen og bruke
resultatene i oppfølging i samarbeid med studenter og faggrupper

Programevaluering:

Studieprogrammer blir evaluert som helhet med hovedfokus på relevans
etter egne retningslinjer vedtatt av dekanen. Systemkravet er at det finnes
ordninger for programevaluering på fakultetet. Evalueringen gjennomføres
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av en evalueringskomité ledet av en intern vitenskapelig ansatt.
Studentundersøkelser og rapport fra egen programsensor inngår.
Resultatene fra programevalueringen skal følges opp på flere nivåer, både
gjennom den årlig emne- og programrevisjonen i høstsemesteret og i
strategiarbeid på fakultet og institutt.
Studiebarometeret:

Kandidatundersøkelse:

Årlig undersøkelse blant alle andre- og femteårsstudenter i regi av NOKUT.
Den gjennomføres i oktober, og resultatene offentliggjøres i februar /mars.
Denne undersøkelsen er et viktig verktøy for NOKUT og
kunnskapsdepartementet i sin oppfølging av utdanningskvaliteten i høyere
utdanning, noe som gjør Studiebarometeret svært viktig også for oss. Det er
derfor viktig at vi arbeider for god svarprosent – og at vi tar resultatene på
alvor og følger dem opp på alle nivåer.
Institusjonell undersøkelser blant våre ferdige kandidater som fokuserer
spesielt på kandidatenes vei inn i jobbmarkedet – hvor mange som har fått
en relevant jobb etter endt utdanning, Det lages egen delrapport for Det
humanistiske fakultet

Over de siste årene har det etablert seg en praksis for når de ulike undersøkelsene og oppfølgingen
av disse finner sted. Noe av dette er regulert på nasjonalt nivå (Studiebarometeret), noe på
institusjonsnivå (kandidatundersøkelser), og noe lokalt (tidligdialog, emneevaluering og
programevaluering)
På grunn av økt antall ulike evalueringer er det ønskelig å systematisere dette i et årshjul for å sikre
at vi har god oversikt over de ulike evalueringene og oppfølging av dem.

HØSTSEMESTERET
AUGUST
Tidligdialog
SEPTEMBER
Markedsføre Studiebarometeret
OKTOBER
Gjennomføring av Studiebarometeret
Arbeid med utforming av spørsmål til kandidatundersøkelse
NOVEMBER
Gjennomføring av emneevaluering ved IMD, IGIS og IKS

Oppfølging av emneevaluering og programevaluering
gjennom emne- og programrevisjonen
DESEMBER

Initiere programevalueringer som skal gjennomføres påfølgende vår
Oppfølging av emneevalueringene i organer med studentdeltakelse
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VÅRSEMESTERET
JANUAR
Tidligdialog

FEBRUAR

MARS
Offentliggjøring av resultatene av Studiebarometeret
Følge opp resultater fra Studiebarometeret
APRIL

MAI

Gjennomføre emneevaluering, alle institutter

JUNI
Sluttføre programevalueringer som ble initiert i desember året før

Vi ber om kvalitetsutvalgets tilbakemeldinger og supplement til dette årshjulet. Vi vil også
innarbeide årshjulet i prosedyre for emne- og programrevisjon.

Hagbard Line-huset 15.oktober 2015

Jorunn Melberg
leder

Fredrik Skår
sekretær

3

