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Forord 

 

Bestemmelser om studieportefølje erstatter tidligere Bestemmelser om studieportefølje og 

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

studieplanrevisjon er revider av høgskoledirektør og studiedirektør 10. juli 2018 som en pilotordning 

for revisjonsperioden 2018/2019. 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 som er gjort i dette dokumentet kommer som følge av implementering av ny 

studietilsynsforskrift (februar 2017). I denne revisjonsfasen er ikke grunnprinsippene om håndtering 

av høgskolens studieportefølje 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 
 

Bestemmelser om studieportefølje gir en oversikt over hvordan studietilbudet ved Høgskolen i 

Østfold behandles når det gjelder etablering, igangsetting, trekk og nedlegging av studier, både 

innenfor den bevilgningsfinansierte og bidrags- og oppdragsfinansierte virksomheten. Dokumentet 

omhandler regler for håndtering av eksisterende studieportefølje, både utlysning, måltall, trekk av 

studier og nedlegging av studier.  

Dokumentet er en veileder for ansatte ved HiØ slik at studier blir behandlet etter de pålegg 

høgskolen må rette seg etter. Akademi for scenekunst blir i dokumentet omtalt som avdeling for 

enkelthets skyld. Betegnelsen dekan skal også underforstått gjelde kunstnerisk ledelse ved 

Akademiet. 

 

1.2. Grunnlagsdokumenter for studieportefølje og etablering av nye studier 
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 

 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. 

http://www.regjeringen.no/no/dokumenter/rundskriv-f-11-03/id109337/ 
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 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 studieplanrevisjon ved Høgskolen i Østfold (fastsatt 11. juli 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 studieportefølje 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) 
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2. Etablering av studier på lavere grad – bevilgningsfinansierte 
 

 

2.1. Etablering av bevilgningsfinansierte studier innenfor grunnbevilgningen 

 

 

Styret selv vedtar etablering og nedlegging av studier på lavere grads nivå – innen rammen av 
den bevilgningsfinansierte virksomheten. 

 
 
Saksfremlegg (søknad) om etablering av studier finansiert innen rammen av bevilgningsfinansiert 
virksomhet sendes styret for behandling. Studiedirektøren forbereder saken for styret, etter at 
 

 behandling i høgskolens faglige ledergruppe er dokumentert 

 saksfremlegg fra avdelingen er forelagt 
 
 
Krav til utredning 
NOKUTs krav for akkreditering av studier ligger til grunn for de krav høgskolen stiller ved etablering 
av egne studier, uavhengig av om det er bevilgningsfinansierte studier eller bidrags- eller 
oppdragsfinansierte studier.  
 
Selv om det ikke er påkrevd med ekstern høring av planer for nye studietilbud, må den faglige 
kvaliteten sikres. Dette kan skje ved drøftinger i utvidede faglige fora, drøfting med brukergrupper i 
samfunns- og næringsliv, eller ved at utkast til studieplaner sendes til utvalgte høringsinstanser for 
synspunkter og kommentarer. Informasjon om hvordan den faglige kvaliteten på studietilbudet er 
sikret må framgå i saksfremlegget vedrørende etablering av studietilbudet. 
 
Kravene i studietilsynsforskriften (1. syklus1) og studiekvalitetsforskriften må beskrives og begrunnes. 
NOKUTs søknadsmal kan benyttes som del av saksfremlegg. 
 
I tillegg stilles det følgende interne krav og dokumentasjon i saksfremlegg fra avdeling til 
studiedirektøren ved søknad om etablering av et nytt studium (dekan har ansvar for utredning):  
 

 Studiets sammenheng med høgskolens strategiske plan og prioriteringer 

 Referanse/dato for presentasjon i høgskolens faglige ledergruppe 

 Redegjørelse for lignende og beslektede studier som allerede er etablert ved egen og andre 
institusjoner, herunder en vurdering av om tilbudene er konkurrerende 

 Redegjørelse for samarbeid med andre avdelinger/fagmiljøer og eksterne 
aktører/oppdragsgivere 

 Økonomisk redegjørelse for etablering og kostnader ved eventuell igangsetting av studiet, 
herunder nyansettelser, utstyr, drift, praksiskostnader samt behov for ressurser knyttet til 
administrative støttefunksjoner. 

 Redegjørelse for studieplasser dvs. muligheter for omdisponering av måltall etc. 

 Dokumentere avtaler inngått med eksterne aktører/oppdragsgivere 

                                                           
1 Høyere utdanning deles i ulike syklus ihht Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk; bachelornivå tilsvarer 1. syklus, masternivå 
tilsvarer 2. syklus og ph.d.-nivå tilsvarer 3. syklus. 
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 I samarbeidsprosjekter der minst 1/3 av studiet foregår ved annen avdeling eller institusjon, 
må det i saksfremlegget foreligge en skisse til samarbeidsavtale som bla. omhandler 
opptaksansvar, fordeling av studiepoengproduksjon, ressursfordeling mellom 
institusjonene/avdelingene mht undervisning og veiledning, eksamensavvikling og utstedelse 
av karakterutskrift/vitnemål. 
 

Vedlegg til saksfremlegg  

 Vedtak fra dekan/avdelingsstyret om at avdelingen ønsker å søke om etablering 

 Studieplan i henhold til HiØs mal for studieplaner og emnebeskrivelser 

 Utfylte vedlegg i henhold til NOKUTs veiledning og maler: 
a. Tabell med studiets fagmiljø, ihht tabell i NOKUTs veiledning 
b. CVer for studiets fagmiljø 

 Publikasjonslister for studiets fagmiljø de siste fem årene 

 Avtaler om studentutveksling 

 Signert(e) praksisavtale(r) 

 Signert samarbeidsavtale der dette er aktuelt2  

 
  
Dekan selv godkjenner studieplanen første gang etter vedtak om etablering. Studiedirektøren skal 
kvalitetssikre studieplanen før godkjenning. Studieplanen skal være så fullstendig ved 
etableringstidspunkt at den kan godkjennes og publiseres i god tid før søknadsfrist for opptak 
utløper. 
 

 
Tabell 1 Frister for etablering av bevilgningsfinansierte studier innenfor grunnbevilgningen 

Sak Ansvar Frist  Mottaker 

Forslag om etablering av nytt 
studietilbud på lavere grads 
nivå/bevilgningsfinansiert  

Dekan Senest 1. mars året før 
oppstart  

Høgskolens faglige 
ledergruppe gir en 
anbefaling 

 
Søknad om 
etablering/saksutredning fra 
avdeling  
 

Dekan Senest 1. mai for 
behandling i styret i 
oktober  

 

Studiedirektør 
 

Saksutredning om etablering 
samt vedlegg ferdigstilt 
(saksforberedelse til styret) 
 

Studiedirektør Senest 10 dager før 
styrebehandling. 
 

Høgskoledirektør 

Etablering av nytt studietilbud  Senest oktober3 året før 
oppstart  
 

Styret selv 

 
 

                                                           
2 Avtale mellom HiØ og andre institusjoner, mellom avdelinger, mellom HiØ og eksterne aktører (næringsliv, 
praksisinstitusjoner etc.) 
3 For at saken skal kunne realitetsbehandles i sak om studieportefølje og måltall i november, må vedtak om etablering 
foreligge først, altså senest i oktober. 
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2.2 Etablering av bevilgningsfinansierte studier utlyst/tildelt særskilt fra 

departement/direktorat – spesielle tiltak innenfor utdanningssektoren 

 

Departement og direktorat kan tildele institusjonen studier på lavere grads nivå i forbindelse 
med spesielle tiltak innenfor utdanningssektoren4. Tildelingsperiode fremkommer av 
henvendelse fra departement eller direktorat. 

 
Studieplan utarbeides etter høgskolens vedtatte mal for studieplaner og følger vanlige prosedyrer for 
godkjenning av denne.  
 
En større utredning mht. økonomi, behov og faglig kompetanse er ikke nødvendig, da det forutsettes 
at departementet ved tildeling har foretatt denne vurderingen i forkant. Den faglige kvaliteten skal 
imidlertid sikres ved en kvalifisert gjennomgang av studieplanens innhold. 
 
Ved søknad om tildeling av utlyste studier er dekan faglig ansvarlig for prosess og søknad. Dette for å 
sikre at avdelingen har faglig kompetanse og ressurser til å drifte og gjennomføre studiet det søkes 
om, uten at dette går på bekostning av avdelingens etablerte studietilbud. Institusjonsledelsen skal 
godkjenne søknader før innsending. Søknad skal dokumenteres i P360. 

 
Styret skal i slike saker holdes orientert om de tildelinger institusjonen har fått samt 
tildelingsperiode. 

 
 
Tabell 2 Frister for etablering av bevilgningsfinansierte studier ifm spesielle tiltak innenfor 
utdanningssektoren 

Sak Ansvar Frist Mottaker 

Søknad og saksutredning til studium utlyst 
av departement/direktorat på lavere 
grads nivå fra HiØ 
 

Dekan Senest to uker før 
ekstern frist utløper 
 

Studiedirektør 
 
 

Gjennomgang av søknad og saksutredning 
etter eksterne og interne regelverk 
 

Studiedirektør Senest én uke før 
ekstern frist utløper 

 

Ferdigstilt søknad med saksutredning til 
studium utlyst av departement/direktorat. 
 

Dekan og 
studiedirektør 

Ekstern frist 
 

Rektor 

 

  

                                                           
4 Eksempel: Tverrfaglig psykososialt arbeid med barn og unge, videreutdanning (60 studiepoeng) er et tiltak i regjeringens 
strategiplan for barn og unges psykiske helse, og tilbys som et oppdrag fra Helsedirektoratet. 
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3. Akkreditering og etablering av masterstudier 
 

Høgskolen må søke NOKUT om akkreditering av studier på høyere grads nivå, det vil si masterstudier 

(2. syklus) og doktorgradsstudier (3. syklus). Det er Kunnskapsdepartementet som gir 

etableringsgodkjennelse av nevnte studier når NOKUT har akkreditert studiene. 

3.1 Akkrediteringssøknad – prosedyre 

Søknad om akkreditering av studier på høyere grads nivå må følge de retningslinjer som NOKUT til 
enhver tid har fastsatt, jf. forskrift om kvalitetssikring i høyere utdanning og fagskoleutdanning,  
forskrift om tilsyn med utdanningskvaliteten i høyere utdanning (studietilsynsforskriften) og NOKUTs 
veiledning. NOKUTs søknadsmal skal benyttes. 
 
Utkast til fremdriftsplan skal utarbeides og godkjennes av alle impliserte parter og følge som vedlegg 
til styresaken. Dekan har ansvar for dette, men kan delegere fremdriftsplan til studieleder, 
prosjektleder e.l. Fremdriftsplanen skal synliggjøre definerte arbeidsoppgaver, involverte personer, 
interne frister og aktuell innsendingsfrist til NOKUT. Som involverte parter regnes 
administrasjonssjef, dekan, studieleder, studiedirektør og HR-direktør, eventuelt eksterne 
samarbeidspartnere. 
 
Kravene i NOKUTs veiledning om akkreditering av studietilbud samt følgende interne krav og 
dokumentasjon ved arbeid med søknad om akkreditering av nytt masterstudium skal legges frem for 
styrebehandling ved HiØ: 
 

 Mastersatsingen skal være i tråd med høgskolens strategiske plan. 

 Mastersatsingen skal være forankret i avdelingsledelsen gjennom vedtak i avdelingsstyret om 
mastersatsing 

 Mastersatsningen skal ha en anbefaling fra faglig ledergruppe om videre arbeid fram mot 
behandling i styret 

 Styresak om akkreditering av nytt masterstudium skal følge de retningslinjer og krav som 
NOKUT til enhver tid har fastsatt. I tillegg må følgende dokumenteres  

o Kartlegging og vurdering av finansiering og konsekvenser av interne omdisponeringer 
som faglig og økonomisk forsvarlig 

o Vurdering av studiets organisering opp mot studiets målgruppe (fleksibilitet) 
o Vurdering av samfunnets behov for masterstudiet, gjerne understøttet av uttalelser 

fra offentlig/privat sektor. 
o Vurdering av masterstudiet i sammenheng med høgskolens faglige satsingsområder 

 
 
Ansvar 
Dekan har det overordnede og faglige ansvaret for mastersøknaden fram mot behandling i styret. 
Ansvar og godkjenning for ferdigstillelse, derigjennom faglig kvalitet, av akkrediteringssøknaden 
ligger hos dekan og rektor. 
 
 
Søknad administrativt avvist 
Dersom akkrediteringssøknaden blir administrativt avvist av NOKUT, kan avdelingen bearbeide 
søknaden i tråd med tilbakemeldingene fra sakkyndig komité, og sende den til NOKUT for ny 
behandling etter gitte frister. Det stilles da ikke krav til ny styrebehandling. 
Dersom avdelingen bruker lenger tid enn ett år etter vedtak fra NOKUT på å sende revidert søknad, 
skal rektor først bringe saken inn for styret før søknad sendes NOKUT.  
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Avslag på søknad 
Dersom høgskolen får avslag fra NOKUT, kan en bearbeidet søknad sendes på nytt uten ny 
behandling i styret innen ett år etter forrige innsending. Dette forutsetter at masterstudiet ikke er 
bearbeidet så mye at søknaden fremstår som ny.  
Dersom søknaden omarbeides betydelig, skal rektor først bringe saken inn for styret før søknad 
sendes NOKUT.   

 
Tabell 3 Frister for intern behandling av akkrediteringssøknader på masternivå 

Søknad om akkreditering og 
etablering av studier på høyere 
grads nivå 

Ansvar Frist Mottaker 

Saksfremlegg om akkreditering av 
masterstudier (2. syklus). 

Dekan Fortløpende Høgskolens faglige 
ledergruppe gir en 
anbefaling  
 

Saksfremlegg med fremdriftsplan - 
behandling av mastersatsning i 
avdelingsstyret 
 

Dekan Fortløpende Avdelingsstyret 

Saksutredning med påkrevd 
dokumentasjon  
(forberedelse for styrebehandling) 
 

Dekan Fortløpende  
 

Studiedirektør 
(inntil HiØ har 
opprettet et 
LOKUT*) 
 

Saksfremlegg til styret  Studiedirektør Senest 10 dager før 
aktuelt styremøte 

Høgskoledirektør 

Endelig akkrediteringssøknad med 
vedlegg leveres for administrativ 
kvalitetssikring (forberedelse for 
NOKUT-behandling) 
 

Dekan Etter avtale i 
fremdriftsplan, og 
minimum 2 mnd før 
NOKUTs gjeldende frister. 

Studiedirektør 

Akkrediteringssøknad sendes til 
NOKUT.  
 

Rektor og 
høgskoledirektør 

NOKUTs gjeldende frister NOKUT 

* LOKUT: lokalt organ for kvalitet i utdanningen 

 

3.2. Etablering av akkrediterte masterstudier 
Kunnskapsdepartementet etablerer studier på masternivå (2. syklus) etter at NOKUT har gitt 
akkrediteringsgodkjenning. Høgskolen sender søknad om etablering av studiet til 
Kunnskapsdepartementet sammen med NOKUTs akkrediteringsvedtak.  
 
Søknad om etablering til Kunnskapsdepartementet sendes umiddelbart etter at akkreditering fra 
NOKUT foreligger. Studiedirektøren forbereder saken for Kunnskapsdepartementet. 
 
Først når Kunnskapsdepartementet har etablert masterstudiet kan høgskolen markedsføre dette, 
vurdere igangsetting i sak om studieportefølje og studentmåltall (styresak) og eventuelt foreta 
opptak av studenter.  
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3.2.1. Etablering av enkeltemner på masternivå – alle finansieringskategorier 

HiØ har kun anledning til å etablere enkeltemner på masternivå dersom disse allerede inngår i et 

akkreditert masterstudium og har samme opptakskrav som tilhørende masterstudium. Etter dette 

kriteriet kan rektor vedta etablering av enkeltemner på masternivå innenfor bidrags- og 

oppdragsstudier. Merk bestemmelser i forskrift om egenbetaling ved universiteter og høyskoler. 

Saksfremlegg om etablering av enkeltemner på masternivå sendes fra dekan til studiedirektøren. 

Studiedirektøren kvalitetssikrer etableringssaken opp mot NOKUTs bestemmelser.  

Krav til utredning 

 Fagmiljø 

 Rekruttering av studenter, derigjennom konkurranse med bevilgningsfinansiert 
masterstudium 

 Antall studenter ved opptak 

 Organisering av emnet  
 
 
 
Tabell 4 Frister for etablering av bidrags- og oppdragsfinansierte enkeltemner på masternivå 

Sak Ansvar Frist Mottaker 

Søknad om etablering/saksutredning fra 
avdeling  
 

Dekan Fortløpende Studiedirektør 

Saksutredning om etablering samt vedlegg 
ferdigstilt  
 

Studiedirektør Fortløpende Rektor 

Enkeltemner på masternivå som er bidrags- 

og oppdragsfinansiert, uavhengig av 

omfang 

Rektor vedtar Fortløpende  
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4. Etablering av bidrags- og oppdragsfinansierte studier (HiØ VIDERE) 

 

4.1. Studier på lavere grads nivå som er bidrags- og oppdragsfinansierte, t.o.m. 60 

studiepoeng 

 

Etablering og nedlegging av studier til og med 60 studiepoeng på lavere grads nivå, som er bidrags- 
og oppdragsfinansiert og avgrenset til institusjonens eksisterende fagkompetanse og 
studieportefølje, etableres av dekan selv. 

 

NOKUTs krav for akkreditering av studier ligger til grunn for de krav høgskolen stiller ved etablering 
av egne studier, uavhengig av om de er bevilgningsfinansierte studier eller bidrags- eller 
oppdragsfinansierte studier. 
 
 
Krav til utredning 
Utvikling og etablering av studietilbud finansiert ved eksterne midler forutsettes å bygge på 
eksisterende fagkompetanse og fagtilbud ved høgskolen. Merk bestemmelser i forskrift om 
egenbetaling ved universiteter og høyskoler. 
 
Vedtaket skal være undertegnet av dekan selv. Vedtak med saksfremlegg oversendes til 
studiedirektøren via elektronisk saksbehandlingssystem. Saken legges frem som orienteringssak til 
styret. Studiedirektøren utarbeider orienteringssak for styret om etableringer av bidrags- og 
oppdragsfinansierte to ganger i året.   
 
I vedtak om etablering av et nytt bidrags- eller oppdragsfinansiert studium skal det redegjøres for 
aktuelle punkter, som f.eks. fagmiljø/fagansvarlig samt deres kompetanse, rekruttering, antall 
studenter ved opptak m.m., jf. NOKUTs gjeldende forskrift om tilsyn med utdanningskvaliteten i 
høyere utdanning (studietilsynsforskriften) og veiledning til studietilsynsforskriften med retningslinjer 
for utforming av søknader om akkreditering av studier i 1. syklus. I tillegg skal følgende momenter 
være utredet (interne krav HiØ):  

 

 Redegjørelse for lignende og beslektede studier som allerede er etablert ved egen 
institusjon, herunder en vurdering av om tilbudene er konkurrerende 

 Redegjørelse for samarbeid med andre avdelinger/fagmiljøer og eksterne 
aktører/oppdragsgivere 

 Tilfredsstillende avtaler5, f.eks. praksis 

 Redegjørelse for inngåtte avtaler med oppdragsgiver/eksterne aktører 

 Økonomisk redegjørelse for etablering av studiet, herunder nyansettelser, utstyr, drift samt 
behov for ressurser knyttet til administrative støttefunksjoner 
 

  

                                                           
5 Alle avtaler må undertegnes av den formelt faglig ansvarlige, dvs. dekan. 
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Vedlegg til vedtak om etablering   

 Saksutredning 

 Studieplan i henhold til HiØs mal for studieplaner og emnebeskrivelser 

 Utfylte vedlegg i henhold til NOKUTs veiledning og maler: 
o Tabell med studiets fagmiljø, ihht tabell i NOKUTs veiledning 
o CVer for studiets fagmiljø 

 Publikasjonslister for studiets fagmiljø de siste fem årene 

 Avtale mellom høgskolen og ekstern samarbeidspartner signert av dekan og HiØ VIDERE 
v/administrativ leder 

 Eventuelt andre avtaler, f.eks. praksis 

 
 

Tabell 5 Etablering av bidrags- og oppdragsfinansierte studier på lavere grads nivå, t.o.m. 60 studiepoeng 

Saksbehandling Ansvar Frist Mottaker 

Studieleder, eller den han/hun 

delegerer faglig ansvar til, 

utarbeider saksfremlegg i 

henhold til spesifiserte krav og 

fremskaffer vedlegg. 

Studieleder oversender 

formelt (sign.) 

saksfremlegget til dekan. 

Fortløpende Dekan 

Vedtak om etablering av studiet 

må registreres og oversendes 

via elektronisk arkivsystem. 

Dekan selv vedtar Fortløpende  

Etableringsvedtak med alle 

underliggende dokumenter 

oversendes i elektronisk 

arkivsystem. 

Dekan oversender Fortløpende Studiedirektør 

Etableringsvedtak med 

underliggende dokumenter blir 

gjennomgått og kvalitetssikret 

opp mot høgskolens 

bestemmelser.  

Opprettingsbrev sendes FS-

institusjonsansvarlig.  

Studiet opprettes i FS. 

Studieenheten Fortløpende FS-institusjonsansvarlig 

 

Studieplanen følger deretter ordinære rutiner som for revisjon av studieplaner (se Bestemmelser om 
studieplanrevisjon ved Høgskolen i Østfold). Studieenheten kvalitetskontrollerer studieplanen før den 
(med tilhørende emner) sendes dekan for endelig godkjenning. 
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4.2 Studier på lavere grads nivå som er bidrags- og oppdragsfinansiert, over 60 

studiepoeng 

 

Styret selv vedtar etablering og nedlegging av studier med et omfang over 60 studiepoeng på 
lavere grads nivå, som er bidrags- og oppdragsfinansiert, avgrenset til institusjonens eksisterende 
fagkompetanse og studieportefølje. 

 
 
NOKUTs krav for akkreditering av studier ligger til grunn for de krav høgskolen stiller ved etablering 
av egne studier, herunder bidrags- eller oppdragsfinansierte studier, jf. studietilsynsforskriften (1. 
syklus). Sak om etablering av studier på lavere grads nivå over 60 studiepoeng som er bidrags- og 
oppdragsfinansiert behandles av styret, og studiedirektøren forbereder saken for styret. 
 
I tillegg til krav i studietilsynsforskriften stilles det følgende interne krav og dokumentasjon til 
saksfremlegg fra avdeling til studiedirektøren ved søknad om etablering av et nytt studium: 
 
 

 Redegjørelse for lignende og beslektede studier som allerede er etablert ved egen og andre 
institusjoner, herunder en vurdering av om tilbudene er konkurrerende 

 Redegjørelse for samarbeid med andre avdelinger/fagmiljøer og eksterne 
aktører/oppdragsgivere 

 Rekruttering av studenter 

 Antall studenter ved opptak 

 Tilfredsstillende avtaler, f.eks. for praksisstudier 

 Redegjørelse for opptakskrav, varighet, heltid/deltid, fleksibilitet i studiet 

 Fagmiljø – sammensetning, størrelse og samlede kompetanse 

 Økonomiske redegjørelse for etablering av studiet, herunder nyansettelser, utstyr, drift samt 
behov for ressurser knyttet til administrative støttefunksjoner 

 Dokumentere avtaler inngått med eksterne aktører/oppdragsgivere 

 

Vedlegg til saksfremlegg:  

 Søknad om etablering fra dekan 

 Studieplan i henhold til HiØs mal for studieplaner og emnebeskrivelser 

 Utfylte vedlegg i henhold til NOKUTs veiledning og maler: 
o Tabell med studiets fagmiljø, ihht tabell i NOKUTs veiledning 
o CVer for studiets fagmiljø 

 Publikasjonslister for studiets fagmiljø de siste fem årene 

 Eventuelt utkast til avtale mellom høgskolen og ekstern samarbeidspartner (signeres 
etter positivt styrevedtak) 
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Tabell 6 Frister for etablering av bidrags- og oppdragsstudier på lavere grads nivå over 60 studiepoeng 

Sak Ansvar Frist Mottaker 

Søknad om etablering/saksutredning fra 
avdeling med administrativ bistand fra 
HiØ VIDERE 
 

Dekan Fortløpende Studiedirektør 

Saksutredning om etablering samt 
vedlegg ferdigstilt (saksforberedelse til 
styret) 
 

Studiedirektør Fortløpende Høgskoledirektør 

Etablering av studier på lavere grads 
nivå som er bidrags- og 
oppdragsfinansiert, over 60 studiepoeng  

Høgskoledirektør Senest 10 dager før 
styrebehandling 

Styret selv 
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5. Utlysning av studier og måltall 

 

5.1 Bevilgningsfinansiert studieportefølje 

Høgskolens bevilgningsfinansierte studieportefølje og måltall evalueres og justeres årlig. Styret selv 
fatter vedtak om fordeling av studentmåltall og studieportefølje i forkant av budsjettbehandlingen, 
det vil normalt si i november. Vedtatt studieportefølje danner grunnlag for innmelding til Samordna 
opptak og til lokalt opptak om utlysning av studier til påfølgende studieår.  

 

Prosess og kriterier 
Studiedirektøren, sammen med representant fra Økonomienheten, gjennomfører dialogmøter med 
avdelingsledelsen som ledd i saksutredning. Beregning av studentmåltall og opptaksmål for det 
enkelte studium er basert på normert studieprogresjon, og følgende kriterier legges til grunn for 
vurderingen: 

 Høgskolens bevilgning og budsjett/Statsbudsjett/Revidert nasjonalbudsjett 

 Opptakstall de siste 3-4 år 

 Registrerte studenter pr 1. oktober (DBH-tall) 

 Antatt frafall beregnet ut fra opptak i de aktuelle kullene sett i forhold til antall 
registrerte studenter 

 Strategiske vurderinger av igangsetting av nye studier og masterportefølje, trender i 
søkerutviklingen, nasjonale føringer og behov i arbeidslivet. 

 

Søknader om etableringer må være ferdig saksbehandlet i styret (lavere grad) eller 
Kunnskapsdepartementet (høyere grad) senest i oktober, eller ved særskilt forbehold om etablering 
innen gitt tid, før studiet kan vurderes for igangsetting påfølgende studieår. 

Avdelingenes prioriteringer, sammensetning av studieportefølje og ønske om 
reduksjon/økning/omdisponering av måltall, må foreligge skriftlig senest to uker før saken 
ferdigstilles til styrebehandling. Studiedirektøren setter intern frist for dette hvert år, avhengig av 
tidspunkt for styrebehandling.  
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Tabell 7 Utredning om studieportefølje og studentmåltall - frister og ansvar 

Sak  Ansvar Frist  Mottaker 

Analyser/grunnlagsdata; bestille 
utredning på særlige områder som 
forarbeid til saken 

Studiedirektør Løpende Opptakskontor 
Avdelingsledelse 
Økonomienheten  
Andre 

Dialogmøter med avdelingsledelse; 
Innkalle til møter, distribuere 
grunnlagsdata (DBH pr 01.10) 
Føringer for prosessen/kommunisere 
årlig frist for skriftlige innspill i saken  
 

Studiedirektør September/oktober Avdelingsledelse  
Økonomienheten 

Innspill og prioriteringer fra 
avdelingsledelse/avdelingsstyre må 
foreligge senest to uker før saken 
ferdigstilles for behandling i styret 
 

Dekan Ultimo oktober. 
Endelig frist blir gitt 
av studiedirektør 

Studiedirektør 

Forberede saken for styret i dialog med 
høgskoledirektør, kvalitetssikre tall med 
Økonomienheten 
 

Studiedirektør Oktober/november 
(senest 10 dager før 
styrebehandling) 

Høgskoledirektør 

Vedtak om studieportefølje og måltall for 
kommende studieår  

Høgskoledirektør November (variabel 
dato, medio/ultimo 
nov.) 

Styret  

 

 

5.2 Bidrags- og oppdragsfinansiert studieportefølje 
Igangsetting av bidrags- og oppdragsfinansierte studier utlyst gjennom HiØ VIDERE, vedtas av den 
dekan som har det faglige ansvaret for studietilbudet. Dette gjøres i samarbeid med administrativ 
leder for HiØ VIDERE. 

Igangsetting av oppdragsfinansierte studier tildelt via departement/direktorat igangsettes etter 
kriterier gitt i oppdraget.  

 

5.3 Markedsføring av studier 

På bakgrunn av vedtatt studieportefølje oppdateres høgskolens nettsider for markedsføring av 

studietilbudet6.  

 Dersom det ikke er fattet vedtak om etablering, skal studiene ikke markedsføres. 

 Dersom det ikke er fattet vedtak om utlysning kan studiet/studiene markedsføres med 

forbehold om oppstart.  

 Enkelte studier kan gis særlig prioritet i markedsføringen av strategiske årsaker, jf. styresak 
om studieportefølje. 

                                                           
6 Retningslinjer for behandling og publisering av markedsføringstekster er under utarbeidelse. 

 



19 
 

6. Trekk av utlyste studier fra opptaket 
 

 Vurdering av trekk av studier skal foretas i perioden mellom søknadsfristen og et planlagt 
opptak 

 Det er ikke anledning til å trekke studier det allerede er foretatt opptak til. 

 

6.1 Bevilgningsfinansierte studier – samordna opptak og lokalt opptak 

På grunnlag av de offisielle søkertallene ved søknadsfristens utløp, vurderer studiedirektøren om 
utlyste studier skal trekkes. Styret fatter vedtak i saken. 

 

Vurderingskriterier 

 Opptaksmål (se sak om studieportefølje og studentmåltall) 

 Inneværende års søkertall på 1. prioritet 

 Utviklingstrenden i søkertallet de siste fem årene for det aktuelle studiet 

 Oppmøte- og frafallstendensen i studiet for de siste tre opptaksårene 

 
 
Prosedyre 
Dersom søkertallet er lavere enn det vedtatte opptaksmålet til studiet, korrigert for spesielle 
opptaksordninger i lokale opptak og interne fagvalg i lærerutdanningen, eller søkertallet tilsier et 
lavere oppmøte enn 20 studenter, skal studiedirektøren vurdere om studiet bør foreslås trukket. 
Studiedirektøren kan også vurdere å trekke studier der antall kvalifiserte søkere tilsier et lavere 
oppmøte enn 20 studenter. 

Studiedirektøren utarbeider sak til styret om hvilke studier som foreslås trukket. Aktuelle dekaner 
skal høres i saksprosessen, og deres innspill skal følge saken til styret. Saksutredningen til styret skal 
inneholde en vurdering av faglige, personalmessige og økonomiske konsekvenser hhv gjennomføring 
av studietilbud og trekk av studiet vil få.  

Dekan kan også på eget initiativ fremme forslag til studiedirektør om trekk av studier pga. særlig 
spesielle omstendigheter som gjør en gjennomføring av et utlyst studium umulig. Dekan meddeler 
studiedirektør om trekk av utlyste studier senest tre uker før hovedopptaket.  

Studier som tas opp til vurdering for trekk, må under saksprosessen og i påvente av styrevedtak tas 
ut av tidligopptaket i Samordna opptak medio mai, slik at ikke søkere får tilsagn på studieplass som 
ikke kan tilbys. 
 
 

  



20 
 

 

Tabell 8 Prosedyre for trekk av bevilgningsfinansierte studier 

Sak  Ansvar Frist  Mottaker 

Annonsering/påminnelse 
om tidspunkt for 
hovedopptak (lokalt opptak 
og Samordna opptak).  
 

Studiedirektør Så snart datoer/tidspunkt 
foreligger 

Dekaner 

Lokalt opptak 
Melding om trekk av 
bevilgningsfinansierte 
studier i lokalt opptak7. 
 

Dekan Senest tre (3) uker før 
hovedopptaket 

Studiedirektør 

Lokalt opptak 
Sak om trekk av 
bevilgningsfinansierte 
studier i lokalt opptak.  
 

Studiedirektør Senest tre (3) uker før 
hovedopptaket 

 
 
Styret/rektor vedtar på 
fullmakt 

Samordna opptak 
Sak om trekk av studier i 
Samordna opptak.  
 

Studiedirektør Senest tre (3) uker før 
trekkfrist i Samordna opptak 

Vedtak om trekk av studier i 
Samordna og lokalt opptak 

Styret/rektor Senest en uke for lokalt 
hovedopptak/trekkfrist i 
Samordna opptak8. Trekkfrist i 
Samordna opptak er normalt 
medio juni 
 

Opptakskontor/ 
studiedirektør 

 

Alle søkere, uansett studiets prioritet i søknaden, skal snarest mulig etter styrevedtak varsles skriftlig 
om at studium de har søkt blir trukket. 

 

6.2 Bidragsfinansierte studier 

Etter utløp av søknadsfristen vurderer dekan i samråd med HiØ VIDERE hvilke utlyste studier som bør 
trekkes.  

 

Vurderingskriterium 

 Antall registrerte søkere etter søknadsfristens utløp 

 
Dersom søkertallet er lavere enn det opptaksmålet som er satt for studiet, eller det er så få søkere at 
det tilsier et oppmøtetall under 20, blir det vurdert om studiet bør trekkes. I denne vurderingen tas 

                                                           
7 Studier i Samordna opptak med tilhørende studier i lokalt opptak må også vurderes mht. trekk på dette tidspunktet. 
8 Søkere til studier som blir trukket skal ha beskjed om trekk og anledning til å søke annet studium før hovedopptaket 

foretas. 
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det i betraktning om en ny utlysning av studiet (med en ny søknadsfrist) med sannsynlighet kan gi det 
ønskede oppmøtetallet.  

 

Tiltak ved trekk av studier  

Dersom dekan i samråd med HiØ VIDERE har vedtatt å ikke igangsette et studium, gjennomføres 

følgende tiltak: 

 Studiet blir oppdatert på høgskolens nettsider med at det er trukket fra opptaket 

 Endringen registreres i FS og studiet tas ut av Søknadsweb 

 Søkere informeres skriftlig per brev eller e-post om at studiet ikke igangsettes 

 

Vedtak om trekk av studier foretas normalt snarest mulig etter søknadsfristens utløp, men senest før 
hovedopptaket til studiene. 

 

6.3 Oppdragsfinansierte studier 
Trekk av oppdragsfinansierte studier avhenger av den enkelte kontrakt med oppdragsgiver og 

omtales ikke her. 
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7. Nedlegging av studier 
 

Mens trekk av studier fra opptaket gjelder studier som er utlyst i et konkret år, omhandler 

nedleggelse av studier vedtak om at et studium tas ut av høgskolens studieportefølje på permanent 

basis. Det etableres fra 2014 en prosedyre hvor høgskolen har en årlig gjennomgang av registrert 

studieportefølje, bl.a. av hensyn til rapportering av studiedata til DBH. Det skal kun rapporteres reelle 

og ajourførte data. 

Den instansen som har myndighet til å etablere studier har også myndighet til å nedlegge studier.  

 

7.1 Nedlegging av bevilgningsfinansierte studier, og bidrags- og oppdragsstudier over 

60 studiepoeng 

 

Styret selv vedtar nedleggelse av bevilgningsfinansierte lavere grads studier, og bidrags- og 
oppdragsstudier over 60 studiepoeng. 

 

På grunnlag av studiedata registrert pr. 15. august hvert år, sender studiedirektør en høringssak til 
avdelingene om mulig nedleggelse av registrerte studier som fyller et sett kriterier. 

 

Vurderingskriterier 

 Studiet er registrert som et aktivt studium i FS. 

 Studiet har ikke registrerte studenter pr. 1. mars. 

 Det har ikke vært eksamensavviklinger av studenter på studiet de siste tre studieårene. 

 

Dekan tar stilling til høringsforslaget. Studiedirektør forbereder styresak om nedlegging av studier til 
styremøte i oktober, med den hensikt at DBH-rapporteringen pr. 1. februar gir ajourførte studiedata 
på dette tidspunktet hvert år. 

Følgende forhold skal tas i betraktning ved behandling av forslag om nedleggelse av 
bevilgningsfinansierte studier: 

 Vurdering av nedlegging i lys av høgskolens strategiske prioriteringer. 

 Vurdering av regional og nasjonal dekningsgrad. 

 Vurdering av behov, etterspørsel og historiske søkertall. 

 Vurdering av faglige, økonomiske og bemanningsmessige konsekvenser 
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7.2 Nedlegging av bidrags- og oppdragsfinansierte studier t.o.m. 60 studiepoeng 

Oppdragsstudier er opprettet for en periode, gitt av oppdragsgiver, og vil dermed ikke kunne bli 
vurdert nedlagt på lik linje som bevilgningsfinansierte studier eller bidragsstudier. Nedlegging av 
oppdragsstudier omtales derfor ikke videre. 
 

Dekan selv vedtar nedleggelse av bidragsstudier t.o.m. 60 studiepoeng innen 15. januar. 

 
På grunnlag av studiedata registrert pr. 1. oktober hvert år, sender studiedirektør medio oktober en 
orienteringssak til dekanene om mulig nedleggelse av registrerte studier som fyller et sett kriterier. 

 

Vurderingskriterier 

 Studiet er registrert som et aktivt studium i FS. 

 Studiet har ikke registrerte studenter pr. 1. oktober. 

 Det har ikke vært eksamensavviklinger av studenter på studiet de siste tre studieårene. 

 
Følgende forhold skal tas i betraktning ved behandling av forslag om nedleggelse av bidrags- og 
oppdragsstudier: 

 Vurdering av nedlegging i lys av høgskolens strategiske prioriteringer. 

 Vurdering av regional og nasjonal dekningsgrad. 

 Vurdering av behov, etterspørsel og historiske søkertall. 

 Vurdering av faglige, økonomiske og bemanningsmessige konsekvenser. 
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