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Om kvalitetssystemet for utdanning 
 
For Høgskolen i Østfold er kvalitet i utdanningene sentralt. For å fremme god kvalitet er det viktig å 
ha et kvalitetssystem som gir gode forutsetninger for et målrettet, systematisk kvalitetsarbeid som 
sikrer at høgskolen arbeider med utdanningskvalitet på alle nivåer.  
 
Mål for kvalitetssystemet er som følger:  

• Studenter og ansatte har et ønske om og en vilje til å heve utdanningskvaliteten. 
Kvalitetssikringssystemet skal frembringe den kunnskapen som institusjonen trenger for å 
kunne vurdere kvaliteten i studiene og iverksette forbedringstiltak basert på denne 
kunnskapen. 

• Kvalitetssystemet skal sikre kontinuerlig utvikling av utdanningsvirksomheten, fange opp alle 
tilfeller der høgskolens egne kvalitetskrav ikke tilfredsstilles og sørge for at forbedringstiltak 
settes i verk. 

 
• Kvalitetssikring og avvikshåndtering skal løses på lavest mulig nivå i organisasjonen. Samtidig 

skal det sikres at relevant informasjon rapporteres til ansvarlige nivå. Kvalitetssystemet skal 
gi de ansvarlige den styringsinformasjon som er nødvendig for å fatte strategiske 
beslutninger for kvalitetsutvikling.  

 
En god kvalitetskultur bygger på et godt samarbeid mellom studenter og ansatte og systematiske 
evalueringsordninger. Kvalitetssystemet skal bidra til at studentene oppnår de definerte 
læringsutbyttene i emner og studieprogram og er forberedt på et arbeids- og samfunnsliv i endring. 
Kvalitetssystemet er organisert omkring emner, studieprogram og studieportefølje med fokus på 
studentenes læring og læringsutbytte. Resultater og vurderinger av det løpende kvalitetsarbeidet 
skal inngå i kunnskapsgrunnlaget for den strategiske utvikling av høgskolens samlede 
studieportefølje. 
 
Kvalitetssystemet omfatter alle studietilbud, årsstudier, bachelorprogram, mastergradsprogram, 
ph.d.-program og etter- og videreutdanninger ved HiØ, og bygger på følgende prinsipper: 

• Kvalitetsarbeid tar utgangspunkt i seks kvalitetsområder i utdanningen. 
• Kvalitetsarbeid i emner, studieprogram og studieportefølje er sentralt.  
• Kvalitetssikring og avvikshåndtering skal løses på lavest mulig nivå.  
• Det er studentmedvirkning i alle ledd. 
• Det er klare roller med ansvar og oppgaver. 
• Det er sammenheng i rapportene i kvalitetsarbeidet. 
• Kvalitetsarbeid er en kontinuerlig prosess som følger fasene i kvalitetssirkelen, se figur 1.  
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Figur 1. Fasene i kvalitetsarbeidet ved HiØ beskrevet som et læringshjul. 

 
Det er utarbeidet en oversikt over ansvar og oppgaver til sentrale aktører for å gi felles forståelse av 
forventingene til arbeidet med utdanningskvalitet, se vedlegg 1. 

 

Forankring i lov, forskrifter og strategier 
 

Kvalitetssystemet for utdanning er utviklet med bakgrunn i følgende lovbestemmelser og 
dokumenter. 

Sentrale føringer – krav til kvalitetssystem i lov og forskrift: 
• Lov om universiteter og høgskoler, 1-6 (sist endret 01.08.2018) som fastsetter at 

universiteter og høgskoler skal ha et tilfredsstillende internt system som skal sikre og 
videreutvikle kvaliteten i utdanning.  

• Forskrift om kvalitetssikring og kvalitetsutvikling i høyere utdanning og fagskoleutdanning 
(studiekvalitetsforskriften) § 2-1 som fastsetter overordnede krav om systematisk 
kvalitetsarbeid som sikrer og bidrar til å utvikle kvaliteten i studietilbudene. 

• Forskrift om tilsyn med utdanningskvaliteten i høyere utdanning (studietilsynsforskriften) 
§ 4-1 som fastsetter nærmere definerte krav til det systematiske kvalitetsarbeidet; strategi, 
forankring, kontroll, informasjonsinnhenting, behandling av sviktende kvalitet og bruk av 
resultater fra kvalitetsarbeidet. 
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Andre sentrale dokumenter: 
• ESG 2015: Standards and Guidelines for Quality Assurance in the European Higher Education 

Area 
• Meld.St.16 (2016 – 2017): Kultur for kvalitet i høyere utdanning 
• Strategisk plan – Høgskolen i Østfold 2019 – 2022 

 
Interne forskrifter og bestemmelser: 

• Bestemmelser om studieportefølje ved HiØ. (Gjeldende) 
• Bestemmelser om studieplanrevisjon ved HiØ. Pilotordning (Gjeldende) 
• Forskrift om eksamen, studierett og grader ved Høgskolen i Østfold. (Gjeldende) 
• Forskrift om opptak til studier ved Høgskolen i Østfold (Gjeldende) 
 

Strategier: 
«Med samfunnet – for framtida» er HiØs visjon, og i strategisk plan beskrives utdanning, forskning og 
formidling som tre hovedaktiviteter som henger sammen. Kvalitet i utdanning står helt sentralt og de 
seks kvalitetsområdene for utdanning følges direkte opp i flere prosesser som legges til grunn for 
kvalitetsarbeidet.   
 

Kvalitetsområder 
 

NOKUT (Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen) kaller studentenes vei fra studiestart til 
uteksaminering for studentenes læringsbane. Kvalitetssystemet ved HiØ er delt inn i seks 
kvalitetsområder som har innvirkning på studentenes læringsbane. Disse områdene er: 

• inntakskvalitet 
• læringsmiljøkvalitet 
• studieprogramkvalitet 
• undervisningskvalitet 
• relevanskvalitet 
• resultatkvalitet 

Områdene har betydning for studentenes læringsutbytte og skal systematisk vurderes innenfor hvert 
studieprogram/-tilbud. I det helhetlige kvalitetsarbeidet må disse sees i sammenheng. 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.hiof.no/for-ansatte/arbeidsstotte/studier/studieplanutvikling/bestemmelser-om-studieportefolje-ved-hogskolen-i-ostfold.pdf
https://www.hiof.no/for-ansatte/arbeidsstotte/studier/studieplanutvikling/bestemmelser-om-studieplanrevisjon-ved-hogskolen-i-ostfold-(pilotordning).pdf
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2018-02-08-229?q=H%C3%B8gskolen%20i%20%C3%98stfold-%20studierett
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2017-12-14-2426?q=Forskrift%20om%20opptak%20til%20studier
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Figur 2. Kvalitetsområdene som har innvirkning på utdanningskvaliteten ved HiØ 

 

Inntakskvalitet  
Med inntakskvalitet menes forkunnskaper og det faglige nivået studentene har når de starter 
studiene. Studenter som er godt kvalifiserte bidrar til stabilitet og attraktivitet i lærings- og 
studiemiljøene, og øker HiØs sannsynlighet for å utdanne flere kandidater til arbeidslivet. 

For å oppnå høyere inntakskvalitet skal HiØ rekruttere flere kvalifiserte studenter. Høgskolen skal gi 
målrettet, synlig og god informasjon om studietilbudet, og studentene skal få god veiledning i 
forbindelse med søknad, opptak og studiestart. Her inngår god oppfølging, mottakelse av nye 
studenter og integrering i læringsmiljøet. 

  

Studieprogramkvalitet 
Dette kvalitetsområdet handler om hvordan studieprogrammene er utformet for at studentene skal 
oppnå de definerte læringsutbyttene.  

Studieprogrammenes innhold skal være utformet i samsvar med de overordnede 
læringsutbyttebeskrivelsene i Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk og oppbygningen av studiene skal gi 
en helhetlig sammenheng og progresjon. Det skal være god sammenheng mellom innhold, 
undervisnings- og læringsformer og vurderingsformer. Internasjonalisering skal være en del av 
utdanningen og undervisningen skal være forskningsbasert. 

Kvalitet i studieprogram omfatter tydelig studieprogramledelse med definert ansvar for 
kvalitetsutvikling av studiet. Studieprogramansvarlig skal sikre gode arenaer for å diskutere 
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programmets utvikling slik at hele fagmiljøet, studenter, administrative støttetjenester og relevant 
arbeidsliv blir engasjert og har eierskap til utviklingen av studieprogrammet. 

 

Læringsmiljøkvalitet 
Læringsmiljø omfatter fysiske-, psykososiale-, organisatoriske-, digitale og pedagogiske forhold. Disse 
forholdene glir ofte over i hverandre og virker alle inn på studentenes studiesituasjon. 

Det organisatoriske læringsmiljøet skal utformes slik at det bidrar til gode systemer for medvirkning, 
tilbakemelding og oppfølging av studentene. De pedagogiske rammebetingelsene skal fremme 
studentenes læring gjennom hensiktsmessig form, innhold og rammer. Det fysiske læringsmiljøet skal 
utformes slik at det skaper gode og inkluderende læringsarenaer. Det psykososiale læringsmiljøet 
skal styrke forhold som kan påvirke studentenes gjennomføringsevne og opplevelse av trivsel og 
helse. 

 

Undervisningskvalitet 
God undervisningskvalitet skapes i møtet mellom underviser og student, og omfatter kvaliteten på de 
aktivitetene som skal bidra til studentenes læring. Et godt kvalifisert fagmiljø med høy faglig og 
pedagogisk kompetanse og et godt samarbeid med arbeidslivet, er en forutsetning for dette.  

Undervisningen skal motivere studentene ved at det er godt samspill mellom fagansatt og student. 
Undervisningen skal være godt planlagt, relevant og forskningsbasert og digitale verktøy skal inngå 
som en naturlig del. Det skal være gode rutiner for tilbakemelding, vurdering, veiledning og 
oppfølging av studenter som sikrer at de får nødvendig kunnskap for å oppnå læringsutbyttene i 
studiet. Studentene skal få en tilnærming til læring som understøtter livslang læring i et arbeids- og 
samfunnsliv i stadig endring, -de skal «lære å lære». 

Ekstern veiledet praksis er en viktig arena for studenter som skal lære ferdigheter, integrere 
kunnskap og utvikle holdninger i fremtidig yrkesrolle. Fagavdelingene har ansvar for å utvikle 
samarbeidsfora og prosedyrer for kvalitetssikring av veiledet praksis i alle studier der praksis er 
læringsarena. 

 

Relevanskvalitet 
Relevanskvalitet innebærer at studiene har tydelig relevans for videre studier og/eller arbeidsliv. 
Fokus er på oppbygging av emner og studieprogram for å gi kandidater kunnskaper, ferdigheter og 
kompetanse, som står seg over tid, og som danner grunnlag for livslang læring. 

Fagavdelingene skal ha kontakt med næringslivet, utdannings- og forskningsinstitusjoner nasjonalt og 
internasjonalt, og skal i tillegg etablere samarbeidsorganer med relevant arbeids- og næringsliv for 
studiene de tilbyr. Det er etablert Råd for samarbeid med arbeidslivet (RSA) på institusjonsnivå. På 
disse arenaene skal studienes relevans for arbeids- og næringsliv diskuteres for å sikre kvalitet i den 
teoretiske og praksisnære delen av studiene.  
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Resultatkvalitet 
Resultatkvalitet dreier seg om studentenes grad av oppnåelse av læringsutbyttene i forhold til 
målene for utdanningen. Resultatkvaliteten kan måles kvantitativt gjennom ulike indikatorer som for 
eksempel eksamensresultater, frafall, gjennomføringstid og kandidatproduksjon.  

Høgskolen skal ha systemer som medvirker til at studentene får eksamensresultater som samsvarer 
med graden av oppnåelse av læringsutbyttene. 

 

Ansvar, medvirkning og rapportering 

Studentene har selv og gjennom tillitsvalgte og Studentparlamentet ansvar for å bidra i 
kvalitetsarbeidet. Alle ansatte har ansvar for kvalitet i eget arbeid, og for at prosesser og rutiner skal 
fungere på en god måte. Ledelse på alle nivåer har et ansvar for utdanningskvalitet, og alle 
studietilbud skal ha en tydelig faglig ledelse. Høgskolestyret vedtar studieporteføljen årlig og har det 
overordnede ansvaret for at høgskolen jobber systematisk med utdanningskvalitet.  

Det er studentmedvirkning i alle ledd; med representasjon i styrer, råd og utvalg og gjennom mer 
uformelle møteplasser, som møter med emneansvarlig, studieleder/studieprogramansvarlig, dekan 
og rektor. Kvalitetsrapporter danner grunnlag for analyse, vurdering og utforming av tiltak til 
forbedring. De gir kunnskap om organisasjonen og grunnlag for strategiske beslutninger om 
studieporteføljen. Figur 3 viser rapporteringslinjen, sentrale prosesser og -utvalg. 
Læringsmiljøutvalget, Utdanningskvalitetsutvalget (UKU), FoU-utvalget og programutvalgene har 
viktige funksjoner i arbeidet med utdanningskvalitet. Mandat og sammensetning for utvalgene finnes 
på høgskolens nettsider.  

Gjennom årlige styrings- og utviklingsdialogmøter mellom høgskolens og fagavdelingenes ledelse 
diskuteres hvordan kvalitative og kvantitative resultater kan forbedres, og det settes opp 
forpliktende handlingsplaner. 
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Figur 3. Ansvarslinjer, rapportering, medvirkning og oppfølging i kvalitetsarbeidet ved HiØ. 

 

Etter at et emne er gjennomført skal emneansvarlig utarbeide en emnerapport. Studieleder skal 
hvert år levere en studieprogramrapport til dekan, som blant annet er basert på emnerapportene og 
som beskriver utdanningskvaliteten på programmet. Dekan skal utarbeide en kvalitetsrapport som 
omhandler avdelingens studieportefølje. Høgskoledirektør utarbeider høgskolens kvalitetsrapport til 
styret.  

Alle rapporter, sentrale undersøkelser og -evalueringer som inngår i arbeidet med utdanningskvalitet 
er vist i et årshjul, se figur 4. Det er lagt til rette for at høgskolens kvalitetsrapport til styret kan 
brukes som grunnlag for utarbeidelse av høgskolens aktivitetsplan det påfølgende året og til 
høgskolens årsrapport til Kunnskapsdepartementet. Det gjennomføres årlig styrings- og 
utviklingsdialoger med fagavdelingene om resultater og utvikling av studieprogrammene, med 
utgangspunkt i blant annet kvalitetsrapportene og tilstandsmeldingen. Periodisk programevaluering 
skal gjøres på alle studieprogram hvert 5.-6. år. For utfyllende informasjon om rapporter og 
evalueringer, se i vedlegg 2. 
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Figur 4. Årshjul for rapportering, evaluering og undersøkelser med ansvar og frister. 

Utvikling av studieporteføljen 
 

Politiske signaler gir viktige føringer om overordnet nasjonal strategi. I HiØs strategiske plan 2019 – 
2022 er det satt opp sentrale mål for studieporteføljen som blant annet innebærer å tilby 
samfunnsrelevante og profesjonsrettede utdanninger spisset mot bachelor-, master- og ph.d.-
program der HiØ er spesielt konkurransedyktige. HiØ arbeider også med å styrke 
utdanningssamarbeidet med utvalgte nasjonale og internasjonale utdanningsinstitusjoner. Dette er 
retningsgivende for arbeidet med utviklingen av den samlede studieporteføljen for HiØs fem 
fagavdelinger og Akademi for scenekunst. 

Krav i forskrifter om kvalitetssikring- og utvikling i høyere utdanning og tilsyn med 
utdanningskvaliteten styrer arbeidet med utvikling, godkjenning og revidering av HiØs studieprogram 
og studieportefølje. HiØs interne bestemmelser om studier og studieporteføljeutvikling beskriver 
prosess, prosedyrer og maler for selve arbeidet, se HiØs nettsider.  
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For å sikre helhetlige og sammenhengende studieprogrammer og god planlegging av studieløp, der 
læring og læringsutbytte er i fokus, er hovedvekten av kvalitetsarbeidet organisert rundt emner, 
studieprogram og studieportefølje, se figur 5.  
 
 
 
 
 

 
Figur 5. Kvalitet i emner, studieprogram og studieportefølje er sentralt i kvalitetsarbeidet ved HiØ. 

 
Alle emnebeskrivelser blir vurdert årlig for å se om det er behov for revisjon. Det blir oppnevnt et 
studieprogramsekretariat for hvert studieprogram. Sekretariatet gjennomgår og kvalitetssikrer 
studieplaner og emnebeskrivelser med vekt på endringsforslag som følge av resultater fra 
evalueringer eller faglige utviklingsbehov. Endringene som blir foretatt og en begrunnelse for 
endringene blir dokumentert i studieplanrevisjonsrapporten.  
 

Avvikshåndtering 
 

Studenter er representert i alle HiØs utvalg som er relevant for utdanningskvalitet og læringsmiljø. 
De kan gi tilbakemeldinger om positive og negative forhold ved undervisningen og læringsmiljøet i 
dialog med ansatte, gjennom emneevalueringer og læringsmiljøundersøkelser. 

I tillegg har høgskolen systemet Si ifra, som kan brukes av studenter og ansatte dersom de opplever 
at henvendelser gjennom andre kanaler ikke fører frem til forbedring eller om de ønsker å varsle om 
andre mer alvorlige forhold. Ordningen er tilgjengelig på høgskolens nettsider, hvor det også finnes 
mer informasjon.  

 

Systemrevisjon 
 

Kvalitetssystemet for utdanning skal revideres av høgskolestyret med en syklus på fire år fra vedtak. 
Neste hovedrevidering skal gjennomføres våren 2023. Styret kan vedta en tidligere revidering som 
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følge av eksterne tilsyn, evalueringer og søknad om ph.d.-akkreditering. Mindre, løpende 
revideringer, som følge av endringer i eller tilpasninger til formelle rammebetingelser, samt tekniske 
og språklige justeringer, godkjennes av rektor.  

 

Ressurser  
 

Utfyllende beskrivelser av rutiner, maler, veiledninger, bestemmelser og retningslinjer i arbeidet med 
utdanningskvalitet finnes på høgskolens nettsider. Disse vil bli oppdatert jevnlig i forbindelse med det 
kontinuerlig forbedringsarbeidet. 
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Vedlegg 1: Aktørenes ansvar og oppgaver 
 

* Her finnes utfyllende mandat og sammensetning av utvalget. 

STUDENTER, STUDENTDEMOKRATI OG -VELFERD 
Rolle Ansvar/oppgaver 
Student Studentene har ansvar for å engasjere seg i undervisningen og utviklingen av utdanningskvaliteten ved 

høgskolen. Det kan skje gjennom deltagelse i emneevalueringer, studentenes helse- og trivselsundersøkelse 
(SHOT), studiebarometeret mm. De kan også medvirke gjennom representasjon i styrer, råd og utvalg og andre 
uformelle møtearenaer. Studentene har også ansvar for å sette seg inn i gjeldende lover, regler og forskrifter. 
Den enkelte student oppfordres til å melde opplevde avvik fra god utdanningskvalitet. 
 

Studentdemokratiet Studentledere, programtillitsvalgte og råd- og utvalgsmedlemmer representerer studentene og sørger for 
studentrepresentasjon i styrer, råd, komiteer og utvalg ved høgskolen. Alle tillitsvalgte skal ha tilfredsstillende 
opplæring. 
 
Studentparlamentet er studentenes øverste organ på institusjonsnivå, og fremmer studentsaker til høgskolens 
ledelse.  
 
Studentleder har dialogmøter med rektor og høgskoledirektør hvor utdanningskvalitet er tema. Studentleder, 
med støtte fra en organisasjonskonsulent, samarbeider med studiedirektør og administrasjonssjefene om 
utvikling av læringsmiljøet. Studentleder bidrar med innspill til kvalitetsrapporten for HiØ. 
 
På avdelingsnivå velges det studentråd som representerer studentene ovenfor dekan og administrasjonssjef. 
Studentrådsleder leder studentrådet.  
 
På hvert studieprogram velges programtillitsvalgte, som representerer studentene ovenfor fagansatte og 
studieleder. 
 
Studenters medvirkning er sentral for utvikling av god utdanningskvalitet. På alle nivåer skal 
programtillitsvalgte og ledelse derfor ha semestervise dialogmøter hvor utdanningskvalitet er tema. 
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Stipendiat Stipendiatene/ph.d. studentene har ansvar for å engasjere seg i utdanningskvalitet og i undervisningen, og kan 
påvirke gjennom nasjonale og lokale evalueringer. Den enkelte student oppfordres til å melde opplevde avvik 
fra god utdanningskvalitet. 
 

 

FAGLIG ANSATTE 
Rolle Ansvar/oppgaver 
Emneansvarlig Emneansvarlig har ansvar for planlegging, koordinering og gjennomføring av emnet. Emnet skal evalueres i 

samarbeid med studentene. Emneansvarlig skal utarbeide en emnerapport som blant annet inneholder 
resultatene fra en eller flere evalueringer. Emneansvarlig skal påse at læringsaktivitetene samsvarer med og er 
relevante for læringsutbyttene.  

Fagansatt Fagansatt har ansvar for gjennomføring av relevante læringsaktiviteter i tråd med de vedtatte læringsutbyttene 
og emnebeskrivelsen. 
 

 

LEDELSE VED AVDELINGENE 
Rolle Ansvar/oppgaver 
Dekan Dekan (eller kunstnerisk leder) har overordnet ansvar på avdelingsnivå for å fremme kvalitetskultur og sørge for 

kvalitetssikring og utvikling av emner, studieprogram og studieportefølje ved avdelingen, inkludert 
internasjonalisering. Dekan er også ansvarlig for læringsmiljøet ved avdelingen og for at det er satt av 
nødvendige faglige og økonomiske ressurser for å sikre god kvalitet i utdanningene. Dekan sikrer at fagmiljøet 
fyller de til enhver tid gjeldende krav til kompetanse og sammensetning. Dekan vedtar etablering av lavere 
grads studier med et omfang til og med 60 studiepoeng som tilbys gjennom HiØ VIDERE. 
 

Studieleder Studieleder har delegert personal- og budsjettansvar for ansatte tilknyttet en avdeling eller nærmere definerte 
studieprogrammer og fagområder. Studieleder kan også inneha rollen som studieprogramansvarlig (se under) 
for ett eller flere studieprogrammer. 
 

Studieprogramansvarlig Studieprogramansvarlig har det daglige ansvaret for ett eller flere definerte studieprogrammer. Dette ansvaret 
innebærer kvalitetssikring og kvalitetsutvikling i tråd med gjeldende akkrediteringsbestemmelser og å sikre 
helhetlige studieprogrammer med en sammensetning av og innhold i emner og læringsaktiviteter som samlet 
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oppfyller læringsutbyttene. Studieprogramansvarlig bidrar til utvikling av læringsmiljøet og den faglige og 
pedagogiske kvaliteten i studieprogrammet-/ene. Studieprogramansvarlig har ansvar for rapportering til dekan 
om studieprogramkvalitet, i samspill med programutvalget, og studieplanutvikling, i samspill med 
studieprogramsekretariatet. Denne funksjonen kan innehas av studieleder. 
 

 

SENTRAL FAGLIG LEDELSE 
Rolle Ansvar/oppgaver 
Rektor Rektor er leder for høgskolestyret og har ansvar for at kvalitetsarbeidet ved HiØ følger rammene og prosessene 

som er gitt i kvalitetssystemet.  
 

Prorektor Prorektor utgjør sammen med rektor høgskolens øverste faglige ledelse. Prorektor bistår rektor i arbeidet med 
faglig ledelse og utvikling av den samlede forsknings- og utdanningsvirksomheten i samsvar med institusjonens 
strategiske mål.  
 

 

HØGSKOLESTYRET 
Rolle Ansvar/oppgaver 
Styret Styret har det overordnede ansvaret for utdanningskvaliteten ved HiØ og for syklisk evaluering og revisjon av 

kvalitetssystemet for utdanning. Styret selv vedtar etablering og nedlegging av studier på lavere grads nivå – 
innen rammen av den bevilgningsfinansierte virksomheten, samt studier med et omfang over 60 studiepoeng 
på lavere grads nivå, som er bidrags- og oppdragsfinansiert, avgrenset til institusjonens eksisterende 
fagkompetanse og studieportefølje (følger gjeldende Bestemmelser om studieportefølje ved Høgskolen i 
Østfold). Styret behandler og vedtar den årlige kvalitetsrapporten, og gir føringer for arbeidet med 
utdanningskvalitet basert på resultatrapportering. 
 

 

ADMINISTRATIV LEDELSE 
Rolle Ansvar/oppgaver 
Høgskoledirektør 
 

Høgskoledirektøren har ansvar for drift og vedlikehold av kvalitetssystemet og for kvaliteten i de administrative 
tjenestene som bygger opp under utdanningskvaliteten. Høgskoledirektøren har også ansvar for å anbefale 
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styret etablering, justering eller nedleggelse av alle studier innenfor den bevilgningsfinansierte 
studieporteføljen og studier over 60 studiepoeng innenfor bidrags- og oppdragsfinansiert virksomhet (følger 
gjeldende Bestemmelser om studieportefølje ved Høgskolen i Østfold). Høgskoledirektøren forbereder og gir 
råd til styret i alle saker som omhandler utdanningskvalitet. Høgskoledirektøren utarbeider årlig høgskolens 
kvalitetsrapport for utdanning til styret. 

Studiedirektør 
 
 
 
 

Studiedirektør har ansvar for oppgaver knyttet til studieutvikling, opptak, internasjonalisering, kvalitetsarbeid 
og læringsmiljø. Studiedirektøren skal gi administrativ støtte til høgskolens faglige ledelse og bidra til utvikling 
av utdanningskvalitet og læringsmiljø. Studiedirektøren har en sentral rolle i videreutvikling av høgskolens 
studieportefølje og har en strategisk rådgiver- og pådriverrolle både overfor høgskolens ledelse og 
underliggende enheter. 
 

Forskningsdirektør 
 
 

Forskningsdirektøren har ansvaret for å gi administrativ støtte til forskere. Innenfor kvalitetssystemet for 
utdanning betyr dette blant annet ansvar for å bidra til å utvikle og sikre god forskningsetikk og til å gi forskere 
støtte til å søke om forskningsmidler. I samarbeid med faglig ledelse skal forskningsenheten være med på å 
sikre at forskningsinnsatsen er relevant inn mot den enkelte utdanning og utøves i tråd med gjeldende 
regelverk. 
 

HR-direktør  
 

HR-direktøren har ansvaret for at ansettelser i stillinger skjer i samsvar med kravene i gjeldende regelverk. 

Økonomi- og driftsdirektør 
 
 
 

Økonomi- og driftsdirektøren har ansvaret for arbeidet med økonomi- og planprosesser og bygningsmessig 
drift. Innenfor kvalitetssystemet for utdanning betyr dette bla. ansvar for å sikre at det fysiske læringsmiljøet på 
studiestedene tilføres de ressurser som er nødvendige for å understøtte god utdanningskvalitet.  
 

IKT-direktør 
 
 
 
 
 
 
 
 

IKT-direktøren leder enhetene:  
 
-IKT-drift, som har ansvar for at IT-tjenestene ved HiØ understøtter utdanningskvalitet og gir gode tekniske 
løsninger for studenter og ansatte. 
-Markeds- og kommunikasjonsenheten, som har ansvar for informasjons- og kommunikasjonsarbeid, bl.a. 
markedsføring av høgskolens studier.  
 
-Arkivet, som har ansvaret for dokumentasjonshåndtering. 
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Administrasjonssjef Administrasjonssjefen har ansvar for studenttjenester og saksbehandling, førstelinjetjeneste, veiledning og 
eksamen er tilstrekkelig dimensjonert og har god tilgjengelighet. Administrasjonssjefen har også ansvar for å gi 
faglig ledelse støtte og veiledning innenfor HR-, økonomi- og driftsområdet. 
 

Leder for HiØ VIDERE Leder for enheten HiØ VIDERE har ansvar for å utvikle HiØs etter- og videreutdanningstilbud innenfor oppdrags-
/eksternfinansiert virksomhet i samarbeid med avdelingene.  
 

Biblioteksjef Biblioteksjef har ansvar for å gi studenter og ansatte veiledning og tilgang på tjenester og læringsmateriale som 
bygger opp under god læring, for eksempel lese- og arbeidsplasser, faglitteratur og andre informasjonskilder. 
Biblioteksjefen påser at bibliotekarer og studentassistenter bidrar sammen med fagansatte til opplæring av 
studenter i akademisk skriving og litteratursøk.  
 

 

SENTRALE UTVALG OG ENHETER  
Rolle Ansvar/oppgaver 
Utdanningskvalitetsutvalget (UKU)* UKU er høgskolens sentrale utvalg som gir råd til rektor på områder som gjelder utdanningskvalitet. Sentralt i 

UKUs arbeid er å utvikle god, felles institusjonell praksis og arrangere fagdager.  
 

Læringsmiljøutvalget (LMU)* Læringsmiljøutvalget skal, i samarbeid med studentsamskipnadene, legge forholdene til rette for et godt 
studiemiljø, og arbeide for å bedre studentvelferden. Utvalget har ansvar for at læringsmiljøet er forsvarlig ut 
fra en samlet vurdering av hensynet til studentenes helse, sikkerhet og velferd. Læringsmiljøutvalget skal 
holdes orientert om klager som institusjonen mottar fra studenter vedrørende læringsmiljøet, og kan gi 
uttalelser om disse forholdene. 
 

Forsknings- og utviklingsutvalget (FoU)* FoU-utvalget gir råd om sikring og kvalitetsutvikling av HiØs forsknings- og utviklingsarbeid. Utvalget skal 
fremme et godt samarbeid og nettverksbygging internt ved høgskolen, og eksternt med andre 
forskningsmiljøer.  
 

Ansettelsesutvalget Medvirker til å sikre vitenskapelig faglig og utdanningsfaglige kompetanse hos ansatte i undervisnings- og 
forskningsstillinger. 
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Pedagogisk utviklings- og læringssenter (PULS) Pedagogisk utviklings- og læringssenter (PULS) er en faglig-administrativ enhet. PULS har ansvar for å bistå 
fagmiljøene med kurs og kompetansehevingstiltak, samt prosjektstøtte til utvikling innenfor pedagogikk og 
digitale verktøy og medier. PULS skal stimulere fagmiljøene til god undervisning og bidra til pedagogisk bruk av 
digitale verktøy og medier. PULS driver høgskolens læringstøttesenter. 
 

 

STYRE OG UTVALG VED AVDELINGENE 
Rolle  Ansvar/oppgaver 
Avdelingsstyret Avdelingsstyret er et valgt, besluttende og rådgivende organ på avdelingsnivå, og skal sammen med dekan 

bidra til at den faglige virksomheten holder høy kvalitet og videreutvikles.  
 

Programutvalg* Programutvalg er et rådgivende utvalg for dekan og studieleder i arbeidet med utvikling av kvaliteten i 
studieprogram og studentenes læringsmiljø. Utvalget gir innspill til den årlige kvalitetsrapporten på 
avdelingsnivå.  
 

Studieprogramsekretariat Studieprogramsekretariatene oppnevnes av dekan i samarbeid studiedirektør, og har representanter fra faglig 
ledelse ved avdelingen og administrasjonen. Sekretariatene gjennomgår og kvalitetssikrer studieplaner og 
emnebeskrivelser med vekt på endringsforslag som følge av resultater fra evalueringer eller faglige 
utviklingsbehov. 
 

 

UAVHENGIGE ORGANER 
Rolle Ansvar/oppgaver 
Klagenemnda Klagenemnda fatter endelig vedtak i saker som gjelder klager på enkeltvedtak knyttet til søknad om opptak 

eller studierelaterte forhold. Resultater fra klagenemndas vedtak benyttes til kvalitetsutvikling i høgskolens 
regler og saksbehandlingsrutiner. 

Skikkethetsnemnda Skikkethetsnemnda behandler tvilsmeldinger om studenters skikkethet for å praktisere faget de studerer.  
 

Studentombudet Studentombudet bidrar til å sikre at studentenes rettigheter blir ivaretatt. Han/hun gir upartisk, juridisk 
veiledning knyttet til studiesituasjonen. 
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Vedlegg 2: Rapporter og evalueringer for vurdering av utdanningskvalitet 
 

Rapport/evaluering Kvalitetsrapport for HiØ. Årlig rapport om kvalitet og kvalitetsarbeid. 
Mål Gi en samlet vurdering av utdanningskvaliteten ved HiØ. 
Beskrivelse Basert på avdelingens kvalitetsrapportering og øvrige evalueringer og rapporter på institusjonsnivå. Rapporten skal gi en 

samlet redegjørelse for status på de seks kvalitetsområdene og arbeidet med kvalitet på institusjonsnivå. 
Ansvar (fra) Høgskoledirektør 
Medvirkning Studiedirektør, forskningsdirektør, utvalgene: UKU, LMU, FoU 
Mottaker (til) Styret 
Syklus Årlig 
Frist 20. desember 
Kvalitetsområde Alle 

 

 

Rapport/evaluering Avdelingenes kvalitetsrapport 
Mål Gi en samlet vurdering av utdanningskvalitet og studieporteføljen i et fremtidsperspektiv. 
Beskrivelse Basert på avdelingens studieprogramrapporter og øvrige evalueringer og rapporter, eksterne evalueringer, løpende 

tilbakemeldinger og rapport om fremdrift og veiledning av stipendiater. Rapporten skal gi sentral styringsinformasjon 
knyttet til studieporteføljen. Det finnes en mal og veiledning til utfylling av avdelingens kvalitetsrapport. 

Ansvar (fra) Dekan 
Medvirkning Studieleder/studieprogramansvarlig, HiØ VIDERE 
Mottaker (til) Rektor 
Syklus Årlig 
Frist 1. november 
Kvalitetsområde Alle 
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Rapport/evaluering Studieprogramrapport 
Mål Gi en samlet vurdering av utdanningskvaliteten på studieprogrammet 
Beskrivelse Rapporten er basert blant annet på emnerapporter, studiebarometeret og løpende tilbakemeldinger. Det finnes en mal og 

veiledning til utfylling av studieprogramrapporter.   
Ansvar (fra) Studieleder 
Medvirkning Studieprogramansvarlig, emneansvarlig, fagansatt, programutvalg 
Mottaker (til) Dekan 
Syklus Årlig 
Frist 1. september 
Kvalitetsområde Alle 

 

 

Rapport/evaluering Emnerapport 
Mål Gi en samlet vurdering av utdanningskvalitet på emnet 
Beskrivelse Rapporten skal være basert på en eller flere emneevalueringer (for eksempel midtveis- og sluttevaluering). Det finnes en 

mal og veiledning for utfylling av emnerapporter. Dersom det er hensiktsmessig, kan flere emner inngå i samme 
emnerapport.  

Ansvar (fra) Emneansvarlig 
Medvirkning Fagansatt, studentene 
Mottaker (til) Studieleder/studieprogramansvarlig 
Syklus Løpende 
Periode Utarbeides vår/høst 
Frist 20. januar/ 20. juni 
Kvalitetsområde Studieprogramkvalitet, læringsmiljøkvalitet, undervisningskvalitet og resultatkvalitet. 
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Rapport/evaluering Studieplanrevisjonsrapport 
Mål Gi et grunnlag for evaluering og kvalitetssikring av studieplanene. 
Beskrivelse Rapporten skal redegjøre for endringer i emner og studieplaner, hvilke vurderinger som ligger til grunn, blant annet 

hvordan kilder fra evalueringer og rapporter om utdanningskvalitet er benyttet. Dersom det er hensiktsmessig kan flere 
studieprogram inngå i samme rapport. 

Ansvar (fra) Studieleder 
Medvirkning Studieprogramsekretariat 
Mottaker (til) Dekan 
Syklus Årlig 
Frist 1. mars 
Kvalitetsområde Studieprogramkvalitet 

 

 

Rapport/evaluering Tilstandsmelding for HiØ 
Mål Meldingen skal gi et kvantitativt bilde av virksomheten. 
Beskrivelse Det fokuseres på nasjonale styringsparametere, nøkkeltall fra NOKUT-portalen og interne parametere som er vesentlige 

for å kunne beskrive og bedømme høgskolens utvikling.  
Ansvar (fra) Økonomi- og driftsdirektør 
Medvirkning Øvrige fagdirektører 
Mottaker (til) Styret 
Syklus Årlig 
Frist 15. april 
Kvalitetsområde Alle 
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Rapport/evaluering Årsrapport HiØ 
Mål Rapporten skal gi en oversikt over status og måloppnåelse, og bidra til et bedre kunnskapsgrunnlag for beslutninger. 
Beskrivelse Styrets beretning til Kunnskapsdepartementet om virksomheten, årets aktiviteter og resultater (rapportering på 

aktivitetsplanen). 
Ansvar (fra) Økonomi- og driftsdirektør 
Medvirkning Øvrige fagdirektører, dekaner, studieledere, FoU-ledere 
Mottaker (til) Styret 
Syklus Årlig 
Frist 15. februar 
Kvalitetsområde Alle 

 

 

Rapport/evaluering Kandidatundersøkelse 
Mål Kartlegge utdanningenes relevans for kandidater som er uteksaminert  
Beskrivelse Kandidatundersøkelser har til hensikt å kartlegge utdanningens relevans for yrkeslivet eller for utdanninger på høyere 

nivå. Gjennom å kartlegge kandidaters karriere og deres egne vurderinger etter endt utdanning ved HiØ, gis innspill på i 
hvilken grad våre utdanninger er relevante for yrkeslivet eller for utdanninger på et høyere nivå. 

Ansvar (fra) Studiedirektør 
Medvirkning Dekan 
Mottaker (til) Rektor 
Syklus Hvert 3. år 
Frist 1. oktober 
Kvalitetsområde Relevanskvalitet 
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Rapport/evaluering Trendar i søkjarutviklinga og inntakskvalitet 
Mål Gi en samlet vurdering av utviklingen i søkertall og inntakskvaliteten. 
Beskrivelse Rapporten skal redegjøre for årets søkertall og utviklingen av søkertall over tid. Det gjøres her også komparative 

vurderinger mot søkertall ved konkurrerende læresteder og en vurdering av rekruttering og søkerlekkasje til/fra andre 
regioner. Det redegjøres for sentrale forhold ved inntakskvaliteten til hvert studieprogram, blant annet en analyse av 
poeng for opptak og karakternivå. 

Ansvar (fra) Studiedirektør 
Medvirkning Studieenheten 
Mottaker (til) Rektor 
Syklus Årlig 
Frist 15. oktober 
Kvalitetsområde Inntakskvalitet 

 

Rapport/evaluering Periodisk programevaluering 
Mål Gi en vurdering av utdanningskvaliteten i studieprogrammet, hvor ekstern kompetanse er trukket inn. 
Beskrivelse Periodisk programevaluering gjennomføres syklisk hvert 5-6. år på hvert gradsgivende studium. Nye studieprogrammer 

evalueres første gang etter at første kull er uteksaminert. Studier av kortere varighet (for eksempel årsstudier og  
videreutdanninger), evalueres samlet pr. avdeling med samme syklus. Rektor vedtar hvert år hvilke studieprogrammer 
som skal evalueres, etter dialog med dekaner og studiedirektør. Utfyllende informasjon finnes på høgskolens nettsider.  

Ansvar (fra) Ekstern programsensor 
Medvirkning Rektor, evalueringspanel, studieleder/studieprogramansvarlig, studiedirektør 
Mottaker (til) Dekan 
Syklus Hvert 5.-6. år  
Frist 20. desember og 20. juni 
Kvalitetsområde Alle  
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Rapport/evaluering Årsrapport Læringsmiljøutvalg 
Mål Utvalgets rapport om arbeidet foregående år 
Beskrivelse En samlet rapport om saker som er behandlet og sentrale tiltak som er gjennomført forrige år. Rapporten benyttes både 

som grunnlag til høgskolens kvalitetsrapport og til årsrapporten til Kunnskapsdepartementet. Hvert 4. år rapporteres det 
på oppfølging av Studentenes helse- og trivselsundersøkelse (SHOT-undersøkelsen). 

Ansvar (fra) LMU 
Medvirkning LMU 
Mottaker (til) Rektor, styret 
Syklus Årlig 
Frist 1. februar hvert år 
Kvalitetsområde Læringsmiljøkvalitet 

 

 

Rapport/evaluering Evaluering av studieforberedende uke 
Mål Avdekke svakheter og videreutvikling av tiltaket 
Beskrivelse Kvantitative rangeringsspørsmål og kvalitative fritekstspørsmål 
Ansvar (fra) Studiedirektør 
Medvirkning Arbeidsgruppe for studieforberedende uke 
Mottaker (til) Dekaner, administrasjonssjef, LMU 
Syklus Årlig 
Frist 1. september 
Kvalitetsområde Læringsmiljøkvalitet 
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Rapport/evaluering Evaluering av studiestartsuka 
Mål Avdekke svakheter og videreutvikling av studiestart 
Beskrivelse Kvantitative rangeringsspørsmål og kvalitative fritekstspørsmål 
Ansvar (fra) Studiedirektør 
Medvirkning Arbeidsgruppe og ressursgruppe for studiestart 
Mottaker (til) Dekaner, administrasjonssjef, LMU 
Syklus Årlig 
Frist 1. oktober 
Kvalitetsområde Læringsmiljøkvalitet 
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