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FEBRUAR
APRIL

MAI

Noen sentrale milepæler i utdanningskvalitetsprosessene

AKTIVITET

ANSVAR OG INNHOLD

Ca. 1. februar - 1. april:
Emnerevisjon i EPN

Fakultetene - Ca. 1. april: Frist for oppdatering av emnebeskrivelser

Ca. ultimo april - primo mai:
Kvalitetsdialogmøter om utdanning

Prorektor og fakultetene - Studieportefølje og kvalitetsutvikling

22. april: Opptaksrammer

Fakultetene - Frist for innmelding av ønskede opptaksrammer
(dimensjonering av studenter) for 2022/23

4. mai: SU-sak

Prorektor og SU - Sak om opptaksrammer for 2022/23

Medio mai:
Prorektors bestilling til
fakultetene og relevante avdelinger

JUNI
SEPTEMBER

OKTOBER

Prorektor - Bestilling om årlig studiekvalitetsrapportering/-innspill
Mer om bestillingen til fakultetene:
1. Programrapporter 2021/22 (inkl. opptak og oppstart høsten 2022)
2. Fakultetets kvalitetsmelding 2021/22 (inkl. opptak og oppstart høsten
2022), med bl.a.:
- analyse av kvalitetsutvikling
- rapportering på oppfølging av handlingsplaner for internasjonalisering og for universell utforming og styrking av læringsmiljøet
- forslag til program for periodisk evaluering
- innstilling til studieprogramporteføljen for 2023/24, inkl. langsiktige
planer for porteføljen, søknader om opprettelse og nedleggelse av
program for 2023/24 og skisser for nye program for 2024/25

8. juni: US-sak

Rektor og US - Sak og vedtak av opptaksrammer for 2022/23

Primo - medio september: Avdelingenes rapportering/innspill

Relevante avdelinger - Frist for årlig studiekvalitetsrapportering/-innspill

Ultimo september: LMUs årsrapport

LMUs leder og LMU - Sak og vedtak av LMUs årsrapport 2021/22

1. og 10. oktober:
Fakultetenes rapportering

Fakultetene - Frister for:
1. oktober: Rapportering (se bestilling ovenfor), inkl. innstilling til studieprogramporteføljen for 2023/24, ferdigstilling av søknader om opprettelse og
nedleggelse av nye program for 2023/24, skisser for nye program for 2024/25
10. oktober: Ev. tilleggsopplysninger om opptaket høsten 2022

Ca. primo - medio oktober (tidspunkt
ikke endelig avklart per d.d.):
Bestilling studieprogramrevisjon

SA og KA - Bestilling til fakultetene om revidering av programinformasjon

19.oktober: SU-saker

Prorektor og SU - Kvalitetsmeldingen for utdanning 2021/22, studieprogramporteføljen 2023/24 (inkl. opprettelse/nedleggelse av program og behandling
av skisser for nye program) og LMUs årsrapport 2021/22

Medio oktober: ULT-saker

Rektor og ULT- Studieprogramporteføljen 2023/24 (inkl. opprettelse/
nedleggelse av program og behandling av skisser for nye program) og ev.
kvalitetsmeldingen for utdanning 2021/22 (ikke avklart per d.d.)

NOVEMBER

Ca. primo - medio november
(tidspunkt ikke endelig avklart per
d.d.): Studieprogramrevisjon

DESEMBER

1. desember: US-saker

Fakultetene - Frist for revisjon av studieprograminformasjon
Rektor og US - Sak om kvalitetsmeldingen for utdanning 2021/22, sak og
vedtak av studieprogramporteføljen 2023/24 (inkl. nedleggelse og opprettelse av program) og sak om LMUs årsrapport 2021/22
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FORKORTELSER

EPN - Emneregistrering på nett
KA - Kommunikasjonsavdelingen
LMU- Læringsmiljøutvalget
SA - Studieavdelingen
SU - Studieutvalget
ULT - Universitetets lederteam
US - Universitetsstyret

