
1 
 

 

 
 

Dokumentasjon for NOKUTs tilsyn 
med kvalitetsarbeidet ved  

Høgskolen i Østfold 
 

Dokumentasjon på studietilbudsnivå 

 
Bachelorstudium i ingeniørfag – data (180 ECTS) 
 

Tilbudt siden 
studieåret 

Heltid/deltid Undervisnings- 
språk 

Antall aktive 
studenter  

pr. 01.10.2019 

Antall aktive 
kull 2019-

2020 
 

1995/1996 
 

 
Heltid 

 
Norsk 

 
145 studenter 

 
Tre kull 

 
 
 
 
 
 
 
  



2 
 

Innholdsfortegnelse 
 
 
1. Studietilsynsforskriften, § 4-1 (2) ....................................................................................................... 3 

1.1 Leseveiledning for vedlagt dokumentasjon ................................................................................ 3 

1.2 Oversikt over nummererte vedlegg ............................................................................................. 4 

2. Studietilsynsforskriften, § 4-1 (3) ....................................................................................................... 5 

2.1 Leseveiledning for vedlagt dokumentasjon ................................................................................ 5 

2.2 Oversikt over nummererte vedlegg ............................................................................................. 6 

3. Studietilsynsforskriften, § 4-1 (4) ....................................................................................................... 7 

3.1 Leseveiledning for vedlagt dokumentasjon ................................................................................ 7 

3.2 Oversikt over nummererte vedlegg ............................................................................................. 8 

4. Studietilsynsforskriften, § 4-1 (5) ....................................................................................................... 9 

4.1 Leseveiledning for vedlagt dokumentasjon ................................................................................ 9 

4.2 Oversikt over nummererte vedlegg ........................................................................................... 10 

5. Vedlegg .............................................................................................................................................. 11 

 
  



3 
 

Generelt om nummerering av vedlegg i alle dokumenter:  
I studieprogrammets dokumentasjon er vedleggene nummerert fra 1 og deretter løpende nummerering. 
I institusjonsdokumentet er vedleggene nummerert tresifret, der første siffer henviser til kapittelnummer i 
dokumentet. Vedleggene i kapittel 1 begynner med 101, i kapittel 2 med 201, osv.  

1. Studietilsynsforskriften, § 4-1 (2)  
Kvalitetsarbeidet skal være forankret i institusjonens styre og ledelse på alle nivåer. Institusjonen skal gjennom 
kvalitetsarbeidet bidra til å fremme en kvalitetskultur blant ansatte og studenter. 

1.1 Leseveiledning for vedlagt dokumentasjon 

Avdeling for informasjonsteknologi har ansvar for Bachelorstudium i ingeniørfag – data. 
Avdelingens ledergruppe består av dekan, en studieleder, FoU-leder og leder for avdelingsstyret. 
Dekan har overordnet ansvar for å fremme kvalitetskultur og sørge for kvalitetssikring og utvikling 
av emner, studieprogram og studieportefølje ved avdelingen (vedlegg 1). Studieleder har det 
daglige ansvaret for avdelingens studieprogrammer, og fungerer også som 
studieprogramansvarlig (vedlegg 2). Avdelingsledelsen gjennomfører ukentlige ledermøter der 
kvalitetskultur er et sentralt og gjennomgående tema (vedlegg 3-5). 
 
Avdelingsstyret er avdelingens øverste organ som, sammen med dekan, skal sørge for at den 
daglige virksomheten ved avdelingen videreutvikles og holder høy kvalitet (vedlegg 506). 
Avdelingsstyret vedtar avdelingens årsplan med mål og aktiviteter sterkt knyttet til 
utdanningskvalitet (vedlegg 6-7). Avdelingsstyret orienteres regelmessig om avdelingens 
studieplanutvikling (vedlegg 8-10). 
 
Avdelingen har hatt et lokalt utdanningskvalitetsutvalg (LUKU) siden høsten 2003 (vedlegg 11), 
som nå er erstattet av programutvalg (vedlegg 16-17 og 106). LUKU har arrangert regelmessige 
møter hvert semester med fokus på utdanningskvalitet, der både studenter og fagansatte deltar 
(vedlegg 12-15). Det nye programutvalget ledes av studieleder, som også er medlem av 
Utdanningskvalitetsutvalget (UKU), og sikrer informasjonsflyt mellom de to utvalgene.  
 
Det arrangeres regelmessige personalmøter og personalseminarer hvor temaer som omhandler 
kvalitet i utdanningen generelt, og undervisningen spesielt, tas opp og diskuteres (vedlegg 18-21). I 
disse foraene er det fokus på delingskultur, der de fagansatte deler sin undervisnings- og 
veiledningserfaring, med fokus på hva som fungerer godt og hva som ikke fungerer så godt 
(vedlegg 22-24). Revisjon av avdelingens studieplaner er også et sentralt tema på avdelingens 
personalmøter og –seminarer (vedlegg 18). 
 
Avdelingen er organisert i fire kjernefaglige forskergrupper (alle ansatte tilhører en og kun en 
forskergruppe). Forskergruppene har blant annet ansvar for å se sammenhengen mellom 
forskning og utdanning i eget fagområde, og bidra med vurderinger av avdelingens samlede 
studieportefølje fra gruppens faglige ståsted (vedlegg 25-26). 
 
Det gjennomføres månedlige møter mellom avdelingens ledelse og leder av studentrådet ved 
avdelingen, og studenttillitsvalgte fra alle klassetrinn og studieprogram. På disse møtene 
diskuteres undervisning og faglig, sosialt og fysisk studentmiljø. I møtene, som arrangeres av 
studentrådet, blir det satt fokus både på ting som fungerer dårlig og på det som fungerer godt. De 
hyppige møtene med systematisk tilbakemelding gir avdelingsledelsen mulighet til å ta tak i evt. 
problemer raskt. Møtereferatene utarbeides av studentrådet og er ikke vedlagt av 
personvernhensyn. 
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Avdelingen arrangerer en internasjonal uke hvert semester for å motivere og oppfordre studenter 
til å reise på utveksling (vedlegg 27). 
 

1.2 Oversikt over nummererte vedlegg 

Vedlegg 1 Stillingsutlysning dekan 
Vedlegg 2 Stillingsutlysning studieleder 
Vedlegg 3 Innkalling til ledermøte 20.3.2019 
Vedlegg 4 Innkalling til ledermøte 24.4.2019 
Vedlegg 5 Innkalling til ledermøte 10.1.2020 
Vedlegg 6 Innkalling til avdelingsstyre 8.3.2018 
Vedlegg 7 Protokoll fra avdelingsstyre 8.3.2018 
Vedlegg 8 Protokoll fra avdelingsstyre 6.9.2018 
Vedlegg 9 Protokoll fra avdelingsstyre 11.10.2018 
Vedlegg 10 Protokoll fra avdelingsstyre 15.11.2018 
Vedlegg 11 Protokoll fra avdelingsstyremøte 2003 
Vedlegg 12 Mandat for LUKU 
Vedlegg 13 Referat fra LUKU 18.1.2018 
Vedlegg 14 Referat fra LUKU 5.4.2018 
Vedlegg 15 Referat fra LUKU 24.1.2019 
Vedlegg 16 Referat fra programutvalg 26.9.2019 
Vedlegg 17 Referat fra programutvalg 12.12.2019 
Vedlegg 18 Agenda for personalmøte 29.11.2018 
Vedlegg 19 Innlegg i personalmøte 9.5.2019 
Vedlegg 20 Agenda for personalmøte 5.9.2019 
Vedlegg 21 Agenda for personalseminar 18.10.2019 
Vedlegg 22 Innlegg i personalseminar1 17.10.2019 
Vedlegg 23 Innlegg i personalseminar2 17.10.2019 
Vedlegg 24 Innlegg i personalseminar3 17.10.2019 
Vedlegg 25 Mandat for forskergrupper 
Vedlegg 26 Studieprogrammer og forskergrupper 
Vedlegg 27 Fagdag for internasjonalisering 14.3.19 
 
Vedlegg 106 Mandat for programutvalg 
Vedlegg 506 Delegasjonsreglement for Høgskolen i Østfold 
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2. Studietilsynsforskriften, § 4-1 (3) 
Institusjonen skal ha ordninger for systematisk å kontrollere at alle studietilbud tilfredsstiller kravene i forskrift 
om kvalitetssikring og kvalitetsutvikling i høyere utdanning og fagskoleutdanning § 3-1 til § 3-4 og kapittel 2 i 
denne forskrift. 

2.1  Leseveiledning for vedlagt dokumentasjon 

Det gjennomføres elektroniske emneevalueringer i alle emner på studieprogrammet hvert 
semester. De emneansvarlige setter av tid i undervisningen til å gjennomføre evalueringen, de går 
igjennom resultatene med studentene og skriver en emnerapport ved semesterets slutt (vedlegg 
28-29).  
 
Det gjennomføres periodiske programevalueringer av alle studietilbud ved avdelingen, og 
Bachelorstudium i ingeniørfag – data skal evalueres våren 2021 (vedlegg 303). 
 
Avdelingen gjennomfører årlige vurderinger av alle studieplaner og emnebeskrivelser i forbindelse 
med studieplanrevisjon. Revisjonen gjennomføres av et studieprogramsekretariat bestående av 
representanter fra avdelingen, lokal studiestedsadministrasjon og fra studiedirektøren (vedlegg 
30) i tråd med høgskolens bestemmelser om studieplanrevisjon (vedlegg 405). I tillegg er 
avdelingens fire FoU-grupper svært sentrale og arbeider tett sammen med studieleder i 
revisjonsarbeidet. Det er forskergruppen cyber-fysiske systemer som jobber tett sammen med 
studieleder på Bachelorstudium i ingeniørfag – data, og forskergruppes forskningsprofil henger 
tett sammen med bachelorstudiets profil (vedlegg 26). Etter hver revisjon utarbeider studieleder 
en studieplanrevisjonsrapport som redegjør for endringer i emner og studieplaner, hvilke 
vurderinger som ligger til grunn og hvilke kilder som er benyttet (vedlegg 31-32). 
 
Avdelingen har fulgt opp ny forskrift om rammeplan for ingeniørutdanning fastsatt av 
Kunnskapsdepartementet 18. mai 2018, og implementerte den nye rammeplanen allerede fra 
høsten 2018 (vedlegg 33). 
 
I tråd med kvalitetssystemet utarbeider studieleder en studieprogramrapport. Rapporten gir en 
samlet vurdering av utdanningskvaliteten på studieprogrammet, og er blant annet basert på 
emnerapporter, resultater fra Studiebarometeret og andre løpende tilbakemeldinger (vedlegg 34). 
 
Avdelingen sikrer at krav til fagmiljø til enhver tid er oppfylt ved å sette fokus på dette i 
avdelingens årsplan (vedlegg 35). Dekan gjør også rede for hvorvidt fagmiljøet oppfyller kravene i 
avdelingens kvalitetsrapport (vedlegg 36). 
 
Hvert år innkalles avdelingsledelsen til intern styringsdialog med høgskoleledelsen. På disse 
møtene deltar dekan, studieleder og FoU-leder. Styringsdialogen er en strategisk diskusjon om 
videreutvikling av avdelingen, og studiekvalitet er et av de sentrale punktene på dagsorden 
(vedlegg 37 og 607). 
 
Det avholdes også årlige dialogmøter om studieportefølje og måltall mellom avdelingens ledelse 
og høgskoleledelsen, med fokus på hvilke studier som skal lyses ut, opptaksmål og særlige 
utfordringer eller styrker knyttet til de enkelte studiene (vedlegg 909). 
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2.2 Oversikt over nummererte vedlegg 

Vedlegg 28 Presentasjon av emneevalueringer 6.6.2018 
Vedlegg 29 Mal for emnerapport 
Vedlegg 30 Oppstartsmøte for programsekretariatet 6.9.2018 
Vedlegg 31Studieplanrevisjonsrapport 2017 
Vedlegg 32 Studieplanrevisjonsrapport 2018 
Vedlegg 33 Endringer i studieplan i BA ingeniørfag – data grunnet ny rammeplan 2018 
Vedlegg 34 Studieprogramrapport ITBDAT 2019 
Vedlegg 35 Årsplan 2018 
Vedlegg 36 Avdelingens kvalitetsrapport 2019 
Vedlegg 37 Referat fra styringsdialog 2019 
 
Vedlegg 303 Syklus for periodisk programevaluering 2017 - 2022 
Vedlegg 405 Bestemmelser om studieplanrevisjon 
Vedlegg 607 Dagsorden for intern styringsdialog 2019 
Vedlegg 909 Fremdrifts- og møteplan høst 2019 – sak om studieportefølje og måltall studieåret 
2020-2021  
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3. Studietilsynsforskriften, § 4-1 (4) 
Institusjonen skal systematisk innhente informasjon fra relevante kilder for å kunne vurdere kvaliteten i alle 
studietilbud. 

3.1 Leseveiledning for vedlagt dokumentasjon 

Hvert år samles det inn følgende informasjon angående studieprogrammet: 
 

- Emnerapporter fra emneansvarlige på bachelorstudiet i ingeniørfag - data (vedlegg 38-40) 
- Rapporter fra Studiebarometeret på bachelorstudiet i ingeniørfag - data (vedlegg 41-44) 
- Sensorrapporter (vedlegg 44-47) 
- Forslag til relevante bachelorprosjekter fra eksterne oppdragsgivere (vedlegg 48) 
- Avviksmeldinger fra studentene (vedlegg 49) 
- Studentrapporter fra utvekslingsopphold (vedlegg 50-52)  
- Relevant informasjon fra møter i programutvalget  
- Rapport fra periodiske programevalueringer, dersom dette har vært gjennomført.   

 
I 2017 ble det gjennomført to undersøkelser ved avdelingen, henholdsvis en 
gjennomstrømmingsanalyse og en kandidatundersøkelse. Gjennomstrømmingsanalysen dekket 
alle avdelingens års- og bachelorstudier, kull 2014- 2017 (vedlegg 53). Analysen viser 
frafallstatistikk på de ulike studieprogrammene, og gir en oversikt over strykprosentene i de ulike 
emnene på hvert studieprogram. Kandidatundersøkelsen ble sendt ut til alle studenter som hadde 
avsluttet sin bachelorutdanning ved en av avdelingens studieprogrammer i perioden 2011-2016 
(vedlegg 54). Temaene som ble tatt opp var blant annet: 
 

- søkeprosessen/hvordan og hvor raskt studentene fikk jobb  
- jobbinnhold/hva arbeider de tidligere studentene med  
- sammenhengen mellom studier og jobbinnhold  
- for de studentene som ikke fullførte: hva var årsaken til at de ikke fullførte IT-studiet 

 
Alle informasjonskildene nevnt ovenfor er viktige for å videreutvikle og sikre god studiekvalitet i 
hele avdelingens studieportefølje. 
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3.2 Oversikt over nummererte vedlegg 

Vedlegg 38 Emnerapport algdat v2018 
Vedlegg 39 Emnerapport oop v2018 
Vedlegg 40 Emnerapport datateknikk v2018 
Vedlegg 41 Studiebarometeret 2016 
Vedlegg 42 Studiebarometeret 2017 
Vedlegg 43 Studiebarometeret 2018 
Vedlegg 44 Sensorrapport databaser v2018 
Vedlegg 45 Sensorrapport androidprog h2018 
Vedlegg 46 Sensorrapport algdat v2019 
Vedlegg 47 Sensorrapport bacheloroppgave v2019 
Vedlegg 48 Bacheloroppgaver v2020 
Vedlegg 49 Avviksmelding via Si ifra 2019 
Vedlegg 50 Utvekslingsrapport jag h2017 
Vedlegg 51 Utvekslingsrapport ef h2018 
Vedlegg 52 Utvekslingsrapport gø h2017 
Vedlegg 53 Rapport gjennomstrømming 2017 
Vedlegg 54 Artikkel kandidatundersøkelse 
 
  



9 
 

4. Studietilsynsforskriften, § 4-1 (5) 
Kunnskap fra kvalitetsarbeidet skal brukes til å utvikle kvaliteten i studietilbudene og avdekke eventuelt 
sviktende kvalitet. Sviktende kvalitet skal rettes opp innen rimelig tid. 

4.1 Leseveiledning for vedlagt dokumentasjon  

De emneansvarlige ved studieprogrammet går igjennom resultatene fra emneevalueringene med 
studentene og skriver en emnerapport der de vurderer kvaliteten i emnet. Emnerapportene 
gjennomgås i avdelingens programutvalg der evt. tiltak til forbedring blir foreslått (vedlegg 16). 
Emnerapportene benyttes videre som grunnlagsmateriale i studieprogramrapporten og er en 
viktig kilde i revisjonsarbeidet av studieplaner og emnebeskrivelser ved avdelingen. 
Avdelingsledelsen har ansvar for at eventuelle tiltak gjennomføres (vedlegg 14 og 17). Eksempler 
på tiltak som har blitt gjennomført basert på tilbakemeldinger fra emneevalueringer, er delt 
emneansvar, bytte ut emneansvarlig og samtale med nye emneansvarlige hvor de gjøres godt 
kjent med hva et emneansvar innebærer, at emnebeskrivelsen må følges, og at emnene må ha 
struktur og forutsigbarhet. 
 
Det blir satt av tid i undervisningen til at studentene kan gjennomføre Studiebarometeret. 
Resultatene fra Studiebarometeret gjennomgås i avdelingens programutvalg, der det også foreslås 
forslag til oppfølging. Avdelingsledelsen har ansvar for at foreslåtte tiltak gjennomføres (vedlegg 
55). Eksempler på tiltak som har blitt gjennomført basert på tilbakemeldinger fra 
Studiebarometeret er: 

- For å styrke arbeidelivsrelevans arrangeres en mini-karrieredag ved starten av første 
studieår, hvor inspirerende personer fra næringslivet forteller studentene om hvilke 
muligheter en IT-utdanning gir, og hva de ser etter når de ansetter nye medarbeidere 
(vedlegg 56).  

- For å styrke veiledning og tilbakemeldinger til studentene, har avdelingen fokus på 
rekruttering (vedlegg 35). 
 

Rapportene fra Studiebarometeret benyttes videre som grunnlagsmateriale i 
studieprogramrapporten og er en viktig kilde i revisjonsarbeidet av studieplaner og 
emnebeskrivelser ved avdelingen 
 
Det er også flere eksempler på tiltak som har blitt gjennomført på bakgrunn av at 
gjennomstrømmingsanalysen har vist svært høye strykprosenter i enkelte emner (vedlegg 53): 

- Nye emner innen markedsføring og økonomi tilpasset IT-studentenes bakgrunn og som 
erstatter emner som tidligere har vært samkjørt med økonomistudentene (vedlegg 31-32). 

- Splitting av fellesemnet innføring i programmering i to, et emne for studenter med generell 
studiekompetanse og et emne for studenter med generell studiekompetanse og særkrav i 
matematikk (vedlegg 32). 

 
Alle tilbakemeldinger, både muntlig og skriftlig, blir tatt på alvor og fulgt opp.  Eksempler på 
tilbakemeldinger som har blitt fulgt opp: 

- Dataingeniørstudenter melder muntlig ifra om alt for stor arbeidsmengde i første semester 
(vedlegg 57). 

- Dataingeniørstudenter melder muntlig ifra om at innleveringer av arbeidskrav og lab-
øvelser har en tendens til å hope seg opp i andre semester (vedlegg 58 og 59).  

- Studenter melder skriftlig ifra via varslingssystemet «Si ifra» om manglende undervisning 
og kommunikasjonsproblemer i et emne, høsten 2019 (vedlegg 60). 
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4.2 Oversikt over nummererte vedlegg 

Vedlegg 55 Referat LUKU 25.4.2019 
Vedlegg 56 Invitasjon til mini-karrieredag 
Vedlegg 57 Tilbakemeldinger dataingeniør 1 
Vedlegg 58 Tilbakemeldinger dataingeniør 2 
Vedlegg 59 Oversikt arbeidskrav 
Vedlegg 60 Tiltak Si ifra 2019 
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5. Vedlegg 
 
Alle dokumenter det er referert til i leseveiledninger og vedleggslister ovenfor finnes vedlagt i 
løpende nummerrekkefølge fra og med neste side. Starten på hvert vedlegg er merket med 
vedleggsnummer i øvre høyre hjørne. 
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