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Noen nøkkeltall i 2013 

 

 

 

Disputerte Opptak På programmet 

Fakultetet 207 249 1300 

Klinmed 152 193 

Helsam 33 29 

IMB 22 23 

I dag 1500 kandidater på programmet 



PhD-programmet - reorganisering 

• Styrke forskerutdanningen  

• Samhandling  
• Mellom nivåene  

• Nasjonalt  

• UiO 

• Medfak – fakultetets særegenhet - tre forskjellige institutter  

• Helse Sør Øst regionalt helseforetak – OUS/Ahus 

• Kvalitetsutvikling – pågående arbeid 
• 1500 ph.d kandidater - helt nødvendig - vil komme studenter og 

veiledere til gode 

 

 

 

 



Line Mariann 

Grønning-

Wang 

Eivind 

Engebretsen 

Forskerutdanningskoordinatorer 

 
INSTITUTT FOR 

HELSE OG 

SAMFUNN HELSAM 

INSTITUTT FOR 

MEDISINSK 

BASALFAG 

IMB 

INSTITUTT FOR 

KLINISK MEDISIN 

IKM 

 

Ludvig Munthe 



Kvalifikasjonsrammeverket 

• Beskrivelse av generelt læringsutbytte 

 

• Inkludererer både kunnskaper, ferdigheter og generell 

kompetanse 

 

• Innebærer fokus på allmenndannelse 

 

• Gjennomgang av kurstilbudet 

 

 

 



Nytt kvalitetssystem  

• 2007, oppfyller ikke dagens krav, NOKUT evaluerer 

 

• Vedtas av fakultetsstyret 

 

• Lov om UoH, pålagt tilfredsstillende internt system for 

kvalitetssikring (KS) 

 

– Sikre kontinuerlig vurdering av kvalitet  

– Avdekke sviktende kvalitet i utdanningen 

– Legge til rette for forbedringstiltak 

 



Kvalitetssystemet 

• Utarbeidet av Prof. Eivind Engebretsen, Seniorrådgiver/gruppeleder 

FU, Merethe Bremer i samarbeide med FU-rådet ledet av 

forskningsdekanen 

 

• Fakultetsledelsen og instituttene har behandlet KVS 

 



Kvalitetssystemet - inneholder 

1)Kvalitetsstrategi for programmet  
• Inntakskvalitet, prosesskvalitet, resultatkvalitet  

 

2)Beskrivelse av kandidatens læringsutbytte 
• bl.a. Kunnskapsstatus, metoder, kriterier for kvalitet, vitenskapsteori, 

forskningsetikk, tverrfaglighet, innovasjon 

 

3)Evalueringsredskaper 
• Kursevalueringer, semesterrapport (status), instituttet følger opp 

avviksmeldinger, årlig rapport fra instituttene, midtveisevaluering, 

oppsummeringssamtale, kandidatundersøkelse,  periodisk programevaluering 

 



Dagens Kvalitetssystemet - inneholder 

Tilbakemelding 

til styre og 

ledelse (UiO) 

Fakultetets kvalitetsrapport 

Kursevalueringer 

Fremdriftsrapportering  

Midtveisevaluering  

Inntakskvalitet 

Evalueringsplan 

Tilbakemelding om resultater 

Utviklingsbehov 

Informasjonsmøter 

Instituttets kvalitetsrapport 

Fremdriftsrapportering 

Midtveisevalueringer 

Rapport om utviklingsbehov  

 

4) Rapporteringssløyfe 



Dagens Kvalitetssystemet - inneholder 

5) Plan for kvalitetsutvikling (evalueringsplan) basert på 

kvalitetsstrategien 

 
• Styringsverktøy for forskningsdekan, FU-koordinatorer, FU-rådet 

 

• Følgende områder: 

- Inntakskvalitet, gjennomføringskvalitet, resultatkvalitet 

- Mål, delmål, tiltak, roller-ansvar  

 
 



Resultatindikatorer 

• God gjennomføringstid 

 

• Færre omarbeidinger 

 

• Mindre frafall 

 

• Få avviksmeldinger 

 

• Høy tilfredshet i kandidat-undersøkelsen 

 

• Flere kandidater med NFR og EU finansiering 

 

• Flere kandidater rekrutteres internasjonalt 

 

• Attraktive arbeidstakere i samfunnet forøvrig 


