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Om tiltaket
Når ble tiltaket satt i gang?
Høst 2015

Kort om tiltaket
Ved HVL og UiB sitt felles masterprogram i programutvikling har vi lenge hatt som målsetting at
programmet skal stå fram som ett av de beste i nasjonal sammenheng, og vi har derfor satt i verk ulike
tiltak for å øke kvaliteten på studiet som vi samlet sett har omtalt som «Kvalitetsløftet». Vår tilnærming
har vært å se på flere tiltak samlet, og basere tiltakene for å heve kvaliteten på et sett med indikatorer
som kan brukes til å måle utviklingen i kvalitet.

Hvordan oppfyller tiltaket kriteriene for Utdanningskvalitetsprisen?
Kvalitetsarbeid ved felles masterprogram i programutvikling ved HVL og UiB

HVL og UiB sitt felles masterprogram i programutvikling er et masterprogram innenfor datafag, og er
per i dag det største masterprogrammet i sitt slag på vestlandet. Programmet er basert på aktivitetene
innefor software engineering på HVL og på arbeidet med programutviklingsteori ved UiB. Studentene
kan velge fritt blant både emner, prosjekter og veiledere ved begge institusjonene.
Vi mener at dette gir programmet en helt spesiell kvalitet med fordypning både innenfor de teoretiske og
praktiske sidene av programutvikling.

Vi har lenge hatt som målsetting at programmet skal stå fram som ett av de beste i nasjonal
sammenheng, og vi har derfor satt i verk ulike tiltak for å øke kvaliteten på studiet som vi samlet sett har
omtalt som «Kvalitetsløftet». I tillegg har vi også ønsket å fokusere på å sikre kvalitet i studiet siden det
er fordelt over to institusjoner, noe som i seg selv medfører utfordringer både med praktisk samordning
av studiene, mobilitet og faglig innhold og profil.



UKPHU-2018/10022 Page 2 (3) Innsendt - 14-sep-2018

Vår tilnærming har vært å se på flere tiltak samlet, i stedet for ett enkelt tiltak fordi vi tenker at kvalitet i
studiet må måles på flere ulike faktorer og at kvalitetsarbeid må bestå av mer enn et enkelttiltak.

Hovedstrategien for arbeidet har vært å arbeide med en iterativ prosess med følgende elementer:
• Identifisere målindikatorer
• Vurdere resultat av målinger
• Iverksette tiltak

Vi tenker at dette er en veldig generell tilnærming til kvalitetsarbeid som kan anvendes på studier
generelt, og den sørger også for at tiltak blir iverksatt på grunnlag av konkrete funn og målbare
indikatorer. Dette sikrer at vi får en prosess som lar seg planlegge og som er kunnskapsbasert og
reproduserbar.

For å måle oppnådd kvalitet i studiet har vi basert oss på ulike indikatorer som gjennomføringsgrad,
faglige resultater, kvalitativ tilbakemelding fra studentene og resultatene fra Studiebarometeret.

Blant de tiltakene som vi har benyttet oss av i arbeidet så langt har vært:

• Tildeling av ressurs for koordinering av studiet og oppfølging av studentene.
Koordinator for studiet har 20% ressurs til å følge opp studentene og den faglige og sosiale kvaliteten på
studiet. I tillegg er det knyttet administrative ressurser til programmet.

• Systematisk gjennomgang av kvaliteten i studiet med tillitsvalgte for studentene.
De tillitsvalgte studentene møtes med koordinator for studiet med jevne mellomrom for å diskutere ulike
sider av kvaliteten på studiet.

• Aktiv oppfølging av evalueringer fra studentene både i form av underveisevalueringer i de ulike
emnene, og i Studiebarometeret. Resultater oppnådd for eksempel i Studiebarometeret blir diskutert
sammen med mulige tiltak.

• Bruk av ekstern programsensor for å vurdere kvaliteten på det faglige innholdet i studiet.
For å sikre kvaliteten på det faglige innhioldet i studiet blir programmet gjennomgått av en ekstern
fagperson med tilknytning til SINTEF som vurderer de ulike faglige sidene av studiet og gir anbefalinger
for videre utvikling.

• Felles arrangement mellom studenter på HVL og UiB for å skape bedre følelse av tilhørighet til
programmet.
Siden programmet er delt mellom to institusjoner, ser vi det som viktig å skape en fellesskapsfølelse
for studentene i programmet. Felles arrangement for alle studentene bidrar til dette. Et av de viktigste
tiltakene er vårt årlige forskningsseminar der studentene møtes og presenterer og diskuterer sine
arbeider i en ramme som en vitenskapelig konferanse.

Arbeidet med kvaliteten i studiet har så langt resultert i at programmet flere år på rad, siden 2015, har
blitt rangert blant de aller beste masterprogrammene innenfor realfag på Studiebarometeret.

Vi tenker at vår tilnærming til kvalitet i studiet med å se på et bredt spekter av ulike indikatorer, og sette
inn ulike tiltak på en fokusert måte, er noe som andre studier kan trekke lærdom av.
Særlig er vi bevisste på å bruke både kvalitative og kvantitative indikatorer til å måle kvaliteten i studiet,
og å måle både faglig kvalitet og kvaliteter som medvirkning, sosialt miljø og generell studenttilfredshet.
Vi vil også løfte fram betydningen av å stadig jobbe for å forbedre resultatene på forskjellige områder, og
vurdere effekten av de tiltakene man setter i verk.

Vedlegg
Vedlegg
* Oversendingsbrev Utdanningskvalitetsprisen 2018.pdf

https://espresso.siu.no/espressoadm/filedump?file=41678
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Forhåndsvisning

Bekreft og send inn
Jeg bekrefter at oversendelsesbrev signert av instituasjonens øverste leder er lastet opp


