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Forord 

 

Bestemmelser om studieplanrevisjon erstatter tidligere Bestemmelser om studieportefølje og 

studieplaner, som nå deles i to dokumenter av praktiske årsaker. Bestemmelser om studieportefølje 

vil også revideres noe sommeren 2018, og begge dokumenter vil bli ytterligere revidert i løpet av 

2018/2019 – med bakgrunn i ny strategisk plan og pågående revisjon av Kvalitetssystem ved HiØ.  

Endringene i Bestemmelser om studieplanrevisjon kommer som følge av implementering av ny 

studietilsynsforskrift (februar 2017) og endringer i høgskolens publiseringsløsning. Det er altså både 

kvalitetsmessige og teknisk-/organisatoriske årsaker til endringene. Ny publiseringsløsning er under 

implementering, dermed vil også Bestemmelser om studieplanrevisjon måtte evalueres og revideres 

etter erfaringer fra revisjonsperioden høst 2018 og vår 2019.  

I denne revisjonsfasen er ikke grunnprinsippet om godkjenning av studieplaner endret, dermed 

bringes ikke saken inn for høgskolestyret for nytt vedtak. Delegeringsmyndigheten ble sist vedtatt i 

høgskolestyret 19. juni 2014 og følger også av høgskolens delegasjonsreglement (styresak 40/15). 

Forhold som eventuelt ikke er regulert av denne, men hvor det senere er etablert en institusjonell 

praksis, er redegjort for her. 

 

Halden, 11.07.2018  

 

Beth Linde 

studiedirektør 
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1. Innledning 
 

Dokumentet gir en oversikt over bestemmelser ved revisjon og godkjenning av allerede etablerte 

studier ved HiØ. Bestemmelsene omfatter ansvar, praktisk utførelse av valgte endringer, 

kvalitetssikring/kvalitetskontroll, publisering, arkivering og avvikshåndtering.  

Dokumentet inneholder også bestemmelser om samarbeid og ansvarsforhold mellom ulike aktører i 

studieplanrevisjon som faglig ledelse og administrative enheter. Akademi for scenekunst blir her 

omtalt som avdeling for enkelthets skyld. Dekan skal også underforstått gjelde kunstnerisk ledelse 

ved Akademiet. 

Dokumentet inneholder ikke bestemmelser om samarbeidsformer og prosess for utviklingsarbeid 

internt i fagmiljøer.  

Begrepet akkreditering gjelder for alle studietilbud. Høgskolen har selvakkrediteringsfullmakt for 

studier på lavere grads nivå, og søker NOKUT om akkreditering av studietilbud på master- og phd.-

nivå. Alle studieprogram skal til enhver tid tilfredsstille krav i lover, forskrifter og aktuelle 

rammedokumenter som er styrende for høgskolens studieprogram. Kvalitetsutviklingen og 

oppfyllelsen av kravene skal være dokumentert.  

Studieplaner ved HiØ har forskrifts rang og betraktes som en kontrakt mellom student og HiØ.  

 

1.2. Grunnlagsdokumenter for studieplanrevisjon 
Både hjelpedokumenter, nasjonale og lokale bestemmelser er tilgjengelig på ressurssiden 

https://www.hiof.no/for-ansatte/arbeidsstotte/studier/studieplanutvikling/ 

 

1.2.1 Nasjonale bestemmelser og ressurser 
 

 Lov om universiteter og høyskoler (uh-loven) 

https://lovdata.no/lov/2005-04-01-15 

 Forskrift om kvalitetssikring i høyere utdanning og fagskoleutdanning 

(studiekvalitetsforskriften) 

https://lovdata.no/forskrift/2010-02-01-96 

 Forskrift om tilsyn med utdanningskvaliteten i høyere utdanning (studietilsynsforskriften) 

https://lovdata.no/forskrift/2017-02-07-137 

 Forskrift om opptak til høgre utdanning 

https://lovdata.no/forskrift/2017-01-06-13 

 Forskrift om krav til mastergrad 

https://lovdata.no/forskrift/2005-12-01-1392 

 Forskrift om grader og yrkesutdanninger, beskyttet tittel og normert studietid ved 

universiteter og høyskoler 

https://lovdata.no/forskrift/2005-12-16-1574 
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 Forskrift om egenbetaling ved universiteter og høyskoler 

https://lovdata.no/forskrift/2005-12-15-1506 

 Kvalifikasjonsrammeverket for høyere utdanning (Kunnskapsdepartementet) 

https://www.regjeringen.no/no/tema/utdanning/hoyere-utdanning/nasjonalt-

kvalifikasjonsrammeverk/id564809/ 

 Rundskriv F-11-03 Prosedyrer for behandling av søknader om etablering av fireårige 

yrkesutdanninger og høyere grads studier ved statlige høgskoler, vitenskapelige høgskoler og 

kunsthøgskoler – Delegering av myndighet til å etablere ettårige 

videreutdanninger/påbyggingsstudier. 

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/rundskriv-f-11-03/id109337/ 

 NOKUTs veiledninger og skjema: Veiledning om akkreditering av studietilbud  

https://www.nokut.no/norsk-utdanning/hoyere-utdanning/rettleiingar-og-skjema/ 

 Rammeplaner for høyere utdanning (Kunnskapsdepartementet) 

https://www.regjeringen.no/no/tema/utdanning/hoyere-utdanning/forskrifter/id440484/ 

 Statistikk om høyere utdanning 

https://www.regjeringen.no/no/tema/utdanning/hoyere-utdanning/statistikk/id455964/ 

 

 

1.2.2 Høgskolens bestemmelser og ressurser 
 

 Forskrift om eksamen, studierett og grader ved Høgskolen i Østfold 

https://lovdata.no/forskrift/2018-02-08-229 

 Forskrift om opptak til studier ved Høgskolen i Østfold 

https://lovdata.no/forskrift/2017-12-14-2426 

 Bestemmelser om studieportefølje ved Høgskolen i Østfold (11.07.2018) 

https://www.hiof.no/for-ansatte/arbeidsstotte/studier/studieplanutvikling/ 

 Rammeavtale for oversettelse og språkvask av tekster fra norsk til engelsk 

https://www.hiof.no/for-ansatte/arbeidsstotte/studier/studieplanutvikling/rammeavtale-

for-oversettelse-og-sprakvask-av-tekst.html 

 

Til bestemmelsene om studieplanrevisjon ved HiØ er det utarbeidet følgende hjelpedokumenter: 

 Prinsippbeskrivelser for oppbygging av studienavn, vedtatt av rektor 07.02.2008 

 Veileder for utfylling av studieplaner og emnebeskrivelser (fastsettes høsten 2018) 

 Mal for studieplan (bokmål, nynorsk, engelsk) 

 Mal for emnebeskrivelse (bokmål, nynorsk, engelsk) 

 Mal for dokumentasjon av revisjonsprosess og innhold (arbeidsbok for studieplanrevisjon) 

 Oversikt over prosjekt- og saksnummer for studieprogrammene i P360  

 Brukerveiledning for Emneplanlegging på nett (EpN) 

 Retningslinjer for markedsføringstekster (kommer) 

 

Gjeldende dokumenter er tilgjengelig på ressurssiden. Med forbehold om revisjoner. 

https://www.hiof.no/for-ansatte/arbeidsstotte/studier/studieplanutvikling/ 
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2. Aktører i studieplanrevisjonen 
 

Aktør Oppgave 
Rektor 
 

Godkjenningsmyndighet for endringer som ligger utenfor dekans og/eller styrets 
myndighetsområde, men innenfor høgskolens selvakkrediteringsfullmakt. Se pkt. 3. 

Dekan Ansvarlig for igangsetting av revisjonsprosess i avdelingen, eventuelt på tvers av 
avdelinger og fagmiljøer. Ansvarlig for at revisjonen er i tråd med strategier og 
planer.  
Godkjenningsmyndighet, se pkt. 3. 

Studieleder Delegert ansvar for revisjonsprosess for avgrensede studieprogram. Delegert 
godkjenningsmyndighet, se pkt. 3. 

Programledelse Revisjon av faglig innhold. Se rolleavklaring i kvalitetssystem (under utvikling). 
Rolleavklaring foregår på avdelingsnivå inntil videre.  

Emneansvarlig/  
fagmiljø 

Organisering av det faglige utviklingsarbeidet styres av avdelingsledelsen. Det gis 
frister for revisjon av enkeltemner. Se rolleavklaring i kvalitetssystem (under 
utvikling). 

Studiedirektør 
 
 

Overordnet prosesseier for studieplanrevisjon. Ansvar for gjennomgang av 
bestemmelser og utvikling av maler og veiledninger for studieplanutviklingen samt 
holde avdelinger orientert om revisjonsprosessen på institusjonsnivå. 
 
Studieplan: Studiedirektørens representanter i programsekretariat. Rådgivende for 
avdelingsledelsen om forvaltningsbestemmelser. Kvalitetskontroll opp mot formelle 
bestemmelser. Redaksjonelt arbeid. Publisering. 
 
Opptakskontor: Forvalter opptakskrav for alle studieprogram ved HiØ. 

 
Internasjonalt kontor: Kvalitetskontroll av avdelingenes forslag til tekst (norsk og 
engelsk) om internasjonalisering/utvekslingsmuligheter i studieplanene opp mot 
formelle bestemmelser og avtaler.  

Administrasjonssjef 
 
Studiesteds-
administrasjon 
(SSA), 
Halden/Fr.stad 

Ansvar for ressurstildeling av lokal administrativ support i revisjonsprosess (SSA). 
 
FS: Klargjør studiemodell og emner før, under og etter revisjon. 
 
Representant for studier/eksamen/praksis: Rådgivende for programledelse, 
konsekvensutredning, kvalitetssikring vurderingsordning, generell support i 
revisjonsprosessen. 

Leder HiØ VIDERE 
 
HiØ VIDERE (SSAV) 

Ansvar for ressurstildeling/rollefordeling ved HiØ VIDERE (SSAV). 
 
Studieplan: HiØ VIDEREs representanter i programsekretariat. Rådgivende for 
avdelingsledelsen om forvaltningsbestemmelser. Kvalitetskontroll opp mot formelle 
bestemmelser. Redaksjonelt arbeid. Publisering. 
 
FS: Klargjør studiemodell og emner før, under og etter revisjon. 
 
Studieadministrasjon: Rådgivende for programledelse, konsekvensutredning, 
kvalitetssikring av vurderingsordning, generell support i revisjonsprosessen. 

IKT-direktør Ansvar for teknisk integrasjon FS/web for visning av studieplaner og emner på 
nettsider. 

FS-
institusjonsansvarlig 
 

Teknisk klargjøring av FS og EpN ved revisjonsperiodens oppstart og avslutning. 
Bistår med veiledning for administrasjonen underveis i revisjonsprosessen. Bistår 
med nødvendige registreringer ved behov. 

 

Andre ressurser: Bibliotek, Pedagogisk utviklings- og læringssenter (PULS), Canvas. 
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3. Godkjenning  
 

3.1 Nye studieplaner  
Nye studieplaner skal godkjennes etter vedtak om etablering av studieprogram/studietilbud, se 

Bestemmelser om studieportefølje for aktuelle etableringsinstanser. 

 Dekan selv godkjenner studieplanen første gang etter vedtak om etablering. 

Studiedirektøren skal kvalitetskontrollere studieplanen før godkjenning. 

 

3.2 Større endring i studieplaner 
Endringer som påvirker totalt læringsutbytte, studieprogresjon og studiemodell, omprofilering 

innenfor samme fagområde, endring i samarbeid med andre avdelinger etc. betraktes i denne 

anledning som større endringer. Omfanget av endringen vurderes i samråd mellom dekan og 

studiedirektør opp mot en eventuell ny godkjenning.  

Endring av opptakskrav kan betraktes som større endring, se pkt. 4.3.3 Revisjon og kvalitetssikring for 

mer informasjon om endring av opptakskrav.  

For endring av navn på studier, se pkt. 3.2.1. 

Studieprogram som er pålagt endring etter ny forskrift om rammeplan eller nasjonale retningslinjer 

vil alltid betraktes som nye studieplaner eller studieplan med større endringer. 

Studieprogram som har godkjenningsvedtak som er eldre enn fire år skal normalt vurderes for ny 

godkjenning av dekan selv. 

Endringer i studieprogram utenfor høgskolens akkrediteringsmyndighet må vurderes ihht NOKUTs 

kriterier for hva som er søknadspliktige endringer og hva høgskolen kan endre innenfor sin 

akkrediteringsfullmakt. https://www.nokut.no/norsk-utdanning/hoyere-utdanning/endringer-i-

studier-akkreditert-av-nokut--vanlige-sporsmal/ 

 Dekan selv godkjenner større endringer i studieplanen ved lavere grads studier, med unntak 

av studiets navn, se pkt. 3.2.1. 

 Dekan selv godkjenner studieplaner med et intervall på fire år, dersom studiet ikke har vært 

vurdert for ny godkjenning i perioden. 

 Endringer som faller utenfor høgskolens akkrediteringsfullmakt må legges frem for NOKUT 

ihht gjeldende retningslinjer. 

 

3.2.1 Endring av navn på studieprogram 
Endring av navn på studieprogram i den bevilgningsfinansierte studieporteføljen kan innebære små 

korrigeringer uten meningsbærende endring, eller større endring som blant annet må vurderes ut fra 

rammedokumenter, konkurranseaspekt og studietilsynsforskrift.  

Endring av navn på studieprogram skal legges frem for rektor, som fatter beslutning om 

navneendring, eventuelt bringer saken inn til styrebehandling eller adresserer saken som 

søknadspliktig overfor NOKUT.  
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 Rektor godkjenner endringer i studieprogrammets navn ved lavere grads studier 

(bevilgningsfinansiert studieportefølje)  

 Navneendringer som ligger utenfor høgskolens akkrediteringsmyndighet må legges frem for 

NOKUT for vurdering og orientering. 

 Navneendringer i bidrags- og oppdragsstudier godkjennes normalt av dekan selv 

 Navneendringer i oppdragsstudier fra nasjonale myndigheter må legges frem for aktuell 

myndighet. 

 

3.2.2 Studieprogram som tilbys i samarbeid mellom avdelinger eller utdanningsinstitusjoner 
Dersom studiet skal gis som samarbeid mellom to eller flere avdelinger ved høgskolen, bør det 

foreligge en samarbeidsavtale som regulerer ansvar og oppfølging ved utvikling og kvalitetssikring av 

studieplan, undervisning og administrasjon.  

Dersom studiet eller deler av studiet skal tilbys i samarbeid med en annen utdanningsinstitusjon skal 

det foreligge en samarbeidsavtale når minst 1/3 av et studium foregår ved annen avdeling eller 

institusjon. Avtalen skal regulere vesentlige forhold, herunder ansvar for studieplanrevisjon og 

godkjenning. 

 Dekan skal legge frem samarbeidsavtalen for studiedirektøren før godkjenning av nye 

studieplaner, eventuelt før godkjenning av større endring i studieplaner. 

 Samarbeidsavtalen skal arkiveres i P360. 

 

3.3 Endringer i NOKUT-akkrediterte studier 
Endringer i NOKUT-akkrediterte studier kan være søknadspliktige.  

 Alle planlagte større endringer i masterstudier som vil kunne medføre ny søknad til NOKUT 

må foreligge senest seks (6) måneder før NOKUTs gjeldende søknadsfrister.  

 Endringer kan ikke tre i kraft før NOKUT har gjort sine vurderinger, noe som krever langsiktig 

planlegging og endring. Spesielt forhold hvor det totale læringsutbyttet endres anses som 

søknadspliktig.  

 Endringer som gjennomføres på bakgrunn av anbefalinger i sakkyndige rapporter (NOKUT) er 

ikke søknadspliktige, men skal dokumenteres. 

Eksempler på søknadspliktige endringer er utvidelse av fagområde/profil, reduksjon av 

fagområde/profil, endring av type studium (jf. § 3 til § 5 i mastergradsforskriften), endring fra 

stedbasert til nettbasert eller motsatt, endring fra fellesgradsstudium til å skulle tilby hele studiet 

alene. Se ressursside hos NOKUT: https://www.nokut.no/norsk-utdanning/hoyere-

utdanning/endringer-i-studier-akkreditert-av-nokut--vanlige-sporsmal/ 

 Dekan gir varsel om ønskede større endringer i masterstudier til studiedirektøren. Varselet 

gis skriftlig. 
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3.4 Mindre endring i studieplaner og emner 
Innholdsmessige endringer som ikke påvirker det meningsbærende i totalt læringsutbytte eller 

overordnet fagområde kan delegeres fra dekan til studieleder. Eksempler på mindre endringer kan 

være emnenavn, forkunnskapskrav, korrigering av læringsutbyttebeskrivelser og innhold, 

læringsformer, vurderingsordninger og litteraturlister.  

Hvorvidt endring i studiemodell skal betraktes som stor eller liten endring avhenger av de 

konsekvenser endringen får, og må redegjøres for av avdelingen, se pkt. 4 Prosess og innhold. Det 

foretas en skjønnsmessig vurdering i samråd med studiedirektøren om hvorvidt endringen er stor 

eller liten. Merk at flere små endringer over tid totalt kan medføre større endringer i studieplanen.   

Dersom studieplanrevisjonen er av mindre omfang betraktes studieplanen som godkjent på 

avdelingsnivå når den oversendes for kvalitetskontroll fra studieleder til studiedirektør. Den 

opprinnelige godkjenningsdatoen fra dekan vil fremgå av studieplanen sammen med dato/sign. for 

revisjon. 

 Dekan kan delegere til studieleder å revidere studieplaner med mindre endring 

 Dekan selv skal godkjenne studieplaner med mindre endring dersom det er mer enn fire år 

siden forrige godkjenning. 

 

4. Prosess og innhold 
 

Revisjonsprosessen vil foregå i perioden september–april, med ulike frister og noe differensiering 

mellom utdanninger. Etter revisjonsprosessen er det andre aktører og systemer som skal bruke data 

fra godkjente og publiserte studieplaner, som f.eks. Canvas, Studentweb, timeplanlegging, 

registrering av nye studenter, bibliotek, bokhandel. Dermed er det viktig at frister overholdes.  

Prosessen utgjør en del av høgskolens kvalitetssystem. 

 

4.1 Årsak til endringer 
Årsak til endringer skal dokumenteres, se pkt. 4.2.1 Arbeidsbok for revisjon av studieplaner og emner 

 

4.1.1 Resultat fra kvalitetsarbeid og erfaringer 
Studieplanrevisjonen skal være basert på resultat fra kvalitetsarbeid. Resultat fra kvalitetsarbeid som 

årsak til endring skal dokumenteres.  

Endringer kan komme som resultat fra Studiebarometeret, emneevalueringer, periodisk 

programevaluering, kandidatundersøkelser, statistisk grunnlag (DBH), gjennomføring av studier og 

emner, sakkyndiges rapporter etter akkreditering og tilsyn, interne tilsyn, diskusjon i Advisory Board 

og andre fora i samarbeid med arbeidsliv, avviksmeldinger m.m.  

Endringer kan også komme som følge av eksamens-/sensorrapportering, studentveiledning, 

praksisadministrasjon m.m. 
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4.1.2 Endringer i rammeverk 
Endringer i studieplaner og emnebeskrivelser kan komme som følge av endringer i lover, forskrifter, 

rammeplaner, nasjonale retningslinjer og interne styringsdokumenter (faglige og administrative). 

 Avdelingsledelsen/programledelsen har ansvar for kvalitetssikring opp mot 

styringsdokumenter som gjelder faglig innhold og struktur. 

 Administrasjonen, sentral og lokal, har ansvar for kvalitetssikring opp mot 

styringsdokumenter som gjelder administrative forvaltningsregler. 

 

4.2 Programsekretariat 
Det oppnevnes programsekretariat for studieprogramrevisjonene. Programsekretariatet kan gjelde 

enkeltprogram eller flere program.  

Programsekretariatets oppgaver:  

 Oppstart og progresjon i revisjonsprosessen 

 Overholde frister 

 Klargjøre rammebetingelser og rammedokumenter som gjelder for revisjonen 

 Diskutere fagmiljøets endringsforslag og konsekvenser ut fra egen rolle 

 Diskutere administrasjonens endringsforslag og konsekvenser ut fra egen rolle 

 Bistå fagmiljøet med support til EpN ved behov 

 Kvalitetssikre endringer 

 Registrere endringer i FS 

 Dokumentere prosess og resultat i arbeidsbok for studieplanrevisjon 

 Publisere studieplaner og emner 

 Evaluere arbeidet 

 

Programsekretariatet består av: 

 Studieleder 

 Programledelse 

 FS-kontakt studiestedsadministrasjonen 

 Representant fra studiestedsadministrasjonen som ivaretar spørsmål om eksamen, studier, 

praksis 

 Representant for studiedirektøren eller representant for HiØ VIDERE (koordinator for 

programsekretariatet)1.   

Studieleder og programledelse er primærkontakt for resten av fagmiljøet i revisjonsprosessen. Ved 

behov for avklaringer bringer studieleder/programledelse spørsmål inn til programsekretariatet på 

vegne av fagmiljøet og vise versa. Ut over oppstartsmøtet og eventuelt statusmøte(r) kan 

programsekretariatet selv finne egnede arbeidsformer/møteformer. Se pkt. 4.3. 

 

                                                           
1 Opptakskontor og internasjonalt kontor er ikke deltakere i programsekretariat, spørsmål til disse ivaretas av 
representanten. 
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4.2.1 Arbeidsbok for revisjon av studieplan og emner 
Det er utarbeidet mal for revisjon av studieplan og emner for hhv bevilgningsfinansierte studier og 

studier i regi av HiØ VIDERE. Arbeidsboka skal danne grunnlag for teknisk revisjon og oppfølging, 

formell godkjenning av studieplaner og inneholde dokumentasjon om bruk av kvalitetsresultater og 

begrunnelser for endringer, som del av kvalitetssystemet. Arbeidsboka skal arkiveres i P360 under 

eget prosjekt for studieplanrevisjonen. Se pkt. 4.3.5 om etterarbeid. 

 Arbeidsbok for revisjon av studieplan og emner koordineres av studiedirektørens 

representant eller representant fra HiØ VIDERE 

 

4.3 Prosess for revisjon og publisering av studieplaner og emner 
Frister og perioder fremgår av årshjul, se pkt 8. 

 

4.3.1 Forarbeid 

 Studiedirektøren gir orientering om oppstart og rammer for revisjonsperioden på 

institusjonsnivå. 

 Dekan igangsetter revisjonsprosess og gir rammer på avdelingsnivå, og oppnevner 

programledelse. Rammer for revisjonen kan være økonomi, fagressurser, intern 

fremdriftsplan eller andre forhold. Ambisjonsnivå for revisjonen basert på resultater fra 

kvalitetsarbeid og andre rammebetingelser skal også kommuniseres fra dekan.  

 Administrasjonssjef oppnevner representanter fra SSA til programsekretariatene. 

Representantene må ha kjennskap til utdanningene og eventuelle rammeplaner. 

 Studiedirektørens representant initierer oppstartsmøte for programsekretariatene. 

 HIØ VIDERE oppnevner administrative representanter og initierer oppstartsmøter for 

programsekretariatene. 

 FS-ansvarlig klargjør studiemodell og emner for revisjon med bakgrunn i foreliggende 

informasjon for aktuelle kull, og formidler informasjon om studiemodell og koder til 

programsekretariatet. 

 FS-institusjonsansvarlig klargjør EpN-applikasjonen etter klarsignal fra studiedirektøren. 

 

4.3.2 Oppstartsmøte 
Alle studieprogram skal ivaretas av et programsekretariat. Se pkt. 4.2 Programsekretariat. 

Oppstartsmøtet avholdes normalt i september. Der det er hensiktsmessig kan oppstartsmøte for 

flere programsekretariat avholdes samtidig2. Dekan kan delta i oppstartsmøtet ved behov. Endelig 

studieportefølje vedtas normalt av høgskolestyret i november. 

I oppstartsmøtet skal følgende avklares: 

 Hvilke kvalitetsresultater ligger til grunn for ønskede endringer/revisjoner (kvalitetssystem)? 

 Hvilke studieplaner kan overleveres fra programledelse til studiedirektør eller HiØ VIDERE for 

kvalitetskontroll og publisering uten revisjon/med kun mindre revisjoner? 

                                                           
2 Dersom det er hensiktsmessig kan oppstartsmøtet avholdes felles for Studieenheten og HiØ VIDERE 
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 Hvilke studieplaner må prioriteres for tidlig ferdigstilling f.eks. på grunn av tidlig søknadsfrist 

(lokalt opptak) eller ved første gangs utlysning (markedsføring) eller ved behov for 

oversettelse og markedsføring overfor internasjonale søkere? 

 Hvilke studieplaner eller deler av studieplaner har større endringer? Plan for oppfølging. 

 Hvilke studieplaner har forsinkelser pga ytre rammevilkår? Plan for oppfølging. 

 Hvordan skal programsekretariatet jobbe med teknisk revisjon / behov for support til faglig 

ledelse (EpN)? 

 Rolleavklaring mellom studieleder og annen programledelse og kommunikasjonslinjer i 

revisjonsperioden. 

 Avtale eventuelt statusmøte og intern fremdriftsplan. 

 

4.3.3 Revisjon og kvalitetssikring 
Programledelsen legger til rette for dialog i fagmiljøer, innhenter og bearbeider endringsforslag. 

Studieåret 2018/2019 er det kun lagt til rette for at programledelsen og administrasjonen kan gjøre 

endringer i emner i EpN. Avdelingene må selv finne hensiktsmessige måter å ivareta endringsforslag 

fra fagmiljøene på og få registrert disse i EpN, alternativt med bistand fra SSA. EpN i full skala (for 

emneansvarlige) vil vurderes etter evaluering av revisjonsperioden.  

Programledelsen utarbeider innhold til arbeidsbok som grunnlag for teknisk revisjon, godkjenning og 

dokumentasjon av endringer i studieplaner.  

 

Opptakskrav 

 Opptakskrav for bevilgningsfinansierte studier fastsettes av styret selv, normalt i desember, 

og forvaltes av studiedirektøren 

 Opptakskrav for betalings- og oppdragsstudier fastsettes av dekan selv i godkjent studieplan 

eller i avtale om det enkelte oppdragsstudium. 

 Opptakskontoret registrerer alle vedtatte opptakskrav i Vortex (nettløsning), hhv. etter 

styrevedtak (desember) og etter vedtak i studieplaner/oppdragsavtaler, slik at disse blir 

tilgjengelig for markedsføring/søkere. 

 Studieleder har ansvar for at innholdet i studieplan og emner er i samsvar med opptakskrav. 

 Programsekretariatet må ved gjennomgang av generell del av studieplanen påse at 

oppdatert opptakskrav blir registrert som infotekst i FS. Studiedirektørens eller HiØ VIDEREs 

representant har overoppsyn med dette. 

 

Emnerevisjon 

I årshjulet angis 15. desember som frist for emnerevisjoner for emneansvarlig, men 

dekan/programledelse kan sette tidligere frister for revisjon av emnebeskrivelser. Egendefinert frist 

må settes slik at programledelsen kan vurdere helhet og sammenheng i studieprogrammet, og slik at 

SSA kan kvalitetssikre emnedetaljer før samlet revisjon oversendes til neste instans innen 20. januar.  

Se veileder for utfylling av emnebeskrivelser og brukerveiledning for EpN. 

 

Generell del av studieplanen 

Frister for revisjon og publisering av generell del av studieplanen er angitt i årshjulet.  
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Generell del av studieplanen må avstemmes med endringer som er foretatt i emnebeskrivelser. 

Dette gjelder så vel studiemodell som innhold og læringsutbyttebeskrivelser samt omtale av 

progresjon og vurderingsformer. Programledelsen har ansvar for å sikre helhet og sammenheng i 

studiet, og se til at studieprogrammet oppfyller krav i studietilsynsforskriften. Se veileder for utfylling 

av generell del av studieplanen. 

Læringsutbyttebeskrivelser er grunnlag for produksjon av vitnemål og Diploma Supplement. Merk at 

endringer i læringsutbyttebekrivelser, store eller små, må markeres særskilt og følges opp med 

korrigert oversettelse av tekst til engelsk. Se pkt. 4.3.5 Etterarbeid. 

Inntil videre må endringsforslag til generell del av studieplanen legges frem som worddokument e.l. 

Studiedirektørens eller HiØ VIDEREs representant registrerer endringene i FS, som kilde for 

publisering. Se også pkt. 6.1. FS og EpN. 

 

Statusmøte 

I tillegg til oppstartsmøte og løpende dialog i programsekretariatene kan det enkelte 

programsekretariat også avtale statusmøte(r).  

 Behov for statusmøte vil avhenge av både omfang på studium og omfang av endringer. 

 For gradsstudier anbefales det å avholde et statusmøte i perioden før oversendelse fra 

avdeling til studiedirektør, eventuelt rett i etterkant slik at felles utfordringer kan diskuteres 

og avklares med aktuelle aktører før endelig publisering. 

 Det anbefales å avtale tidspunkt for statusmøte i oppstartsmøtet, slik at møtetiden er satt av. 

I statusmøter kan andre aktører inviteres dersom det er hensiktsmessig, f.eks. dekan. 

 

Studieplaner og emner oversendes fra fagavdeling til Studieenheten eller HiØ VIDERE 

 Grunnlagsinformasjon til arbeidsbok for studieplanrevisjon skal foreligge ved oversendelse.  

 Programledelsen har vurdert helhet og sammenheng i studiet.  

 SSA har vurdert emnedetaljer (spesielt vurderingsordninger). 

 Emner oversendes primært som tekst i EpN. 

 Korrigeringer i generell del av studieplanen sendes som worddokument eller annet skriftlig 

format (avklares i programsekretariat), og Studieenheten eller HiØ VIDERE oppdaterer 

senere tekst i FS. 

 

Studieplaner og emner kvalitetskontrolleres i Studieenheten eller ved HiØ VIDERE.  

 Generell del av studieplanen oppdateres i FS. 

 Emner overføres fra EpN til FS. 

 Studieenheten eller HiØ VIDERE kvalitetskontrollerer tekst opp mot arbeidsbok og logg i det 

enkelte emnet samt aktuelle forvaltningsregler. 

 Studieenheten eller HiØ VIDERE foretar redaksjonelle/språklige endringer ved behov. 

 Ved større endring i studieplanen legges planen frem for godkjenning hos dekan. Det 

forutsettes at det har vært dialog med dekan om større endringer underveis i prosessen. 
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4.3.4 Publisering 
Godkjente studieplaner skal publiseres på høgskolens nettsider før studiestart, primært før 

søknadsfrist for opptak utløper.  

Det skal fremgå av studieplanen når studieplanen ble godkjent, eventuelt revidert, samt 

hvem/hvilket organ som har foretatt akkrediteringen/godkjenningen, ihht mal for studieplaner og i 

tråd med kvalitetssystemet. 

Studieplanene skal kun publiseres på definerte websider. Andre aktører (avdeling, fagansatte o.a.) 

skal linke opp til studieplaner og emner der den originalt er publisert, dersom det er behov for å 

gjengi hele eller deler av studieplanen (Canvas). Studieplaner og emner skal ikke gjengis i annen 

ordlyd. 

 Studiedirektøren forvalter publisering av studieplaner. 

 Studieenheten publiserer studieplaner og emner for bevilgningsfinansierte studier. 

 HiØ VIDERE publiserer studieplaner og emner i regi av HiØ VIDERE. 

 IKT-direktøren forvalter revisjon og publisering av markedsføringstekster. 

 IKT-direktøren forvalter teknisk integrasjon mellom FS og Vortex samt kommunikasjon med 

leverandør av nettløsningen (UiO). 

 

Det utarbeides retningslinjer for behandling og publisering av markedsføringstekster. 

 

4.3.5 Etterarbeid og evaluering 
 

Teknisk korrigering 

 SSA (Fredrikstad, Halden, VIDERE) vedlikeholder emnedetaljer i FS:  

o Informasjonen skal være oppdatert før Studentweb åpner 

o Bekreftelse på ferdig registrering skal føres i arbeidsboka. 

 FS-institusjonsansvarlig avslutter EpN-perioden etter instruks fra studiedirektøren. 

 

Dokumentasjon og arkivering  

Kvalitetsarbeidet ved HiØ skal dokumenteres. Revisjoner av studieplaner og emner dokumenteres 

henholdsvis i arbeidsbok og ved loggføring i EpN/FS.  

Alle arbeidsbøker for revisjon av studieplaner og emner skal arkiveres i P360. Det er opprettet 

prosjektnummer for studieplanrevisjon, både pr avdeling og for enkelte eller grupper av 

studieprogram. Oversikt over prosjekt- og saksnummer finnes på ressurssiden for studieplanutvikling. 

Godkjente og publiserte studieplaner skal arkiveres i høgskolens elektroniske arkivsystem, jf. 

arkivloven. Studieplaner vil nå også være arkivert i FS.  

 Arbeidsbok for revisjon av studieplaner og emner sluttføres og arkiveres i P360, se pkt. 4.2.1 

 Loggfelt for studieplaner (FS) og emner (EpN) fylles ut med dato/sign. og kortfattet 

beskrivelse av endringer.  

 Publiserte studieplaner arkiveres i P360 etter egen arkivnøkkel. Studiedirektør og leder for 

HiØ VIDERE er ansvarlig for arkivering av studieplaner.  
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Evaluering av studieplanrevisjonen 

Evaluering av både prosess og resultat kan foregå avdelingsvis eller på tvers av avdelinger. 

Studielederforum kan være egnet arena for overordnet institusjonell evaluering. Spørreundersøkelse 

kan vurderes som metode for å få innspill fra flere aktører, både fra studenter, administrasjon, 

vitenskapelige tilsatte og andre aktører.  

 
Evalueringen vil danne grunnlag for korrigerte Bestemmelser om studieplanrevisjon ved neste 
revisjonsperiode, og utgjør en del av høgskolens kvalitetssystem hvor bruk av kvalitetsresultater er et 
viktig parameter. 
 

 Studiedirektøren initierer evaluering av revisjonsperioden. 
 Bestemmelser om studieplanrevisjon og ny forvaltningsmodell skal evalueres og eventuelt 

revideres senest juni 2019. 
 

Vitnemål og Diploma Supplement 

Det foretas en årlig gjennomgang av tekst som skal fremgå av vitnemål og Diploma Supplement. 

Tekstene skal registreres i FS før vitnemålsproduksjon, og er angitt for hvert enkelt kull. Revisjonen 

foregår i gradsstudiets siste studieår. 

 Studiedirektøren utarbeider oversikt over aktuelle kull/studieprogram som skal ha vitnemål 

og Diploma Supplement før hver eksamensperiode. 

 Programsekretariatet er ressursgruppe for kvalitetskontroll og korrigering av tekst innen 

fastsatte frister. 

 FS-institusjonsansvarlig registrerer korrigerte tekster i FS etter tilbakemelding fra 

studiedirektøren. 

 

4.4 Samarbeid og ansvarsfordeling mellom HiØ VIDERE og andre aktører ved HiØ 
HiØ VIDERE: 

 Har et selvstendig ansvar for administrering av revisjon og publisering av studieplaner.  

 Har dialog med fagavdelingene om revisjonsprosessen, bistår og gir support ihht 

retningslinjer i dette dokumentet og fungerer som rådgivende og korrigerende enhet opp 

mot lokale og nasjonale bestemmelser og retningslinjer.  

 Kommuniserer fremdriftsplan for studieplanrevisjon til avdelingene og Studieenheten, slik at 

revisjonen og kvalitetssikringen kan tilpasses annet arbeid dersom prosessen foregår utenfor 

ordinære tidsfrister.  

 Konfererer med SSA i relevante problemstillinger. SSA må gjensidig melde ifra om 

utfordringer ved gjennomføringen. 

Studiedirektøren har forvaltningsansvaret for høgskolens studieplaner og studieplanprosess og kan 

foreta en overordnet gjennomgang av EVU-studieplaner, enten på forespørsel fra HiØ VIDERE, 

avdelingene eller på eget initiativ.  

Studieplaner i regi av HiØ VIDERE er underlagt høgskolens overordnede retningslinjer for 

studieplanarbeid. Unntak fra dette kan være tidsfrister for publisering og forventninger om bruk av 

EpN i revisjonsprosessen.  
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Det skal avholdes fellesmøter om studieplanarbeid mellom Studieenheten og HiØ VIDERE. Møtet bør 

ta opp status og fremdriftsplaner, behov for opplæring og aktuelle problemstillinger.  

 Studiedirektøren initierer ett fellesmøte om studieplanarbeid for HiØ VIDERE og 

Studieenheten pr semester, utover dette kan både Studieenheten og HiØ VIDERE be om 

samarbeidsmøter. 

 

5. Språk, formuleringer og litteraturlister 
 

5.1 Redaksjonelle endringer som ikke endrer meningsinnhold 
Språklige endringer og standardformuleringer kan endres av administrasjonen der dette er 

hensiktsmessig og ikke påvirker innhold/betydning i studieplan eller emner. Slike endringer kan være 

språkvask, korrektur og layout slik at teksten fremstår som leservennlig på nett. Endringer kan også 

komme som følge av vedtatt begrepsbruk i nasjonale planer. Høgskolen bør tilstrebe felles 

begrepsbruk på tvers av emner og studier.  

 Redaksjonelle endringer kan foretas av SSA underveis i revisjonen eller av studiedirektøren 

ved kvalitetskontroll og vedlikehold av studieplaner.  

 Ved eventuell uenighet om tekstbruk avgjøres innholdet av dekan (faglig innhold) eller 

studiedirektør (administrativt innhold). 

 

 

5.2 Engelske studieplaner og emner 
 

 Studieplaner som skal publiseres både på norsk og engelsk, eventuelt kun på engelsk, følger 

samme prosess og tidsfrister som øvrige studieplaner og emner.  

 EpN og FS gir redaksjonell mulighet til å beskrive emner på norsk, engelsk og eventuelt 

nynorsk i samme registreringsbilde.  

 Norske og engelske tekster oversendes fra avdelingen parallelt og korrigeres parallelt.  

 Avdelingen har selv ansvar for språklig nivå og kvalitetssikring av engelske tekster.  

 Rammeavtale for oversettelse og språkvask av tekster fra norsk til engelsk: 

https://www.hiof.no/for-ansatte/arbeidsstotte/studier/studieplanutvikling/rammeavtale-

for-oversettelse-og-sprakvask-av-tekst.html 

 

5.3 Litteraturlister 
Som hovedregel skal litteraturlister revideres av fagmiljøene i ordinær revisjonsperiode. 

Litteraturlista markeres alltid med dato for siste oppdatering. 

Litteraturlister kan normalt korrigeres utenom revisjonsperiode dersom dette er nødvendig, dvs. 

dersom titler ikke har vært tilgjengelige eller det har kommet nye utgaver.  

Det gis egen frist for litteraturoppdatering, se også pkt. 6.3 om overgang til digitalt 

pensumlistesystem (Leganto).  
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 Litteraturliste skal foreligge i ordinær revisjonsperiode 

 Frist for nødvendig oppdatering utenom ordinær revisjonsperiode er 1. desember for 

vårsemesteret og 1. juni for høstsemesteret. Litteraturliste må merkes tydelig med korrekt 

emnekode. 

 Litteratur som kommer utenom ordinær revisjonsperiode skal registreres av 

studiedirektørens eller HiØ VIDEREs representanter.  

 Endring av litteratur skal loggføres i emnebeskrivelsene. Merk at litteratur må oppdateres i 

både norsk og engelsk versjon.  

 

6. Verktøy 
 

6.1 FS og EpN  
FS (Felles studentsystem) skal være kilde for all studieplaninformasjon ved HiØ. 

EpN (emneplanlegging på nett) er en applikasjon som er tilgjengelig for ansatte som har FEIDE-

innlogging, men som ikke har FS-tilgang. 

 EpN er p.t. kun til bruk for emnerevisjon og ikke for revisjon av generell del av studieplanen.  

 EpN skal benyttes ved revisjon av emner ved den enkelte avdeling. Unntaksvis vil emner bli 

revidert direkte i FS basert på andre grunnlagsdokumenter for revisjon. All tekst som er 

revidert i EpN blir tilbakeført til FS før publisering på nett.  

 UNIT3 jobber med utvikling av EpN-modul for generell del av studieplaner. Inntil denne er på 

plass vil generell del av studieplanen vedlikeholdes i FS. Når EpN er klargjort for generell del 

av studieplanen vil dette også implementeres ved HiØ, med konsekvenser for arbeidsrutiner. 

 

6.2 Vortex (nettløsning) 
Ved Høgskolen i Østfold brukes publiseringsverktøyet Vortex fra juni 2018. Studieplaner registreres i 

FS som er kilde for godkjente og publiserte studieplaner. Kun unntaksvis skal det publiseres 

studieplaner i annet format. Fra juni 2018 er det glidende overgang mellom markedsføringstekst og 

studieplan rettet mot nye søkere, samtidig som deler av studieplanen fremstår som del av 

markedsføringsteksten. Spesifikke studieplaner og emner for alle aktuelle kull er lenket opp under 

markedsføringen av hvert enkelt studieprogram.  

Publiseringsløsningen er under implementering og kan bli endret. 

 

6.3 Leganto (digitalt pensumlistesystem) 
Leganto er et verktøy for revisjon og publisering av litteraturlister, som er kompatibelt med 

bibliotekets systemer. HiØ har inngått avtale om bruk av Leganto, men er ikke ferdig med utredning 

av bruken av Leganto p.t. Inntil dette er avklart vil litteraturlister bli revidert i EpN, og publisert via 

FS. Eventuelt også revidert direkte i FS dersom endringer kommer etter ordinær revisjonsperiode. Se 

pkt. 8 Årshjul.  

                                                           
3 UNIT, nytt direktorat for IKT og fellestjenester i høyere utdanning og forskning (mai 2018). 
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Når funksjonaliteter og rutiner ved bruk av Leganto er ferdig utredet vil dette også implementeres 

ved HiØ, med konsekvenser for arbeidsrutiner. 

 

7. Avvik  
 

Med avvik menes forhold som oppstår i etterkant av studieplanens kunngjøringstidspunkt, og som 

får konsekvenser for enkeltstudenter eller grupper av studenter.  

Eksempler på slike forhold kan være: 

 Studier som ikke blir avviklet i tråd med foreliggende studieplan og emner. 

 Ønske om endringer etter publisering og/eller oppstart av studieåret/semesteret. 

 Feil som oppdages etter publisering og/eller oppstart av studieåret/semesteret. 

 Distribusjon av alternativ informasjon til studieplaner og emnebeskrivelser på nettsider, 

læringsplattform eller andre registreringer som ikke samsvarer med innhold i godkjente 

studieplaner. 

 Studieplaner og emnebeskrivelser som ikke er publisert. 

Avvikshåndtering involverer flere grupper, bl.a. studenter, avdelingsledelse, fagmiljø og 

administrativt støtteapparat. 

 

Avviksprosedyre: 

 Avviksmeldinger skal foreligge skriftlig og meldes til studiedirektør fra dekan eller til dekan 

fra studiedirektør. 

 Avvik krever saksbehandling med konsekvensutredning for å identifisere berørte parter og 

planlegge nødvendig tiltak. 

 Avvik skal ikke sluttføres uten at studiedirektør og dekan har gitt sin tilslutning til 

avvikshåndteringen. 

 Alle parter skal orienteres om resultatet av avvikshåndteringen for videre oppfølging. Berørte 

aktører og støtteapparat kan være studenter, fagansatte, praksisfelt, 

studiestedsadministrasjon/FS, arkiv, bibliotek m.fl. 

 Avviksmelding og avvikshåndtering skal arkiveres i P360. Enten direkte under 

prosjektnummer for studieplanrevisjon, eller med referanse til dette prosjektnummeret. 

 

Endringer som ikke automatisk regnes som avvik: 

 Språklig korrektur i studieplan og emner etter publisering og/eller igangsetting av 

studieåret/semesteret 

 Mindre korrigeringer av litteraturlister før oppstart av emnet  



19 
 

8. Årshjul – pilotordning revisjonsåret 2018/2019 
 

Aktivitet Ansvarlig Involverer FRIST/PERIODE4 
Orientering om oppstart og sentrale 
bestemmelser og betingelser 

Studiedirektør Studieenheten 15. august 

Oppnevne programledelse Dekan Studieleder, 
programansvarlig(e) 

20. august 

Oppnevne SSA-representanter til 
programsekretariat 

- Administrasjonssjef 
- Leder HiØ VIDERE 

FS-kontakt 
Studier/eksamen 
HiØ VIDERE adm. 

20. august 

Teknisk klargjøring av FS og EpN for 
revisjonsperiodens oppstart 

FS-institusjonsansvarlig Beskjed til FS-gruppa Etter avtale 

Studiemodell og emner klargjøres 
for revisjon i FS så langt som mulig 

FS-kontakt SSA Beskjed til 
programsekretariat 

Etter avtale 

Igangsetting av avdelingsvis faglig 
revisjonsprosess.  
Se pkt. 4.3.1  

Dekan Studieleder, 
programledelse 

1. september 

Oppstartsmøte for 
programsekretariat 
Se pkt. 4.2  

- Studiedirektørens 
representant 
- HiØ VIDEREs representant 

Programsekretariat 
(programledelse og 
administrasjon) 

September 

Semestermøte mellom HiØ VIDERE 
og Studieenheten 
Se pkt. 4.4.1  

Studiedirektør HiØ VIDERE og 
Studieenheten 

Minimum ett møte pr 
semester 
 

Faglig revisjonsprosess.  
Se pkt. 4.3 og 4.4 
 

Studieleder Fagmiljø 
Programledelse 
Programsekretariatet 

1. september–20. 
januar 

Studieportefølje og måltall 
fastsettes (bevilgningsfinansierte 
studier). 

Styret selv Avdelingsledelse. 
Programsekretariat. 

November (variabel 
dato, styremøte) 

Opptakskrav 
Opptakskrav registreres i nettløsning 
for markedsføring 
Se pkt. 4.3.3  

Studiedirektør Opptakskontor 
Programsekretariat 

Desember 
(bevilgningsfinansierte) 
Variabel dato (bidrag 
og oppdrag) 

Forslag til revisjon av enkeltemner 
skal foreligge fra emneansvarlig 

Studieleder/programledelse Emneansvarlig 
SSA 

15. desember 

Studieplaner og emner oversendes 
til kvalitetskontroll 

Studieleder Studieenheten 
HiØ VIDERE 

20. januar 

Studieplaner og emner 
kvalitetskontrolleres i 
Studieenheten eller hos HiØ VIDERE 

Studieleder Programsekretariat 20. januar–1. mars 

Godkjenning av større endringer / 
nye studieplaner. Se pkt. 3 

Dekan Programsekretariat 20. januar–1. mars  

Statusmøte (ikke obligatorisk, 
anbefalt for gradsstudier) 

Programsekretariat Programsekretariat 
Andre aktører 

November–Februar  

Etterarbeid 
Se pkt. 4.3.5 

Programsekretariat  
 

Programsekretariat 
Arkiv 

1. mars–20. juni 
 

Litteraturlister 
Se pkt. 5.3 

Studieleder/programledelse Studiedirektørens repr. 
HiØ VIDERE 

1. desember (vår) 
1. juni (høst) 

Revisjon av vitnemål og Diploma 
Supplement ferdigstilt 

Studiedirektør Programsekretariat 
FS-institusjonsansvarlig 

Ca. 20. april, se egen 
oversikt 

Evaluering av studieplanrevisjonen 
Se pkt. 4.3.5 

Studiedirektør Programsekretariat, 
administrasjonssjef, 
studieleder, dekan 

Innen utgangen av juni 

 

                                                           
4 For studieprogram som av ulike årsaker ikke kan overholde frister avtales en hensiktsmessig fremdriftsplan. Eksempler på 

forsinkelser kan være; studier med ordinær oppstart i vårsemesteret, større revisjon av nasjonale rammeplaner og 
retningslinjer som fører til at tidsplan ikke kan følges. Eksempel på fremskyndet frist kan være bidrags- og oppdragsstudier i 
regi av HiØ VIDERE og nyetablerte studier som bør publiseres tidlig av markedsmessige årsaker. 
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