Universitetet i Stavanger
Det humanistiske fakultet

Innspill til Stortingsmelding om Kvalitet i utdanningene – høringsuttalelse fra
Det humanistiske fakultet (HUM)
Innledning

Høringsinstansene er blitt bedt om å gi sine kommentarer til forslag til innspill til stortingsmeldingen
om kvalitet i høyere utdanning som skal oversendes Kunnskapsministeren innen 1. juli 2016.
Det humanistiske fakultet (heretter: Vi) har følgende innspill:
Vi synes dette er et godt utkast til høringssvar til kunnskapsministeren som viser behovet for å ta tak
i utfordringer vi har på institusjonen, inkludert Det humanistiske fakultet, og et incentiv for å
begynne å tenke mer helhetlig om studiekvalitet og forholdet mellom
kvalitet/gjennomstrømming/ressurser.

Vi synes at dokumentet på en god måte får frem behovet for god utdanningsledelse, noe som også
må sies å være et viktig spørsmål i det pågående OU-arbeidet. Vi er videre enige i bemerkningene om
studiefinansieringen, og i bemerkningene om at undervisning må «avprivatiseres».

Likestilling av forskning og undervisning

Vi synes forslag om merittering av undervisning gjennom Cristin-systemet er spennende, og det kan
kanskje suppleres med ønske om en nasjonal ordning for merittering av undervisning?
Vi kan se for oss ulike incentivordninger på dette, for eksempel etter modell fra forslaget fra den
felles arbeidsgruppen for NTNU og UiT (Innsats for kvalitet) fra februar 2016.
Merittering av undervisning er etter vår mening en av nøkkelfaktorene i arbeidet med å lykkes med
studiekvaliteten. Undervisning må verdsettes like høyt som forskning, noe som må innebære at
konkurranse og tildeling av midler til både forskning og undervisning er lik (f.eks. at midler til SFU er
på nivå med SFF).

Frafallsproblematikken

Det er svært krevende å sette fingeren på enkeltårsaker som kan sies å utgjøre en signifikant forskjell
(jfr. undersøkelser gjort av blant andre Per Olaf Åmodt og Elisabeth Hovdhaugen i NIFU). Det er
likevel en del som kan sies:

Generelt
-

Det er viktig å få gode data på dette. Som det også viser seg i studier av frafall i videregående
skole, så er ikke alt som blir kategorisert som «frafall» nødvendigvis permanent frafall alltid.
Det er mange som fullfører, men på lengre tid. Det er mange som velger på nytt, som bytter
til et annet studium. Dessuten er det mange som velger seg bort fra en utdanning fordi de
faktisk har valgt feil. Vi bør altså arbeide mer for å få reliable data.
1

-

Når frafall ikke er omvalg eller bortvalg, når det ikke skyldes at en partner har fått arbeid i en
annen by e.l., kan det ha noe med systemer for sosialisering og læringsmiljø å gjøre. Derfor er
det viktig å legge til rette for at studentene kan bli engasjert i studiene fra første stund.

Forslag til tiltak:
o
o
o
o
o

o

Det er indikasjoner på at det å avlegge / ta studiepoenggivende eksamen tidlig kan
føre til at studenter gjennomfører i hvert fall et helt studieår.
Sosialisering som student må vektlegges sterkt, ikke bare de første par ukene, men
gjennom hele det første året
Studentaktiv undervisning – altså undervisning som forutsetter engasjement og
læring - må vektlegges mer
Mer obligatorisk fremmøte, spesielt til studentaktiv undervisning (som seminar,
presentasjon av oppgaver etc.)
Det er svært viktig at veiledning og studiestøtte er tett på studentene og enkelt å
finne fram til. Dette forutsetter også at studieveiledere er tett på programmene, har
inngående kjennskap til programmene og er der hvor de vitenskapelig ansatte og
studentene er. Trygghet er viktig i en periode hvor studenten er usikker på om
han/hun skal bli eller slutte.
Mulighet for å arbeide / være forelder / andre forpliktelser samtidig som man er
student er også viktig for mange. I heltidsstudier kan dette være en årsak til frafall.
Utvikling av gode deltidsstudier er derfor et tiltak som kan motvirke frafall og føre til
bedre gjennomføring – på planlagt lengre tid.

Eksempler på spesielt god kvalitet

Eksempler på «god kvalitet» krever en avgrensning for hva vi mener med god kvalitet. «Kvalitet» er
imidlertid et flyttbart mål – det vil bevege seg og alltid være noe man søker innen utdanning. Det vil
nok aldri være slik at vi kommer til det stadiet at vi kan si at «nå har vi oppnådd god kvalitet.» Det vil
alltid være et «men». Det er for eksempel ikke mulig å sette likhetstegn mellom en høy skår på
Studiebarometeret og spesielt god kvalitet – man må anvende et bredt spekter av indikatorer og
analyser.
I følge Nicoline Frølichs Hva skjer i universiteter og høgskoler? Perspektiver fra vitenskapelig ansatte
og studenter(2015) handler kvalitet om i hvert fall fire faktorer: Eksellense – relevans – effektivitet –
standarder. Det er ulike aktører som kan ha betydning for de ulike områdene av kvalitetsbegrepet.
Arbeidslivet vil være en instans som kan vurdere relevans. NOKUT vurderer om vi møter standarder,
indikatorer som gjennomstrømming, studiepoengproduksjon og forholdstallet student/ansatt.
Ansatte kan måle effektivitet. Eksellense vil kunne vurderes av et fagfellesskap (peer review). Det er
avgjørende at UiS i sitt arbeid med å tilpasse seg studiekvalitetsforskriften, NOKUTs tilsynsforskrift og
ESG anvender en bred forståelse av hva studiekvalitet er, og hvordan vi kan forbedre den, ved hjelp
av alle disse aktørene og perspektivene.
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Avslutningsvis

Vi stiller oss bak følgende formulering: «Styret bør i denne forbindelse sette av tilstrekkelige
ressurser for fagmiljøene til å levere kvalitet, og ikke sette likhetstegn mellom høy
gjennomstrømming og produksjon av inntektsbringende studiepoeng og kvalitet. Studieporteføljen
og opptakstall bør kalibreres etter de ressursmessige forutsetninger og strategier institusjonen har
for å gi kvalitetsfull undervisning og utdanning».
Det avsluttende avsnittet vedrørende det relasjonelle perspektivet på kvalitet er en meget god
oppsummering. Her må alle parter bidra.

Hagbard Line-huset 3. mai 2016

Elaine Munthe
Dekan

Ingunn Folgerø
fakultetsdirektør

Saksbehandler: Seniorrådgiver Fredrik Skår, fredrik.skar@uis.no
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