Universitetet i Stavanger
Det samfunnsvitenskapelige fakultet
Kvalitetsutvalget 11.11.2014
INNKALLING TIL MØTE I KVALITETSUTVALGET VED SV-FAKULTETET 11. november 2014
Kvalitetsutvalget:
Eva Hærem (prodekan for undervisning)
Jørn Varhaug (instituttleder for Institutt for medie-, kultur- og samfunnsfag, IMKS)
Svanaug Fjær (instituttleder for Institutt for sosialfag, IS)
Kari Vevatne (instituttleder for Institutt for helsefag, IH)
Bjarte Ravndal (instituttleder for Handelshøgskolen ved UiS, HH-UiS)
Truls Engstrøm (instituttleder for Norsk hotellhøgskole, NHS)
Else Sauge Torpe (Universitetsbiblioteket)
Aslaug Mjølhus (studentrepresentant)
Kent Rosenby (studentrepresentant)
Lene K. Hoff (SV-administrasjonen, referent)
Øvrige:
Einar Marnburg (dekan)
Lone Litlehamar (fakultetsdirektør)
Stig Helleren (SV-administrasjonen)
Elisabeth Faret (direktør for etter- og videreutdanning, EVU)
Amund Thomassen (leder av StOr)
Eirik Østensjø Tjelle, (førstekonsulent PhD-utdanning, SV-fakultetet)
Wen Wong (studentrepresentant, vara)
Eventuelle forfall meldes til lene.k.hoff@uis.no
KU-SV 17/2014: Godkjenning av innkalling
Forslag til vedtak:
Innkalling til møte i kvalitetsutvalget 11. november 2014 godkjennes.
KU-SV 18/2014: Godkjenning av referat fra forrige møte
Sakspapir: Referat fra møte i kvalitetsutvalget ved SV-fakultetet 23. september 2014
Forslag til vedtak:
Referat fra møte i kvalitetsutvalget ved SV-fakultetet 23. september 2014 godkjennes.
KU-SV 19/2014: Kvalitetsrapportering på institutt- og fakultetsnivå
Sakspapir: Saksframlegg
Forslag til vedtak:
Kvalitetsutvalget godkjenner prosess for kvalitetsrapportering.
Instituttene oversender kvalitetsrapporter til SV-fakultet innen 26. januar 2015.
KU-SV 20/2014: Møtedatoer for kvalitetsutvalget 2015
Forslag til vedtak:
Møtedatoer for kvalitetsutvalget på SV-fakultetet våren 2015:
10. februar
12. mai (kan bli endret)

KU-SV 21/2014: Orienteringssaker
- Orientering fra møte i Kvalitets- og læringsmiljøutvalget 4. november 2014
- Orientering fra møte i Utdanningsutvalget 5. november 2014
- Orientering fra samarbeidsmøte med StOr 8. oktober 2014
KU-SV 22/1014: Eventuelt

Eva Hærem
Prodekan for undervisning
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Lene K. Hoff
Kvalitetskoordinator

KU-SV 19/2014: Kvalitetsrapportering på institutt- og fakultetsnivå
Som en del av rutinene for kvalitetsutvikling ved UiS, slik det er beskrevet i
Kvalitetssystemet ved UiS. Beskrivelse og anbefaling, skal det utformes årsrapporter for
kvalitetssikring- og utviklingsarbeid fra hver av institusjonens primærenheter, deriblant
instituttene og fakultetene.
Rapporteringen følger kalenderår. Det vil si at det nå skal utarbeides kvalitetsrapporter
for året 2014.
Frist for instituttene og førstekonsulent for PhD-utdanning for å oversende
kvalitetsrapportene til fakultetet er 26. januar.
Hensikten med Instituttenes kvalitetsrapporter er å gi en oversikt over instituttenes
arbeid med studiekvalitet. Rapportene kan struktureres etter følgende punkter:
•
•
•
•
•

Kunnskaps- og studiekultur
Studienes innhold, læringsmål og kvalifikasjoner
Undervisning, veiledning og arbeidsformer
Vurderingsformer, vitnemål og resultatoppnåelse
Infrastruktur, administrasjon og det totale læringsmiljøet

Herunder må det rapporteres om følgende:
- Hvordan mål og tiltak som var satt for arbeid med studiekvalitet for 2014, er blitt
fulgt opp og hvilke resultater de har gitt
- En redegjørelse for arbeidet med sluttevalueringer og eventuelle
prosessevalueringer
- En redegjørelse for arbeidet med programevaluering
- En redegjørelse for arbeidet med digitalisering av undervisnings- og
vurderingsformer
- Hovedpunkter for forbedring av studiekvalitet for 2015
Fakultetets kvalitetsrapport for 2014 utarbeides blant annet på bakgrunn av
instituttenes kvalitetsrapporter. Mål og tiltak for 2015 i SV-fakultetets kvalitetsrapport tas
opp til behandling i KU-SV i første møte i 2015. Resten av SV-fakultetets kvalitetsrapport
forelegges KU-SV til orientering. Rapporten oversendes Kvalitetskontoret 15. februar.
Følgende mal legges til grunn for SV-fakultetets kvalitetsrapport:
1. Innledning
2. Nøkkeltall for SV-fakultetets virksomhet 2014
3. Fem sentrale områder for studiekvalitet:
• Kunnskaps- og studiekultur
• Studienes innhold, læringsmål og kvalifikasjoner
• Undervisning, veiledning og arbeidsformer
• Vurderingsformer, vitnemål og resultatoppnåelse
• Infrastruktur, administrasjon og det totale læringsmiljøet
4. Gjennomgang av mål og tiltak for 2014
5. Mål og tiltak for 2015

Forslag til vedtak:
Kvalitetsutvalget godkjenner prosess for kvalitetsrapportering.
Instituttene oversender kvalitetsrapporter til SV-fakultet innen 26. januar 2015.

Eva Hærem

Prodekan for undervisning

Saksbehandler: Lene K. Hoff
Kvalitetskoordinator

