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Emneevalueringer Programevalueringer

Læringsmiljø-

evaluering

Total evaluering av 

utdannings-

kvalitet

Evaluering
Underveisevalueri

ng 

Periodisk 

emneevaluering

Periodisk 

emnerapport

Elektronisk 

underveisevaluering av 

program

(Studiebarometeret)**

Årlig programrapport
Periodisk evaluering av 

studieprogram 

Arbeidsgiver-

undersøkelse

Kandidat-

undersøkelse 

(NIFU)

Læringsmiljø-

undersøkelse

Fakultetenes 

kvalitetsrapport
HSNs kvalitetsrapport

Når/frekvens

Gjennomføres 

underveis i hver 

emneavvikling

Gjennomføres 

minimum hvert 

3. år

Gjennomføres 

minimum hvert 3. 

år

Gjennomføres for 

program hvert 

høstsemester.

(Studiebarometeret)

Gjennomføres for 

studieprogram hvert år 

Gjennomføres for alle 

program minimum 

hvert sjette år 

Gjennomføres 

annet hvert år 

(NIFU)

Gjennomføres årlig Gjennomføres årlig Gjennomføres årlig

Hva evalueres Undervisnings-

kvalitet 

Undervisnings-

kvalitet

Undervisnings-

kvalitet,  

læringsutbytte

Undervisnings-kvalitet, 

programkvalitet, 

rammekvalitet 

læringsutbytte, 

relevans

Inntakskvalitet, 

undervisnings-kvalitet, 

programkvalitet, 

læringsutbytte, 

rammekvalitet

Programkvalitet, 

undervisnings-kvalitet, 

læringsutbytte, 

relevans, 

inntakskvalitet, 

kompetanse og 

rammekvalitet

Relevans Relevans Rammekvalitet Hvordan fakultetet 

oppfyller HSNs kvalitets-

indikatorer og 

styringsparametere. 

Hvordan fakultetet 

arbeider med 

kvalitetssikring, 

kvalitetsutvikling og 

stimulerer til kvalitet

Hvordan institusjonen 

oppfyller vedtatte 

kvalitetsindikatorer og 

styrings-parametere?  

Hvordan institusjonen 

arbeider med 

kvalitetssikring, 

kvalitetsutvikling og 

stimulerer til kvalitet

Hvem 

gjennomfører 

evalueringen?

Emneansvarlig er 

ansvarlig. 

Studenter i emnet 

skal gi sin 

tilbakemelding 

underveis i emnet 

til emneansvarlig

Emneansvarlig er 

ansvarlig. 

Studenter på 

emnet skal 

evaluere emnet i 

en større 

elektronsik 

undersøkelse

Emneansvarlig er 

ansvarlig. 

Emneansvarlig 

vurderer statistikk 

og 

studentevalueringe

r og 

tilbakemeldinger 

fra øvrige 

fagpersoner i 

emnet og skriver 

ned funn og 

forbedringstiltal i 

en emnerapport 

minimum hvert 3. 

kalenderår

NOKUT. Studenter 2. og 

5. årskull på 

gradsprogram 

evaluerer.

Programansvarlig 

vurderer statistikk og 

studentevalueringer, 

emnerapporter og 

tilbakemeldinger fra 

øvrige fagpersoner i 

studieprogrammet og 

skriver ned funn og 

forbedringstiltak i en 

programrapporten 

hvert år.

Evalueringsgruppe 

inkludert  eksterne 

representanter fra 

arbeidslivet og 

studenter evaluerer 

grad av kvalitet samt 

fagmiljøets arbeid med 

kvalitet i 

studieprogrammet

Utdanningsavdelinge

n. Arbeidsgivere for 

tidligere 

uteksaminerte 

kandidater er 

respondenter.

Kandidater Utdanningsavdelin

gen

 Alle aktive 

studenter skal 

evalueres hvert år.

Fakultetets ledergruppe HSNs ledelse

Orientering og 

tilbakemelding 

om resultater

Studentene får 

referat fra 

underveisevalueri

ngen på 

læringsplattforme

n i Canvas

Resultatene 

symøiggjøres i 

emnerapporten 

som blir sendt til 

instituttleder, 

programkoordin

ator og 

studenttillitsvalg

te og  ev. 

programutvalget 

til 

studieprogramm

et.

Instituttleder, 

programkoordinato

r og 

studenttillitsvalgte 

får kopi av 

emnerapporten og 

ev. 

programutvalget til 

studieprogrammet.

Resultatene 

symøiggjøres i 

programrapporten som 

blir sendt til dekan, 

instituttleder, 

programkoordinator og 

studenttillitsvalgte og  

ev. programutvalget til 

studieprogrammet.

Resultatene 

symøiggjøres i 

programrapporten som 

blir sendt til dekan, 

instituttleder, 

programkoordinator og 

studenttillitsvalgte og  

ev. programutvalget til 

studieprogrammet.

Fakultet og UFU Arbeidsgivere Studentene

Rapportering Emneansvarligs 

oppsummering 

inngår som del 

av emnerapport 

for den enkelte 

emneavvikling

Emneansvarlig 

utarbeider 

emnerapport

Resultatene 

synøiggjøres i 

programrapporten som 

blir sendt til dekan, 

instituttleder, 

programkoordinator og 

studenttillitsvalgte og  

Programkoordinator 

utarbeider 

programrapport

Evalueringsgruppe 

skriver rapport

Egen rapport Egen rapport Sekretariatet i LMU 

utarbeider 

Læringsmiljø-

rapporten

Fakultetenes

årsrapporter

Studieavdelineg 

utarbeider

årsrapport

Hvem er mottaker 

av rapportene

Instituttleder, 

studenttillitsvalgte 

og

programkoordinato

r

Dekan, instituttleder og 

studenttillitsvalgte

UFU

Styret

Fakultet Fakultet LMU

Styret

Studieavdelingen UFU

Styret
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Evaluering
Periodisk 

emenevaluering

Periodisk 

emnerapport

Framdrifts-

evaluering

Midtveisevaluering 

ph.d.-kandidat
Elektronisk evaluering 

av ph.d.-program

ph.d. programutvalget 

v/leder - evaluering av 

studieprogram

Periodisk evaluering 

av studieprogram 

Arbeidsgiver-

undersøkelse

Kandidat-

undersøkelse 

(NIFU)

Fakultetsvis  evaluering 

av utdanningskvalitet

Evaluering av 

utdanningskvalitet på 

institusjon

Når/frekvens

Gjennomføres 

hvert 3. 

kalenderår

Gjennomføres 

minimum etter 

hvert 3. 

kalenderår

En gang pr år

Gjennomføres i tredje 

eller fjerde semester i 

et ph.d.-løp

Gjennomføres årlig for 

alle program (utføres i 

tre trinn)

Gjennomføres for 

studieprogram hvert år 

Gjennomføres for alle 

program minimum 

hvert sjette år 

Gjennomføres 

annet hvert år 

(NIFU)

Gjennomføres årlig Gjennomføres årlig

Evaluering ph.d-kandidat

Total evaluering av 

utdanningskvalitetEmneevalueringer Programevalueringer

Evaluering syklus 1 og 2 (bachelor, master)

Evaluering syklus 3 (ph.d.)
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Hva evalueres Undervisnings-

kvalitet 

Undervisnings-

kvalitet,  

læringsutbytte

Phd.-kandidatens 

arbeid

og progresjon 

Undervisnings-

kvalitet, 

programkvalitet, 

læringsutbytte, 

rammekvalitet

Undervisnings-kvalitet, 

programkvalitet, 

læringsutbytte, 

forskningsdelen

Undervisnings-kvalitet, 

programkvalitet, 

rammekvalitet, 

læringsutbytte, 

relevans, 

forskningsdelen

Undervisnings-kvalitet, 

programkvalitet, 

læringsutbytte, 

relevans, 

forskningsdelen

Programkvalitet, 

undervisnings-

kvalitet, 

læringsutbytte, 

relevans, 

inntakskvalitet, 

kompetanse og 

rammekvalitet, 

forskningsdelen

Relevans Relevans Hvordan fakultetet 

oppfyller HSNs kvalitets-

indikatorer og 

styringsparametere. 

Hvordan fakultetet 

arbeider med 

kvalitetssikring, 

kvalitetsutvikling og 

stimulerer til kvalitet

Hvordan institusjonen 

oppfyller vedtatte 

kvalitetsindikatorer og 

styrings-parametere?  

Hvordan institusjonen 

arbeider med 

kvalitetssikring, 

kvalitetsutvikling og 

stimulerer til kvalitet

Hvem evaluerer Ph.d.-kandidater 

på emnet

Emneansvarlig 

evaluerer i 

emnerapport 

etter 

gjennomført 

emne minimum 

hvert 3. 

kalenderår

ph.d.-kandidat

 og veileder

Egen evaluerings-

gruppe

Ph.d.-kandidaten 

evaluerer programmet i 

tre trinn

Ph.d-programutvalg Evalueringsgruppe 

inkludert  eksterne 

representanter fra 

arbeidslivet og 

studenter

Arbeidsgivere for 

tidligere 

uteksaminerte 

kandidater er 

respondenter

Kandidater Fakultetets ledergruppe HSNs ledelse

Orientering og 

tilbakemelding 

om resultater

Ph.d.-kandidater Ph.d.-kandidater Ph.d.-kandidater Ph.d.-kandidater Fakultet Arbedsgivere

Rapportering Emneansvarlig 

oppsummerer i 

emnerapport

Emneansvarlig 

utarbeider 

emnerapport

ph.d.-kandidat og 

veileder

Programansvarlig 

oppsummerer i 

programrapporten

Oppsummering fra 

ph.d.-kandidatenes 

evaluering i 

programrapport

Ph.d-programutvalg Evaluerings-gruppe 

skriver rapport

Egen rapport Egen rapport Fakultetenes

årsrapporter

Studieavdelineg 

utarbeider

årsrapport

Hvem er mottaker 

av rapportene

Ph.d-

koordinator, 

ph.d.-

programutvalg

Ph.d-koordinator

 og ph.d. 

programutvalg

Ph.d.-koordinator, ph.d. 

programutvalg

Ph.d-programutvalg,

 ph.d.-koordinator

Fakultet Styret Fakultet Fakultet Studieavdelingen UFU, 

Forskningsutvalget

Styret
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