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Bakgrunn
Kunnskapsdepartementet og NOKUT stiller krav om at institusjonene skal ha ordninger for å systematisk
kontrollere at alle studietilbud tilfredsstiller kravene i studiekvalitetsforskriften og studietilsynsforskriften og
at det skal gjennomføres periodisk evaluering med ekstern deltakelse i alle studietilbudene. Ved Universitetet
i Stavanger skal vi gjennomføre den systematiske kontrollen ved å føre tilsyn og revidere akkrediteringen av
studieprogrammene i en seks års syklus. Revideringen skal basere seg på en sakkyndig evaluering med
deltakelse fra eksterne og interne sakkyndige og studenter. Første ordinære revideringssyklus igangsettes fra
2019 og skal vare fram til og med 2024.
Utdanningsutvalget fastsatte retningslinjer og prosedyrer for tilsyn og revidering av akkreditering ved UiS i
sak UU 12/17, 23. mai 2017. For gradsgivende programmer fastsetter utdanningsutvalget, etter samråd med
enhetene, hvilke studieprogrammer som skal revideres kommende år. For årsstudier og kortere studietilbud
må dekanene selv sørge for at det utarbeides en plan som sikrer at kortere EVU-programmer og eventuelle
andre programmer revideres i løpet av perioden 2019-2024.
Saken gjelder
Utdanningsdirektøren har utarbeidet forslag til tilsynskalender for gradsstudiene 2019 - 2024, herunder et
forslag til hvilke programmer som skal revideres i 2019. I og med at enhetene har ulik størrelse og ulik
programstruktur vil de ha ulik grad av aktivitet knyttet til tilsyn og revidering. Aktiviteten vil ligge mellom ett
gradsstudium(HHUIS) og 6 gradsprogrammer (TN-fak) pr. år. Det er viktig at de årlige tilsynsplanene er
godt forankret i fakultetene og instituttene slik at enhetene er innforstått med hvilke programmer som skal
revideres til enhver tid. Utdanningsdirektøren sendte derfor forslaget til tilsynskalender til fakultetene i april
2018 slik at enhetene kunne foreslå endringer og gi innspill til kalenderen. Alle innspill og endringsforslag fra
fakultetene er innarbeidet i det foreliggende forslaget som fremmes for vedtak i utdanningsutvalget.
Utdanningsdirektøren foreslår at det føres tilsyn med følgende programmer i 2019:
Det helsevitenskapelige fakultet
Bachelor i sykepleie
Det samfunnsvitenskapelige fakultet
NHS
Master i serviceledelse 90 sp, erfaringsbasert. Executive Master of Service Management
Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet
IDE
Bachelor i ingeniørfag, automatisering og elektronikkdesign
IMBM
Master i marin- og offshoreteknologi
ISØP
Master i risikostyring
Master i risikostyring og sikkerhetsledelse 90 sp, erfaringsbasert
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Det varslede NOKUT-tilsynet med GLUene prioriteres i 2019
Fakultetet for utøvende kunstfag
Bachelor i musikk, 240 sp
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Handelshøgskolen ved UiS
Executive MBA 90 sp, erfaringsbasert
Den første ordinære runden for tilsyn og revidering etter nytt regelverk startes opp i 2019. I 2018
gjennomføres det tre tilsynspiloter basert på retningslinjene fastsatt av utdanningsutvalget. Retningslinjene
vil bli gjennomgått og revidert etter at pilotprosjektene er fullført. Utdanningsdirektøren vil komme tilbake
til dette i en egen sak.
Forslag til vedtak:
Det føres tilsyn med følgende programmer i 2019
Bachelor i sykepleie
Master i serviceledelse 90 sp, erfaringsbasert (Executive Master of Service Management)
Bachelor i ingeniørfag, automatisering og elektronikkdesign
Master i marin- og offshoreteknologi
Master i risikostyring
Master i risikostyring og sikkerhetsledelse 90 sp, erfaringsbasert
Bachelor i musikk, 240 sp
Executive MBA 90 sp, erfaringsbasert
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