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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 med studieprogrammene minst
hvert 6.- 8. år. Tilsynene skal basere seg på en sakkyndig evaluering med deltakelse fra eksterne og interne
sakkyndige og studenter. Første ordinære revideringssyklus ble igangsatt fra 2019.
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 det skal føres tilsyn med kommende år. For årsstudier og kortere
studietilbud må dekanene selv sørge for at det føres tilsyn med årsstudier, EVU-studier og andre kortere
programmer revideres i løpet av perioden.
Saken gjelder
Utdanningsdirektøren la i 2018 fram en skisse til tilsynsplan for perioden 2019-2024 for utdanningsutvalget.
Denne planen var basert på en seks års syklus med anledning til å forlenge syklusen til åtte år. Etter forslag
fra fakultetene legges det nå til grunn en åtte års tilsynssyklus som normalsyklus.
I og med at enhetene har ulik størrelse og ulik programstruktur vil de ha ulik grad av aktivitet knyttet til
tilsyn. 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 plan for 2020 til fakultetene i mai 2019 slik at enhetene kunne foreslå endringer og gi innspill til
planen. 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 2020 i tråd med fakultetenes
forslag:
Det helsevitenskapelige fakultet
Masterstudiet i helsevitenskap
Det samfunnsvitenskapelige fakultet
IMS
Bachelorstudiet i journalistikk
ISF
Masterstudiet i sosialfag
NHS
Bachelorstudiet i hotelledelse
Bachelorstudiet reiselivsledelse
Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet
IMF
Årsstudiet i matematikk
IEP
Master’s Programme in Petroleum Engineering
IER
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Master’s Programme in Geosciences Engineering
IKBM
Bachelorstudiet i biologisk kjemi
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
IGIS
Masterstudiet i spesialpedagogikk
IKS
Masterstudiet i lesevitenskap, heltid og deltid
Master’s Programme in Literacy Studies, heltid og deltid
Fakultetet for utøvende kunstfag
Masterstudiet i musikk, heltid og deltid
Handelshøgskolen ved UiS
Bachelorstudiet i rettsvitenskap
Forslag til vedtak:
Det føres tilsyn med følgende gradsprogrammer i 2020:
Masterstudiet i helsevitenskap
Bachelorstudiet i journalistikk
Masterstudiet i sosialfag
Bachelorstudiet i hotelledelse
Bachelorstudiet reiselivsledelse
Master’s Programme in Petroleum Engineering
Bachelorstudiet i biologisk kjemi
Master’s Programme in Geosciences Engineering
Masterstudiet i spesialpedagogikk
Masterstudiet i lesevitenskap, heltid og deltid
Master’s Programme in Literacy Studies, heltid og deltid
Masterstudiet i musikk, heltid og deltid
Bachelorstudiet i rettsvitenskap
Det legges til grunn at det føres tilsyn med alle studieprogrammer i løpet av en åtte års periode, 2019 – 2026.
Dekanen selv må se til at det føres tilsyn med kortere studieprogrammer; årsstudier, EVU-tilbud etc. i løpet
av perioden.

Stavanger, 01.10.2019

Veslemøy Hagen
utdanningsdirektør
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