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Institusjonsledelsens beskrivelse av institusjonelle særtrekk 
 
Organisering 
Høgskolen i Østfold (HiØ) er en statlig høgskole med ca. 7 700 studenter fordelt på to studiesteder: 
Fredrikstad og Halden. Høgskolen ble etablert i 1994, etter en sammenslåing av Østfolds fem 
distriktshøyskoler, og organiseringen har vært uendret siden etableringen, med unntak av mindre 
justeringer. I 1996 ble Akademi for scenekunst en del av høgskolens virksomhet og i 2005 ble 
Nasjonalt senter for fremmedspråk i opplæringen (Fremmedspråksenteret) lokalisert ved 
studiested Halden.  
 
Ved studiested Fredrikstad holder Avdeling for helse og velferd, Avdeling for ingeniørfag og 
Akademi for scenekunst til. Ved studiested Halden er Avdeling for informasjonsteknologi, Avdeling 
for lærerutdanning og Avdeling for økonomi, språk og samfunnsfag. Ansatte ved HiØ utgjør samlet 
ca. 570 årsverk, fordelt på ca. 345 faglige årsverk og ca. 225 årsverk knyttet til 
teknisk/administrative og andre støttestillinger. Administrasjonen er lokalisert ved begge 
studiesteder, men hoveddelen befinner seg i Halden sammen med sentral ledelse og felles 
teknisk/administrative tjenester. HiØ VIDERE er administrativt ansvarlig for høgskolens tilbud av 
eksternfinansiert etter- og videreutdanning, og er lokalisert på begge studiesteder. Høgskolen har i 
tillegg et avdelingsovergripende pedagogisk utviklings- og læringssenter (PULS). PULS har ansvar 
for å bidra med undervisningsstøtte og kompetanseheving av pedagogisk virksomhet overfor 
høgskolens vitenskapelige ansatte, i nært samarbeid med faglig ledelse. Enheten har også ansvar 
for Studium i praktisk universitets- og høgskolepedagogikk og digitale undervisningsformer som 
dekker kravet til utdanningsfaglig kompetanse.  
 
HiØ foretok i 2019 en omorganisering av de administrative tjenestene med virkning fra 01.01.2020. 
Hensikten med omorganiseringen er blant annet å sikre effektive administrative prosesser, gode 
brukeropplevelser og optimalisere kapasitet og kompetanse på tvers av studiestedene. 
Direktørene på institusjonsnivå har det faglige og operative ansvaret for sine tjenesteområder, 
herunder også personalansvar, gjennom hele organisasjonen. Institusjonivået leverer tjenester 
både til fagavdelingene og andre administrative enheter.    
 
Høgskolestyret har, gjennom strategisk plan for 2019-2022, satt ambisiøse mål for HiØ, herunder å 
etablere institusjonens første ph.d-program og ta en ledende nasjonal rolle innenfor språk. For å 
realisere dette er det behov for å vurdere høgskolens faglige organisering med bakgrunn i 
institusjonens faglige ambisjoner. Det er videre reist spørsmål ved hvorvidt den nåværende faglige 
organiseringen er optimal med tanke på å skape nødvendig robusthet i møte med fremtidens 
behov og utfordringer. Høgskolestyret vedtok i januar 2020 mandat og prosess for faglig 
omorganisering, og dette arbeidet vil prege institusjonen inneværende år. 
 
Ledelse 
Høgskolestyret er høgskolens øverste organ og består av 11 medlemmer, hvorav fire eksterne 
medlemmer oppnevnt av Kunnskapsdepartementet, fire ansattrepresentanter, to studenter og 
rektor som styreleder. Høgskoledirektøren er høgskolestyrets sekretær. 
 
HiØ har todelt ledelse med henholdsvis valgt rektor og tilsatt høgskoledirektør som øverste ledere 
for faglig og administrativ virksomhet. Rektoratet har fra høsten 2019 bestått av rektor, prorektor 
for utdanning og prorektor for samhandling og samfunnskontakt.  
 
Høgskolens fem fagavdelinger ledes av dekaner. Ledergruppen ved Akademi for scenekunst består 
av kunstneriske ledere og avdelingsleder. Øvrig faglig ledelse ved fagavdelingene består av 
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studieledere, og ved Avdeling for helse og velferd er det i tillegg prodekan for utdanning og 
prodekan for forskning.  
 
Faglig ledermøte er møtested mellom høgskolens sentrale ledelse og dekaner, avdelingsleder ved 
Akademi for scenekunst, leder av Fremmedspråksenteret og leder av Studentparlamentet. Faglig 
ledermøte er ikke et beslutningsorgan, men et rådgivende organ for rektor og høgskoledirektør. 
 
Studieportefølje 
Høgskolen har en bredt sammensatt bevilgningsfinansiert studieportefølje som spenner fra 
profesjonsutdanninger til kunstutdanninger på både bachelor- og masternivå. I 2019 var det 
opptak til 22 bachelorprogram, 15 masterprogram og 33 øvrige studietilbud av ulikt omfang. I 
tillegg ble det gjennomført opptak til 25 utdanninger gjennom HiØ VIDERE. Flere av høgskolens 
studieprogram tilbys både som heltids- og deltidsstudier og som fleksible studier (nettbasert og 
samlingsbasert). 
 
Strategi og faglige satsingsområder 
Høgskolen har stor oppmerksomhet rettet mot å øke sin FoU-virksomhet i både omfang og 
kvalitet. For å oppnå dette har det blant annet vært gjennomført en omfattende 
kompetanseheving, og med 58,2 % førstekompetente i 2018 lå høgskolen over gjennomsnittet for 
akkrediterte høgskoler (53,7 %). Dette er et viktig grunnlag for å sikre god utdannings- og 
forskningskvalitet.  
 
Høgskolens strategiske plan for 2019–2022 og visjonen Med samfunnet – for framtiden ble vedtatt 
av Høgskolestyret i 2018. HiØ har en sterk regional forankring, og nærområdet er en viktig arena 
for utvikling og samarbeid. Regionen har utfordringer på områder som utdanningsnivå, folkehelse, 
arbeidsledighet og levekår, og som kompetanseinstitusjon bidrar høgskolen aktivt til å sikre og 
styrke den sosiale og økonomiske bærekraften i regionen. Dette ivaretar høgskolen gjennom tett 
kontakt med det regionale samfunns- og arbeidslivet både når det gjelder utvikling av 
studieporteføljen og gjennom forskning og utvikling. HiØ er også opptatt av å være en synlig 
kompetanseinstitusjon i vår region. Formidling og samfunnskontakt er derfor en viktig side av vår 
virksomhet. Ansatte ved høgskolen inngår i økende grad i regionale nettverk og FoU-prosjekter, og 
institusjonen står for en betydelig etter- og videreutdanningsvirksomhet. Det regionale 
engasjementet fordrer også at høgskolen jobber tett med akademiske miljøer både nasjonalt og 
internasjonalt, og internasjonalt samarbeid er derfor også en viktig del av høgskolens aktiviteter. 
HiØ ble for øvrig tatt opp som medlem våren 2019 i European University Association (EUA), som 
representerer mer enn 800 universiteter og nasjonale rektororganisasjoner i 48 europeiske land.  
Medlemskapet gir høgskolen mulighet til å samarbeide med andre universiteter i Europa for felles 
interesser og til å dele beste praksis.  
 
En sentral målsetting for HiØ er få akkreditert institusjonens første ph.d.-program med 
arbeidstittel Det digitale samfunn, og at krav til studietilbud og fagmiljø er oppfylt i løpet av 2021. 
Satsningsområdet er tverrfaglig, og det arbeides med å samle og bygge robuste forskningsmiljøer 
som inkluderer flere fagfelt fra ulike fagavdelinger, og som har til felles at de jobber med 
problemstillinger relevant for digitalisering.  
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Kvalitetssystem for utdanning 
Kvalitetssystemet er institusjonens redskap for å skaffe seg nødvendig kunnskap for å vurdere 
kvaliteten i egne studietilbud. Det er forventet at institusjonen selv evaluerer kvalitetssystemet og 
utvikler det i samsvar med institusjonens egne behov. HiØ har hatt et kvalitetssystem for 
utdanning siden 2003. Systembeskrivelsen har vært gjennom flere revisjoner, blant annet grunnet 
endringer i rammebetingelser i høyere utdanning, forbedringer basert på erfaringer fra bruken av 
systemet og ikke minst nye interne behov. Siste revisjon av kvalitetssystemet ble vedtatt i 
høgskolestyret juni 2019. Det var mange elementer som ble videreført, samtidig som det var behov 
for å fornye og forenkle systembeskrivelsen.  
 
Kvalitetssystemet bygger på følgende prinsipper: 

• Kvalitetsarbeid tar utgangspunkt i seks kvalitetsområder i utdanningen; inntakskvalitet, 
læringsmiljøkvalitet, studieprogramkvalitet, undervisningskvalitet, relevanskvalitet og 
resultatkvalitet. 

• 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 mellom rapportene i kvalitetsarbeidet, og rapportene blir brukt til 

kvalitetsutvikling. 
• Kvalitetsarbeid er en kontinuerlig prosess, og derfor er kvalitetssystemet organisert som 

en kvalitetssirkel. 

I tillegg til klare roller og ansvar for utdanningskvalitet, er det tydelig fokus på 
studieprogramkvalitet og studieprogramledelse. Lokalt utvalg for utdanningskvalitet (LUKU) er 
erstattet av programutvalg. LUKU var et avdelingsovergripende utvalg for diskusjon og 
bevisstgjøring av ulike temaer knyttet til studiekvalitet, men erfaringene med en slik organisering 
viste at dette ble for overordnet til å være en operativ arena for inngående diskusjon og 
systematisk kvalitetsutvikling av det enkelte studieprogram. I programutvalgene er denne 
oppgaven tydeliggjort. Rollen som studieprogramansvarlig er klart definert, en rolle som kan, og 
ofte, innehas av studieleder. Rapporteringen er standardisert, med maler og veiledere, og bygger 
på hverandre i følgende rekkefølge: emnerapporter, studieprogramrapporter, avdelingens 
kvalitetsrapport og høgskolens kvalitetsrapport.   
 
2019 var første rapporteringsår der det ble rapportert med utgangspunkt i de vedtatte 
kvalitetsområdene. Høgskolens kvalitetsrapport, i sin nåværende form, er en ny rapport for HiØ, 
og skal sammen med andre kilder og rapporter bidra til å gi et helhetlig bilde av arbeidet med å 
utvikle god utdanningskvalitet med utgangspunkt i de prinsippene som er førende i 
kvalitetssystemet. Målet med kvalitetsrapporten er at vurderingene som fremkommer skal legges 
til grunn i planlegging, prioriteringer og beslutninger på overordnet nivå og bli innlemmet i 
budsjettbehandlingen påfølgende år. I så fall kan kvalitetsrapporten sees på som en 
kvalitetsrapport om kvalitetsarbeidet, og funnene i rapporten kan brukes til å gjøre forbedringer i 
selve kvalitetssystemet. Kvalitetsrapporteringen skal også kobles tydelig til høgskolens 
virksomhetsstyring. I aktivitetsplanen for 2020 er det en tydelig sammenheng mellom tiltak, 
strategisk plan og utviklingsavtalen med fokus på færre, men større tiltak som påvirker 
måloppnåelse på flere områder.  
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Generelt om nummerering av vedlegg i alle dokumenter:  
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. I studieprogrammenes 
dokumentasjon er vedleggene nummerert fra 1 i hvert studieprogram og deretter løpende nummerering. 

1. Universitets- og høyskoleloven, § 1-6  
Universiteter og høyskoler skal ha et tilfredsstillende internt system for kvalitetssikring som skal sikre og 
videreutvikle kvaliteten i utdanningen. Studentevalueringer skal inngå i systemet for kvalitetssikring. 

1.1 Leseveiledning for vedlagt dokumentasjon 

Kvalitetssystemet gir en beskrivelse av det systematiske og strategiske arbeidet med 
utdanningskvaliteten ved høgskolen (vedlegg 101). Systembeskrivelsen ble revidert i 2019 (vedlegg 
102) og endringene gradvis implementert ved institusjonen høsten 2019. Systemet i sin helhet er 
tilgjengelig på høgskolens nettsider: www.hiof.no/om/utdanningskvalitet. Kvalitetssystemet er 
tilpasset høgskolens organisasjonsstruktur, men roller og ansvar må oppdateres som følge av 
administrativ omorganisering fra 01.01.2020 (vedlegg 103).  
 
Utdanningskvalitetsutvalget (UKU) har en sentral rolle i det systematiske kvalitetsarbeidet, og er 
et strategisk og rådgivende utvalg for rektor (vedlegg 104). Utvalget skal bidra til en kontinuerlig 
utvikling av utdanningsvirksomheten og sikre en god kvalitetskultur ved høgskolen. UKU jobber 
etter en egen vedtatt handlingsplan, i tråd med strategisk plan og øvrige sentrale dokumenter 
(vedlegg 105). Utvalget har en tett kobling til programutvalgene ved fagavdelingene (vedlegg 106). 
 
Studentene har en aktiv rolle i høgskolens kvalitetsarbeid og studentevalueringer står helt sentralt 
når HiØ skal frembringe kunnskap for å vurdere kvaliteten både på emne-, studieprogram-, og 
institusjonsnivå. Evalueringene er viktige kilder til informasjon for å iverksette tiltak som kan 
styrke utdanningskvaliteten. Informasjon om hvordan studentene vurderer utdanningskvaliteten, 
hvordan fagmiljøene benytter evalueringene og fagmiljøenes egen vurdering er bærende 
elementer i hele rapporteringskjeden i det nye kvalitetssystemet – fra emnerapport, 
studieplanrevisjonsrapport og studieprogramrapport til avdelingens kvalitetsrapport og 
høgskolens kvalitetsrapport til høgskolestyret (vedlegg 107-111).   
 
Gjennom en rekke ulike former for evaluering gir studentene kontinuerlig tilbakemeldinger som 
både fagmiljø og ledelse benytter i videre utvikling av kvaliteten i studietilbudene. De formelle 
evalueringene er knyttet til de seks kvalitetsområdene i kvalitetssystemet som høgskolen 
systematisk skal vurdere, og omfatter blant annet følgende undersøkelser:  
 

• Søkerundersøkelsen til alle førsteprioritetssøkere i Samordna opptak ved HiØ.    
• Studiestartundersøkelsen til alle nye studenter i august hvert år. 
• Emneevalueringer ved hver gjennomføring av emne.  
• Midtesemesterevalueringer av emne midtveis i semesteret som gjennomføres ved noen 

studieprogram.    
• Studiebarometeret gjennomføres i oktober hvert år for alle studenter i 2. og 5. studieår. 

Erstatter tidligere institusjonelle undersøkelser om utdanningskvalitet og læringsmiljø.   
• Periodisk programevaluering av alle studietilbud hvert 5.-6. år.   
• Kandidatundersøkelsen gjennomføres for hele institusjonen første gang i januar 2020.    

http://www.hiof.no/om/utdanningskvalitet
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• Tilpassede evalueringsordninger ved Akademi for scenekunst og eksternfinansiert etter- 
og videreutdanning. Dette er områder der studietilbud av ulike grunner har behov for noe 
mer tilpassede evalueringsformer. 

• Evaluering av særskilte forhold som praksis og internasjonal utveksling.  

Nærmere beskrivelse av ordningene gis i kapittel 7, med henvisninger til vedlegg. Det vises for 
øvrig til dokumentasjon på studieprogramnivå for nærmere omtale av hvordan evalueringene 
konkret følges opp og hvilke tiltak som iverksettes.  
 
 

1.2 Oversikt over nummererte vedlegg 

Vedlegg 101 Kvalitetssystembeskrivelse for HiØ 
Vedlegg 102 Styrebehandling av kvalitetssystemet juni 2019 
Vedlegg 103 Organisasjonskart for HiØ pr. 01.01.2020 
Vedlegg 104 Mandat for Utdanningskvalitetsutvalget (UKU) 
Vedlegg 105 Handlingsplan Utdanningskvalitetsutvalget (UKU) 2018-2019 
Vedlegg 106 Mandat for programutvalg 
Vedlegg 107 Mal og veileder for emnerapport  
Vedlegg 108 Mal og veileder for studieplanrevisjonsrapport 
Vedlegg 109 Mal og veileder for studieprogramrapport 
Vedlegg 110 Mal og veileder for avdelingens kvalitetsrapport 
Vedlegg 111 Mal for høgskolens kvalitetsrapport 
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2. Universitets- og høyskoleloven, § 4-3 (4)  
Institusjonens arbeid med læringsmiljøet skal dokumenteres og inngå som en del av institusjonens interne 
system for kvalitetssikring etter § 1-6. 

2.1 Leseveiledning for vedlagt dokumentasjon  

I kvalitetssystemet inngår læringsmiljøkvalitet som ett av seks sentrale kvalitetsområder, ettersom 
det har stor betydning for studentenes læringsutbytte (vedlegg 101). Høgskolestyret har det 
overordnede ansvaret for at læringsmiljøet er forsvarlig, og Læringsmiljøutvalget (LMU) (vedlegg 
201), Utdanningskvalitetsutvalget (UKU) (vedlegg 104) og programutvalgene (vedlegg 106) har alle 
viktige funksjoner i arbeidet med å skape et best mulig helhetlig læringsmiljø for høgskolens 
studenter. LMU gjennomfører årlige dialogmøter med avdelingenes ledelse, der det kartlegges 
hvordan avdelingene jobber med det fysiske, psykososiale, organisatoriske, digitale og 
pedagogiske læringsmiljøet (vedlegg 202-203). 
 
Høgskolens arbeid med læringsmiljøet oppsummeres årlig i LMUs årsrapport til høgskolestyret 
(vedlegg 204), i tillegg til at det skal redegjøres for i studieprogramrapporten, avdelingens 
kvalitetsrapport, høgskolens kvalitetsrapport (vedlegg 109-111) og høgskolens årsrapport til 
Kunnskapsdepartementet (vedlegg 205). På bakgrunn av signaler fra høgskolestyret våren 2019, 
gitt i forbindelse med behandling av LMUs årsrapport (vedlegg 206), er sammensetningen av 
utvalget endret fra og med 2020. Prorektor for utdanning er medlem av LMU for å sikre at arbeidet 
med læringsmiljø har en sterk forankring i faglig ledelse.  
 
HiØ samarbeider med både Studentsamskipnaden i Østfold (SiØ) og Studentparlamentet ved 
Høgskolen i Østfold (SpiØ) i arbeidet med læringsmiljøet. Dette vises bl.a. i sammensetningen av 
LMU, der SiØ er representert med en virksomhetsleder, og læringsmiljøansvarlig i 
Studentparlamentets arbeidsutvalg er fast representant. Det foreligger for øvrig en 
samarbeidsavtale mellom HiØ og SpiØ som regulerer samarbeidet og de gjensidige ytelsene 
mellom partene (vedlegg 207).  
 
LMU og SpiØ fremmet i 2012 forslag om opprettelse av en stilling som læringsmiljøkonsulent, og 
fra 2015 har dette vært en fast stilling ved HiØ (vedlegg 208). Læringsmiljøkonsulenten har bl.a. 
vært en pådriver for en ny, institusjonell handlingsplan for universell utforming. Den nye 
handlingsplanen er ute på intern høring (vedlegg 209) og vil erstatte handlingsplanen fra 2011 
(vedlegg 210).   
 
Høgskolen fikk i 2018 tilsatt et studentombud i samarbeid med Norges miljø- og biovitenskapelige 
universitet (NMBU) (vedlegg 211). Studentombudet bidrar til å sikre at studentenes rettigheter blir 
ivaretatt og gir institusjonen viktige tilbakemeldinger, bl.a. gjennom sin årsrapport til 
høgskolestyret (vedlegg 212). Studentombudet har også kompetanse og et særskilt fokus på 
varsling og saker hvor studenter har opplevd kritikkverdige forhold.  
 
Studentene kan gi sine tilbakemeldinger om positive og negative forhold ved læringsmiljøet i 
dialog med ansatte, ved emneevalueringer og i Studiebarometeret (erstatter 
Læringsmiljøundersøkelsen som HiØ gjennomførte t.o.m 2016, se vedlegg 213), gjennom 
programtillitsvalgte, studentråd, SpiØ og LMU. I tillegg har høgskolen siden 2011 hatt 
varslingssystemet Si i fra (vedlegg 214-215) som kan brukes av studenter og ansatte dersom de 
opplever at henvendelser gjennom andre kanaler ikke fører frem, eller om de ønsker å varsle om 
mer alvorlige forhold.  
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2.2 Oversikt over nummererte vedlegg 

Vedlegg 101 Kvalitetssystembeskrivelse for HiØ 
Vedlegg 104 Mandat for Utdanningskvalitetsutvalget (UKU) 
Vedlegg 106 Mandat for programutvalg 
Vedlegg 109 Mal og veileder for studieprogramrapport 
Vedlegg 110 Mal og veileder for avdelingens kvalitetsrapport 
Vedlegg 111 Mal for høgskolens kvalitetsrapport 
 
Vedlegg 201 Mandat for læringsmiljøutvalget (LMU) 2020 
Vedlegg 202 Spørsmålsguide for dialogmøte LMU 
Vedlegg 203 Referat dialogmøte Avdeling for lærerutdanning og LMU 22.11.19 
Vedlegg 204 Årsrapport for LMU 2018  
Vedlegg 205 Årsrapport 2018 for Høgskolen i Østfold 
Vedlegg 206 Styrebehandling av årsrapport for LMU 2018  
Vedlegg 207 Samarbeidsavtale mellom Studentparlamentet (SpiØ) og HiØ  
Vedlegg 208 Stillingsutlysning læringsmiljøkonsulent 2015 
Vedlegg 209 Høring om forslag til handlingsplan for universell utforming 2020-2024  
Vedlegg 210 Handlingsplan for universell utforming fra 2011 
Vedlegg 211 Stillingsutlysning studentombud 2018 
Vedlegg 212 Årsrapport 2019 fra studentombudet  
Vedlegg 213 Læringsmiljøundersøkelsen 2016 
Vedlegg 214 Si i fra – nettskjema for avvik og tilbakemeldinger 
Vedlegg 215 Evaluering av Si i fra-ordningen 2012 
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3. Studiekvalitetsforskriften, § 2-1 (2)  
Institusjonene skal gjennomføre periodiske evalueringer av studietilbudene sine. Representanter fra arbeids- 
eller samfunnsliv, studenter og eksterne sakkyndige, som er relevante for studietilbudet, skal bidra i 
evalueringene. Evalueringsresultatene skal være offentlige. 

3.1 Leseveiledning for vedlagt dokumentasjon  

Periodisk programevaluering har vært en del av høgskolens kvalitetssystem siden 2016 (vedlegg 
301) og erstattet høgskolens ordning for internrevisjon fra 2009. Bakgrunnen for innføring av 
periodisk programevaluering var både en oppfølging av NOKUTs evaluering av kvalitetssystemet i 
2012 og som følge av varslede endringer i studiekvalitetsforskriften. De periodiske evalueringene 
utgjør en del av den systematiske informasjonen institusjonen innhenter for å vurdere kvaliteten i 
utdanningene. 
 
Periodisk programevaluering skal bidra til å gi studieprogramledelsen et helhetlig, strategisk og 
eksternt perspektiv på utdanningskvaliteten i studieprogrammet, slik det fremgår av mandatet 
(vedlegg 302). Resultatene fra evalueringene skal bidra til kvalitetsutvikling av høgskolens 
studietilbud og sikre at studentenes læringsutbytte er i samsvar med samfunnets og arbeidslivets 
behov. Studieprogramledelsen får dermed et grunnlag for å vurdere om studietilbudet skal 
videreføres slik det er, eller om det må foretas justeringer. Utviklingsaspektet vektlegges fremfor 
kontroll. 
 
Ved HiØ skal periodisk programevaluering gjennomføres for alle studietilbud hvert 5.-6. år i 
henhold til fastsatt syklus (vedlegg 303). Syklusen fastsettes i faglig ledermøte og justeres i samråd 
med studiedirektør. Evalueringene gjennomføres i tråd med utarbeidet rutine for gjennomføring 
(vedlegg 304).   
 
Det er per i dag gjennomført 13 periodiske evalueringer av studieprogram ved HiØ og ytterligere 
fire er planlagt gjennomført våren 2020. Evalueringspanelet skriver en rapport fra sin evaluering i 
henhold til en fastsatt rapportmal (vedlegg 305). Rapportene fra periodiske programevalueringer 
publiseres åpent tilgjengelig på høgskolens nettsider: 
https://www.hiof.no/om/utdanningskvalitet/evalueringer-og-rapporter/periodisk-
programevaluering/. For eksempler på rapporter og omtale av hvordan rapportene følges opp 
vises det til kapittel 8, samt dokumentasjon på studieprogramnivå.    
 
Etter innføring av periodisk programevaluering ved høgskolen i 2016 har ordningen vært gjenstand 
for intern evaluering og diskusjon, både i administrativ og faglig linje (vedlegg 306-308). Dette har 
blant annet medført et tydeligere fokus på organisering og oppbygging av studieprogrammene og 
arbeidslivsrelevans i evalueringene.  
 
Spesielt verdifullt har det vært å ha med studenter, representanter fra arbeids- og næringsliv, samt 
eksterne representanter fra universitets- og høyskolesektoren i evalueringene. Disse har bidratt 
med nye perspektiver og gjort periodisk programevaluering til et svært viktig bidrag til 
kvalitetssikringen av høgskolens studietilbud.       
 
 
 
 
 
  

https://www.hiof.no/om/utdanningskvalitet/evalueringer-og-rapporter/periodisk-programevaluering/
https://www.hiof.no/om/utdanningskvalitet/evalueringer-og-rapporter/periodisk-programevaluering/


 
 

11 
 

3.2 Oversikt over nummererte vedlegg 

Vedlegg 301 Innføring av periodisk programevaluering 2016 
Vedlegg 302 Mandat for periodisk programevaluering 
Vedlegg 303 Syklus for periodisk programevaluering 2017-2022 
Vedlegg 304 Rutine for gjennomføring av periodisk programevaluering 2016 
Vedlegg 305 Rapportmal for periodisk programevaluering 
Vedlegg 306 Administrative erfaringer fra periodisk programevaluering våren 2017 
Vedlegg 307 Innkalling faglig ledermøte 12.02.2019 
Vedlegg 308 Presentasjon for faglig ledermøte 12.02.2019 
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4. Studietilsynsforskriften, § 4-1 (1) 
Institusjonens kvalitetsarbeid skal være forankret i en strategi og dekke alle vesentlige områder av betydning 
for kvaliteten på studentenes læringsutbytte. 

4.1 Leseveiledning for vedlagt dokumentasjon 

Strategisk plan for perioden 2019–2022 (vedlegg 401) formulerer høgskolens visjon, verdier, 
posisjonering og ambisjoner, og beskriver mål og veivalg for de fire hovedområdene Utdanning, 
Forskning og kunstnerisk utviklingsarbeid, Formidling og Organisasjon, ledelse og forvaltning. 
Utviklingsavtalen som høgskolen har inngått med Kunnskapsdepartementet ble revidert i 2019 
(vedlegg 402). Utdanningskvalitet inngår i avtalens utviklingsområde 3, og viser at det arbeides 
med målsettingene i strategisk plan.  
 
Kvalitetssystemet (vedlegg 101) bygger på sentrale føringer i lover og forskrifter, og er utviklet og 
forankret i Strategisk plan for 2019–2022. Utdanning, forskning og formidling har til sammen stor 
betydning for utdanningskvaliteten.  
 
Kvalitetssystemet er delt inn i seks kvalitetsområder som sammen har innvirkning på studentenes 
læringsbane. Disse områdene er: inntakskvalitet, læringsmiljøkvalitet, studieprogramkvalitet, 
undervisningskvalitet, relevanskvalitet og resultatkvalitet. Områdene har relevans for studentenes 
læringsutbytte, og skal systematisk følges direkte opp i flere prosesser og vurderes innenfor hvert 
studietilbud. I det helhetlige kvalitetsarbeidet må områdene ses i sammenheng, slik det fremgår 
av illustrasjonen Årshjul for rapportering i kvalitetsarbeid ved HiØ (vedlegg 101, s. 8). 
 
For å sikre helhetlige og sammenhengende studieprogram og god planlegging av studieløp, er 
hovedvekten av kvalitetsarbeidet organisert rundt emner, studieprogram og studieportefølje. 
Resultater fra emnerapporter og studieprogramrapporter skal bidra til å sikre og utvikle 
studietilbudene på en systematisk måte. Dekan skal med bakgrunn i blant annet emne- og 
studieprogramrapporter utarbeide avdelingens kvalitetsrapport som omhandler avdelingens 
studieportefølje. Maler og veiledere for de ulike rapportene er vist til i kapittel 1.  
 
Resultater og vurderinger av det løpende kvalitetsarbeidet skal inngå i kunnskapsgrunnlaget for 
den strategiske utviklingen av høgskolens samlede studieportefølje, i tillegg til viktige føringer om 
overordnet nasjonal strategi for utdanning. I høgskolens strategiske plan er det satt opp sentrale 
mål for studieporteføljen. Høgskoledirektøren er ansvarlig for å utarbeide høgskolens 
kvalitetsrapport til høgskolestyret (vedlegg 403). I årshjulet er det lagt til rette for at høgskolens 
kvalitetsrapport kan brukes som grunnlag for utarbeidelse av høgskolens aktivitetsplan det 
påfølgende året, og til høgskolens årsrapport til Kunnskapsdepartementet. Aktivitetsplanen for 
2020 (vedlegg 404) viser hvordan strategisk plan skal følges opp på kort sikt gjennom konkrete 
tiltak med utgangspunkt i den strategiske planens virksomhetsmål og veivalg. Årsrapport 2018 for 
Høgskolen i Østfold (vedlegg 205) viser at strategisk plan var sentral i virksomhetens arbeid denne 
perioden. Se for øvrig kapittel 9 hvor den strategiske utviklingen av høgskolens studieportefølje er 
nærmere omtalt. 
 
Gjeldende bestemmelser om studieplanrevisjon ved Høgskolen i Østfold (vedlegg 405) og veileder 
for utfylling av studieplan og emnebeskrivelse (vedlegg 406) viser hvordan kvalitetskontrollen av 
studieprogrammene er lagt opp for å sikre sammenheng mellom læringsutbyttebeskrivelser på 
emnenivå og programmets overordnede læringsutbytte, og for å tilrettelegge for at studentene 
kan oppnå de definerte læringsutbyttene. Endringer som foretas gjennom revisjon av studieplan 
og emner og begrunnelse for dette, blir dokumentert i en studieplanrevisjonsrapport, som 
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tidligere ble omtalt som arbeidsbok for studieplanrevisjon (vedlegg 108). Eksempler på 
studieplanrevisjonsrapporter er dokumentert på studieprogramnivå.  
 
 

4.2 Oversikt over nummererte vedlegg 

Vedlegg 101 Kvalitetssystembeskrivelse for HiØ 
Vedlegg 108 Mal og veileder for studieplanrevisjonsrapport 
Vedlegg 205 Årsrapport 2018 for Høgskolen i Østfold 
 
Vedlegg 401 Strategisk plan for Høgskolen i Østfold 2019-2022 
Vedlegg 402 Utviklingsavtalen mellom Kunnskapsdepartementet og HiØ gjeldende fra 2020 
Vedlegg 403 Kvalitetsrapport for Høgskolen i Østfold 2019 - utkast 
Vedlegg 404 Aktivitetsplan 2020 
Vedlegg 405 Bestemmelser om studieplanrevisjon ved Høgskolen i Østfold  
Vedlegg 406 Veileder for utfylling av studieplan og emnebeskrivelse  
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5. 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. 

5.1 Redegjørelse  

Rapporteringslinjer og ansvarsfordeling i kvalitetsarbeidet mellom nivåene ved 
institusjonen 
Gjennom arbeidet med revisjon av kvalitetssystemet i 2018 og 2019 ble alle ansatte og enheter ved 
høgskolen gitt mulighet til å bidra med å forme et kvalitetssystem som skal sikre utvikling og 
forbedring av utdanningene. Kvalitetsarbeidet ved HiØ er forankret i høgskolestyret og ledelse på 
alle nivåer. Delegasjonsreglementet, bestemmelser om studieportefølje og bestemmelser om 
studieplanrevisjon regulerer ansvar og myndighet i utdanningsrelaterte saker. Videre er ansvar og 
roller i kvalitetsarbeidet beskrevet i kvalitetssystemet – fra den enkelte student til høgskolestyret. 
 
Høgskolestyret har det overordnede ansvaret for utdanningskvalitet og for strategisk utvikling av 
studieporteføljen. Rektor og høgskoledirektør har ansvaret for at kvalitetsarbeidet følger de gitte 
rammer og prosesser. Viktige mål, prioriteringer og strategier for høgskolens virksomhet, samt 
oppfølging og gjennomføring av disse, drøftes i faglig ledermøte. Høgskolestyret skal årlig få en 
rapport om kvalitetsarbeidet ved HiØ med en samlet redegjørelse for status på de seks 
kvalitetsområdene og status for kvalitetsarbeidet på institusjonsnivå. Rapporten skal baseres på 
avdelingenes kvalitetsrapporter og øvrige evalueringer og rapporter på institusjonsnivå. 
 
Studenter, programtillitsvalgte, fagansatte, emneansvarlige, studieprogramansvarlige, 
studieledere, dekaner og studiedirektør bidrar til å videreutvikle utdanningskvaliteten gjennom 
daglig virke og representasjon i utvalg og styrer.    
 
Utdanningskvalitetsutvalget (UKU) gir råd til rektor på områder som gjelder utdanningskvalitet, og 
har ansvar for å bidra til utvikling av god, felles institusjonell praksis gjennom blant annet å 
arrangere fagdager.  
 
Forsknings- og utviklingsutvalget (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 nasjonale og internasjonale forskningsmiljøer.  
 
Læringsmiljøutvalget (LMU) skal legge forholdene til rette for et godt studiemiljø, og arbeide for å 
bedre studentvelferden. Nylig ble det vedtatt at sammensetningen av LMU skal endres, slik at 
utvalget blir utvidet med en representant fra rektoratet for å få tettere bånd til faglig ledelse. 
 
Dekan har sammen med avdelingsstyret det overordnede ansvaret for utdanningskvalitet og 
strategisk utvikling av studieporteføljen på avdelingsnivå. Dekan skal årlig rapportere om 
kvalitetsarbeidet ved avdelingen. Studieprogramansvarlig har det daglige ansvaret for ett eller 
flere studieprogram. Studieleder kan inneha rollen som studieprogramansvarlig.  
 
Programutvalg er rådgivende utvalg for dekan og studieleder i arbeidet med utvikling av kvaliteten 
i studieprogram og studentenes læringsmiljø. I programutvalg er også praksisfeltet representert. 
Studieprogramsekretariat gjennomgår og kvalitetssikrer studieplaner og emnebeskrivelser på 
bakgrunn av endringsforslag som følge av resultater fra evalueringer eller faglig utviklingsbehov.  
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Emneansvarlig er den eller de som har det faglige ansvaret for et emne og har ansvaret for 
planlegging, koordinering og gjennomføring av emnet. Emneansvarlig har dialog med 
programtillitsvalgte.   
 
Studenter medvirker i kvalitetsutviklingen av studie- og læringsmiljøet som enkeltpersoner, som 
programtillitsvalgte, i studentdemokratiet, eller som medlem i utvalg eller styrer. Representanter 
til utvalg og styrer blir oppnevnt av Studentparlamentet. I tillegg har studenttillitsvalgte 
dialogmøter med rektor, høgskoledirektør, dekan og studieledere. Studentleder er også 
representert i rektors faglige ledermøter. Uønskede eller alvorlige hendelser kan også meldes via 
høgskolens varslingssystem Si i fra.  
 
Institusjonens arbeid med å fremme en kvalitetskultur blant ansatte og studenter 
En god kvalitetskultur bygger på godt samarbeid mellom studenter og ansatte og på systematiske 
evalueringsordninger. Ett av målene i høgskolens kvalitetsarbeid er at kvalitetssikring og 
avvikshåndtering skal løses på lavest mulig nivå i organisasjonen. Studentene har en viktig rolle i 
kvalitetsarbeidet, både gjennom å delta i evalueringer og som representanter i utvalg og styrer. 
For høgskolen er det viktig at studentene engasjerer seg, for å få deres innspill og perspektiv. 
Høgskolen har sammen med studentene laget rutiner for opplæring av programtillitsvalgte, hva 
som er deres rolle og arbeidsoppgaver, samt rutiner for saksgang. På høgskolens nettsider står det 
også beskrevet hvordan studentene kan medvirke i kvalitetsarbeidet og hvilken rolle ansatte har. 
Studentparlamentet fikk høsten 2019 en orientering i forbindelse implementering av endringer i 
kvalitetssystemet. 
 
Gjennom studentrepresentasjon i både programutvalg og i periodiske programevalueringer har 
studentene mulighet til å påvirke utdanningskvaliteten. Studentene har også anledning til å påvirke 
høgskolens arbeid med utdanningskvalitet ved å gi sine tilbakemeldinger i Studiebarometeret. 
Resultater fra studentevalueringer og rapporter etter periodiske programevalueringer er tilgjengelig 
for studentene, og på denne måten får de kunnskap om kvaliteten i studieprogrammet.  
 
Arbeidet ved pedagogisk utviklings- og læringssenter (PULS) skal bidra til å opprettholde og utvikle 
høy studie- og undervisningskvalitet ved HiØ. Kjernevirksomheten er å bidra til undervisningsstøtte 
og kompetanseheving av pedagogisk virksomhet overfor høgskolens vitenskapelige ansatte. Et 
eksempel på tiltak for å øke kvaliteten og fleksibiliteten i utdanningene, er et pilotprosjekt for å lage 
undervisningsopptak (2015-2016), der PULS hadde en sentral rolle i opplæring og gjennomføring av 
arbeidet. Flere av kompetansehevingstilbudene er nå knyttet til nytt Læringsstøttesenter som ble 
etablert høsten 2019. Læringsstøttesenteret er et tilbud for ansatte som skal bidra til utvikling av, 
og gi støtte til pedagogisk bruk av teknologi i undervisning og vurdering. Senteret tilbyr veiledning og 
opplæring, i tillegg til å legge til rette for møteplasser for undervisere som ønsker å øke sin digitale 
undervisningskompetanse.  
 
UKU har i samarbeid med LMU arrangert fagdager og satt viktige temaer på agendaen, i tråd med 
utvalgets handlingsplan. Temaene de siste to årene har vært god undervisning, 
internasjonalisering og utdanningsledelse. I samarbeid med PULS planlegges det en fagdag i 2020 
med tema «Forskning på egen undervisning og pedagogisk praksis». 
 
Årlig blir Utdanningskvalitetsprisen, Formidlingsprisen og Forskningsprisen delt ut ved 
institusjonen til ansatte som har utmerket seg. Prisen Laurbærbladet deles årlig ut til høgskolens 
beste bacheloroppgave og beste masteroppgave. I 2020 skal prisen Årets student deles ut for 
første gang til en student som har gjort en ekstra god innsats for studie- og læringsmiljøet.   
 



 
 

16 
 

Meritteringsordning for god undervisning er nylig innført som et strategisk virkemiddel med 
bakgrunn i Stortingsmelding 16 (2016-2017) Kultur for kvalitet i høyere utdanning. Ordningen skal 
stimulere til systematisk og målrettet arbeid med utdanningskvalitet og fremme en kollegial 
undervisningskultur. Første søknadsfrist er i juni 2020. 
 

5.2 Leseveiledning for vedlagt dokumentasjon  

Kvalitetssystemet (vedlegg 101) skal gi gode forutsetninger for en målrettet, systematisk og 
kontinuerlig kvalitetssikring av utdanningene og for utvikling av en god kultur for kvalitet. Figur 3 i 
systembeskrivelsen viser ansvarslinjer, rapportering, medvirkning og oppfølging av 
kvalitetsarbeidet. Figur 4 viser årshjul for rapportering, evaluering og undersøkelser med ansvar og 
frister. Vedlegg 1 i kvalitetssystembeskrivelsen gir en oversikt over aktørenes ansvar og oppgaver. 
Høgskolens kvalitetsrapport for 2019 (vedlegg 403) er ny i forbindelse med revidert kvalitetssystem 
og skal til første behandling i høgskolestyret våren 2020. Kvalitetssystemet skal bidra til at høgskolen 
når de mål om utdanningskvalitet som er fastsatt gjennom gjeldende lovgiving og gjennom HiØs 
strategiske plan (vedlegg 401).   
 
Stillingsbeskrivelser og -utlysningstekster for rektor, prorektorer, dekan, høgskoledirektør og 
studiedirektør angir ansvar og forankring av kvalitetsarbeid (vedlegg 501-505), sammen med 
Delegasjonsreglement for HiØ (vedlegg 506) og mandat for faglig ledermøte (vedlegg 507).  
 
Avdelingsstyrenes mandat er nedfelt i Delegasjonsreglement ved HiØ (vedlegg 506). 
Avdelingsstyrene har sammen med dekan bl.a. ansvar for at den faglige virksomheten ved 
avdelingen holder høy kvalitet og videreutvikles.  
 
Mandatene for Utdanningskvalitetsutvalget (vedlegg 104), programutvalg (vedlegg 106), 
Læringsmiljøutvalget (vedlegg 201) og FoU-utvalget (vedlegg 508) viser utvalgenes roller og bidrag 
inn i kvalitetsarbeidet.  
 
Funksjonsbeskrivelse for emneansvarlig (vedlegg 509) viser hva det innebærer å ha det faglige 
ansvaret for et emne gjennom kjennskap til relevante bestemmelser i lover, forskrifter og 
retningslinjer samt ansvar for planlegging, gjennomføring og utvikling av emnet. 
 
Samarbeidsavtalen mellom HiØ og Studentparlamentet (vedlegg 207) innebærer blant annet at 
det skal avholdes to dialogmøter per semester mellom studentleder og rektor/høgskoledirektør. 
Rektor eller høgskoledirektør deltar på Studentparlamentets møter som observatør. 
Samarbeidsavtalen omfatter også rutiner for rapportering, møtevirksomhet og kursing av 
studenttillitsvalgte. Rutiner for opplæring av programtillitsvalgte studenter, hva som er deres rolle 
og arbeidsoppgaver er beskrevet på høgskolens nettside (vedlegg 510). 
 
Studentmedvirkning i kvalitetsarbeidet er nærmere beskrevet på høgskolens nettside for 
kvalitetssystemet (vedlegg 511). Der er også den enkelte ansattes rolle beskrevet, og veiledere og 
maler tilgjengelig bl.a. for rapportering (vedlegg 512). Informasjon om implementering av 
endringer i kvalitetssystemet er omtalt i rektoratets blogg (vedlegg 513). 
 
Informasjon om PULS og seksjonens betydning for studiekvaliteten er særlig knyttet til 
undervisningskvalitet (vedlegg 514). Årsrapport fra PULS for studieåret 2018-2019 dokumenterer 
tiltakene (vedlegg 515) sammen med informasjon om pilotprosjektet for å lage 
undervisningsopptak (vedlegg 516).  
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Informasjon om Læringsstøttesenterets bidrag til utvikling og støtte for fagansatte i 
kvalitetsutvikling av undervisnings-, lærings- og vurderingsformer fremkommer av vedlegg 517.  
Handlingsplan for Utdanningskvalitetsutvalget for 2018-2019 (vedlegg 105) viser planlagt aktivitet, 
mens vedlegg 518 viser program for fagdager som er arrangert i regi av utvalget i 2018 og 2019. 
 
Utdeling av Utdanningskvalitetsprisen, Formidlingsprisen, Forskningsprisen og Laurbærbladet er 
dokumentert i vedlegg 519-522. I 2020 planlegges det å dele ut en ny pris; Årets student (vedlegg 
523). Det er innført ny meritteringsordning for god undervisning (vedlegg 524).  
 
 

5.3 Oversikt over nummererte vedlegg 

Vedlegg 101 Kvalitetssystembeskrivelse for HiØ 
Vedlegg 104 Mandat for Utdanningskvalitetsutvalget (UKU) 
Vedlegg 105 Handlingsplan for Utdanningskvalitetsutvalget (UKU) 2018-2019 
Vedlegg 106 Mandat for programutvalg 
Vedlegg 201 Mandat for læringsmiljøutvalget (LMU) 2020 
Vedlegg 207 Samarbeidsavtale mellom Studentparlamentet (SpiØ) og HiØ 
Vedlegg 401 Strategisk plan for Høgskolen i Østfold 2019-2022 
Vedlegg 403 Kvalitetsrapport for Høgskolen i Østfold 2019 - utkast 
 
Vedlegg 501 Stillingsbeskrivelse for rektor 
Vedlegg 502 Stillingsutlysningstekster for prorektorer 
Vedlegg 503 Stillingsbeskrivelse for dekan 
Vedlegg 504 Stillingsbeskrivelse for høgskoledirektør 
Vedlegg 505 Stillingsutlysningstekst for studiedirektør 
Vedlegg 506 Delegasjonsreglement for Høgskolen i Østfold 
Vedlegg 507 Mandat for faglig ledermøte 
Vedlegg 508 Mandat for FoU-utvalget  
Vedlegg 509 Funksjonsbeskrivelse for emneansvarlig 
Vedlegg 510 Nettside om programtillitsvalgte 
Vedlegg 511 Nettside om studentmedvirkning i kvalitetsarbeidet 
Vedlegg 512 Nettside for ansatte om kvalitetssystemet  
Vedlegg 513 Nytt kvalitetssystem for utdanning - rektoratets blogg 
Vedlegg 514 Seksjon for pedagogisk utvikling og læring (PULS) 
Vedlegg 515 Årsrapport PULS studieåret 2018-2019 
Vedlegg 516 Utlysning av midler til pilotprosjekt undervisningsopptak 
Vedlegg 517 Læringsstøttesenteret 
Vedlegg 518 Program for fagdager i regi av UKU 
Vedlegg 519 Utdanningskvalitetsprisen 2019 
Vedlegg 520 Formidlingsprisen 2019 
Vedlegg 521 Forskningsprisen 2019 
Vedlegg 522 Laurbærbladet 2019 
Vedlegg 523 UKU - behandling av sak om årets student 
Vedlegg 524 Pedagogisk merittering  
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6. 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.  

6.1 Leseveiledning for vedlagt dokumentasjon  

Høgskolen har selvakkrediteringsrett for etablering og nedlegging av studier på lavere grads nivå, 
men må søke NOKUT om akkreditering av studier på høyere grads nivå, dvs. masterstudier og 
doktorgradsstudier.   
 
For å ivareta kvalitetssikringsprosessene knyttet til studiene høgskolen etablerer er det utarbeidet 
egne bestemmelser om studieportefølje (vedlegg 601). Bestemmelsene gir en beskrivelse av 
hvordan studietilbud skal behandles når det gjelder etablering, igangsetting, trekk og nedleggelse 
av studier, både innenfor den bevilgningsfinansierte virksomheten og eksternfinansiert etter- og 
videreutdanning. Det er utarbeidet maler (vedlegg 602-603) og en veileder for utfylling av 
studieplan og emnebeskrivelser (vedlegg 406) som beskriver hvordan disse skal utformes i 
henhold til krav i sentrale og lokale forskrifter. Veilederen benyttes både ved akkreditering av nye 
studietilbud og ved revidering av akkrediterte studietilbud. HiØs studieportefølje er forholdsvis 
stabil, men det foretas noen justeringer hvert år. Høsten 2019 har høgskolestyret behandlet 
søknader om henholdsvis etablering av et nytt bachelorstudium (vedlegg 604) og tilslutning til å 
søke NOKUT om akkreditering av et nytt masterstudium (vedlegg 605), som viser hvordan 
bestemmelsene håndheves og fungerer i praksis.  
 
Høgskolens studietilbud gjennomgås og vurderes strategisk i høgskolestyret i forkant av ordinær 
styrebehandling av studieporteføljen i november hvert år. Fokus i 2019 var på masterstudier og 
nye studier på lavere grads nivå under etablering. Det vises til kapittel 9 for nærmere omtale av 
prosessen. HiØ har også utført mer temabaserte, systematiske gjennomganger av studietilbud. For 
eksempel ble det i 2015 gjennomført en kartlegging av fagmiljøet ved alle bachelor- og 
masterstudier, for å sikre at høgskolens studietilbud oppfylte kravene i gjeldende forskrift (vedlegg 
606).  
 
Gjennom den årlige styringsdialogen om våren, mellom høgskolens ledelse og avdelingenes 
ledelse, vurderes studietilbudenes kvaliteter og utfordringer knyttet til faglig profil og nivå, 
internasjonalisering, fagmiljø, og økonomi (vedlegg 607). I årlige dialogmøter om studieportefølje 
om høsten adresseres eventuelle utfordringene på nytt dersom det er forhold som påvirker 
mulighet for utlysning av studier. Se kapittel 9 for nærmere omtale av denne prosessen.   
 
Studieplaner og emnebeskrivelser vurderes hvert år som del av høgskolens årlige revisjonsprosess. 
Bestemmelser om studieplanrevisjon ved HiØ (vedlegg 405) viser ansvars- og oppgavefordelingen i 
gjennomføringen av revisjonsprosessen. Merk at både bestemmelser om studieportefølje og 
bestemmelser om studieplanrevisjon er under revidering som følge av nytt kvalitetssystem og 
administrativ omorganisering.  
 
Kvalitetsrapporteringen, med emnerapport, studieplanrevisjonsrapport, studieprogramrapport, 
avdelingens kvalitetsrapport og høgskolens kvalitetsrapport (vedlegg 107-111), i tillegg til 
periodiske programevalueringer (vedlegg 302), er også nyttige verktøy i arbeidet med å kontrollere 
at kravene til studietilbudene til enhver tid oppfylles.  
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Studiedirektøren gjennomfører opplæring (vedlegg 608) og bistår med veiledning av faglige ledere 
slik at de skal kunne gjennomføre de nødvendige prosessene for å sikre at alle studietilbud ved 
høgskolen, uavhengig av nivå, oppfyller kravene til akkreditering, og at HiØ til enhver tid 
opprettholder tilfredsstillende kvalitet i studieporteføljen.   
 
 

6.2 Oversikt over nummererte vedlegg 

Vedlegg 107 Mal og veileder for emnerapport  
Vedlegg 108 Mal og veileder for studieplanrevisjonsrapport 
Vedlegg 109 Mal og veileder for studieprogramrapport 
Vedlegg 110 Mal og veileder for avdelingens kvalitetsrapport 
Vedlegg 111 Mal for høgskolens kvalitetsrapport 
Vedlegg 302 Mandat for periodisk programevaluering 
Vedlegg 405 Bestemmelser om studieplanrevisjon ved Høgskolen i Østfold 
Vedlegg 406 Veileder for utfylling av studieplan og emnebeskrivelse  
 
Vedlegg 601 Bestemmelser om studieportefølje ved HiØ  
Vedlegg 602 Mal for studieplan  
Vedlegg 603 Mal for emnebeskrivelse  
Vedlegg 604 Søknad om etablering av Bachelorstudium i paramedisin 
Vedlegg 605 Søknad om akkreditering av Masterstudium i klinisk sykepleie  
Vedlegg 606 Kompetansekartlegging av bachelor- og masterstudier 2015  
Vedlegg 607 Dagsorden for intern styringsdialog 2019 
Vedlegg 608 Eksempler på opplæring av faglige ledere 

 
 

  



 
 

20 
 

7. Studietilsynsforskriften, § 4-1 (4) 
Institusjonen skal systematisk innhente informasjon fra relevante kilder for å kunne vurdere kvaliteten i alle 
studietilbud. 

7.1 Leseveiledning for vedlagt dokumentasjon  

HiØ henter inn og bruker informasjon fra en rekke ulike kilder for å vurdere kvaliteten i 
studietilbudene. Det er kilder på ulike nivåer internt i organisasjonen, samt eksterne kilder. 
Kildene som benyttes gir informasjon om status for de seks kvalitetsområdene i kvalitetssystemet.  
 
Alle førsteprioritetssøkere til HiØ i Samordna opptak får tilsendt en spørreundersøkelse. 
Resultatene fra undersøkelsen blir benyttet i arbeidet med markedsstrategi og markedsplan 
(vedlegg 701). Det gjennomføres evaluering av studieforberedende uke og studiestartuken 
(vedlegg 702-703). I evalueringene får deltakerne anledning til å gi tilbakemelding, og 
evalueringsrapportene brukes for å avdekke svakheter og videreutvikle tilbudene. Resultatene fra 
Studiebarometeret brukes aktivt for å følge opp og utvikle kvaliteten i utdanningene, og resultater 
fra undersøkelsen i 2018 ble lagt frem og diskutert i både faglig og administrativt ledermøte 
(vedlegg 704-705).  
 
Vedlegg 2 i kvalitetssystemet (vedlegg 101) gir en oversikt over interne rapporter og evalueringer 
som skal brukes for vurdering av utdanningskvalitet. Rapportene danner grunnlag for analyse, 
vurdering og utforming av tiltak til forbedring av utdanningskvaliteten. Se kapittel 1 og 4 for 
nærmere omtale og vedlegg. Emnerapporten skal være basert på en eller flere emneevalueringer. 
Forslag til muntlige og skriftlige evalueringsmetoder som kan benyttes er utarbeidet, og finnes på 
høgskolens nettside (vedlegg 706). Periodisk programevaluering (vedlegg 302) hvor ekstern 
kompetanse er trukket inn, gir en vurdering av utdanningskvaliteten i studieprogrammet.  
 
I emne- og studieprogramrapport skal relevans og kvalitet på praksis og internasjonalisering 
vurderes (vedlegg 107 og 109). HiØ tilbyr mange rammeplanstyrte studier med obligatorisk 
praksis, og Plan for praksis for Grunnskolelærerutdanning 1-7 (vedlegg 707) er et eksempel på 
hvordan HiØ innhenter informasjon for å sikre at praksisopplæringen baseres på de prinsipper 
som er nedfelt i lov- og læreplanverk. Tilbakemeldinger fra innkommende og utreisende 
utvekslingsstudenter ved HiØ hentes inn fra ulike kilder. Vedlegg 708 viser resultater fra 
spørreundersøkelse som er sendt ut til innkommende studenter. I tillegg mottar HiØ data og 
tilbakemeldinger fra utvekslingsstudenter via Erasmus+ (vedlegg 709), samt institusjonelle 
resultater fra undersøkelser gjennomført av Direktoratet for internasjonalisering og 
kvalitetsutvikling i høyere utdanning (Diku) blant internasjonale studenter i Norge (vedlegg 710).  
 
Opptaksrapporten Trendar i søkjarutviklinga og inntakskvalitet (vedlegg 711) gir en samlet 
vurdering av utviklingen i søkertall og inntakskvalitet. Rapporten brukes bl.a. som et 
grunnlagsdokument for utarbeidelse av den årlige studieporteføljesaken til høgskolestyret. Se 
kapittel 9 for flere kilder som benyttes i utviklingen av studieporteføljen og henvisning til vedlegg 
for studieporteføljesaker. Tilstandsmelding for HiØ (vedlegg 712) og høgskolens årsrapport til 
Kunnskapsdepartementet (vedlegg 205) oppsummerer vesentlige kvantitative data som f.eks. 
kandidatproduksjon, gjennomstrømming og faglig aktivitet. 
 
Det er etablert Råd for samarbeid med arbeidslivet (RSA) på institusjonsnivå. På denne arenaen 
diskuteres studienes relevans for arbeids- og næringsliv for å sikre kvalitet i den teoretiske og 
praksisnære delen av studiene (vedlegg 713-714). Alle avdelinger ved HiØ skal ha et Advisory Board 
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eller tilsvarende, som er et samarbeidsforum for ledere fra relevant arbeidsliv og faglige ledere ved 
høgskolen. Eksempel på dokumentasjon av Advisory Board finnes på studieprogramnivå.  
 
HiØ har utarbeidet en felles, institusjonell kandidatundersøkelse som ble gjennomført for første 
gang i januar 2020 (vedlegg 715). Hensikten er at resultatene fra undersøkelsen skal bidra til å 
kartlegge utdanningenes relevans for arbeidslivet. 
 
 

7.2 Oversikt over nummererte vedlegg 

Vedlegg 101 Kvalitetssystembeskrivelse for HiØ 
Vedlegg 107 Mal og veileder for emnerapport 
Vedlegg 109 Mal og veileder for studieprogramrapport 
Vedlegg 205 Årsrapport 2018 for Høgskolen i Østfold 
Vedlegg 302 Mandat for periodisk programevaluering 
 
Vedlegg 701 Resultater fra førsteprioritetsundersøkelsen 2019 
Vedlegg 702 Evalueringsrapport Studieforberedende uke 2019 
Vedlegg 703 Evalueringsrapport Studiestart 2019 
Vedlegg 704 Referat fra faglig ledermøte 12.02.2019 
Vedlegg 705 Referat fra administrativt ledermøte 18.02.2019 
Vedlegg 706 Emneevalueringsmetoder på høgskolens nettside 
Vedlegg 707 Plan for praksis for Grunnskolelærerutdanning for trinn 1-7 
Vedlegg 708 Oppsummering undersøkelse til innkommende studenter 2019 
Vedlegg 709 Erasmus+ rapport studentutveksling 2017 
Vedlegg 710 Institusjonsresultat Diku-undersøkelsen 2019 
Vedlegg 711 Trendar i søkjarutviklinga og inntakskvalitet 2019 
Vedlegg 712 Tilstandsmelding for HiØ 2018 
Vedlegg 713 Innkalling til møter i Rådet for samarbeid med arbeidslivet (RSA) 2018 
Vedlegg 714 Referat fra møter i RSA 2018 
Vedlegg 715 Bekreftelse på utsendelse av Kandidatundersøkelsen 2020 for HiØ 
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8. 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. 

8.1 Redegjørelse  

HiØ bruker kunnskap fra kvalitetsarbeidet til å videreutvikle, avdekke og rette opp sviktende 
kvalitet på ulike nivå. Sviktende kvalitet fanges opp på forskjellige måter, f.eks. gjennom dialog 
med studentene (på emne-, studieprogram-, avdelings-, og ledelsesnivå), i emneevalueringer eller 
i samarbeid med praksisfeltet. Studieadministrasjon, f.eks. studieveiledere, er nær studentene og 
kan kanalisere eventuelle utfordringer studentene har eller melde sviktende kvalitet videre. Et av 
målene i kvalitetssystemet er at kvalitetssikring og avvikshåndtering skal løses på lavest mulig nivå i 
organisasjonen. Enkelte tiltak kan iverksettes umiddelbart mens andre tiltak først kan 
gjennomføres i forbindelse med den årlige emnerevisjonen og få effekt fra neste kull. Dersom det 
er hensiktsmessig, gjøres det unntaksvis endringer i emnebeskrivelser og avvik behandles og 
arkiveres. I behandlingen av avvik er det viktig at hensynet til studentene ivaretas. Prosedyre for 
håndtering av avvik som gjelder studieplaner og emner er beskrevet i høgskolens interne 
bestemmelser om studieplanrevisjon.   
  
Høgskolestyret, Utdanningskvalitetsutvalget (UKU), Læringsmiljøutvalget (LMU), programutvalg, 
rektorat, faglig ledermøte, dekanenes ledergrupper og studiedirektøren har utdanningskvalitet på 
dagsorden gjennom hele året. Studentene er representert i styrer og utvalg, og kan selv melde inn 
saker og bidra til at diskusjoner får et bredere perspektiv. Læringsmiljøkonsulent og rektor eller 
høgskoledirektør er tilstede på møtene i Studentparlamentet og kan ta tak i og følge opp aktuelle 
saker. Andre forhold som avdekkes, f.eks. gjennom Si ifra-systemet, håndteres i linjen. LMU blir 
orientert, og oversikt over sakene finnes i LMUs årsrapport. Nettsiden www.sikresiden.no benyttes 
f.eks. ved opplæring av faddere, og gir råd om hvordan man skal håndtere ulike krisesituasjoner. 
Studentombudet gir upartisk, juridisk veiledning knyttet til studentenes studiesituasjon og 
fungerer som tilretteleggende konfliktløser/mekler med formål om å løse saker på lavest mulig 
nivå.     
 
Emnerapportene skal blant annet inneholde forslag til endringer i emnet og rapportene skal være 
en del av grunnlaget ved den årlige revisjonen av emnebeskrivelsene. Endringer skal gjøres rede 
for og dokumenteres i studieplanrevisjonsrapporten.  
 
Periodisk programevaluering skal gjennomføres etter fastsatt syklus. Evalueringspanelet består av 
interne og eksterne representanter, og arbeidet utgjør en viktig del av kvalitetsarbeidet. Etter endt 
evaluering sendes det en rapport til avdelingens ledelse, som har ansvaret for å følge opp 
resultatene. Rapporten skal legges fram for programutvalg og avdelingsstyret.  
 
Gjennom den årlige studieporteføljesaken til høgskolestyret og forberedelsen til denne, gjøres det 
analyser og strategiske vurderinger av høgskolens studietilbud (se kapittel 9). Innføringen av 
studieprogramrapporter og avdelingenes kvalitetsrapporter i forbindelse med revisjon av 
kvalitetssystemet gir høgskolen ytterligere informasjon om kvaliteten i studieporteføljen. I 
avdelingenes kvalitetsrapport skal dekan gi en vurdering av studieporteføljens kvalitet i henhold 
til de seks kvalitetsområdene og gi en samlet vurdering av avdelingens studieportefølje i et 
fremtidsperspektiv på fem år. Rapportene inngår som et viktig grunnlag i høgskolens 
kvalitetsrapport til styret. 
 

http://www.sikresiden.no/
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Med utgangspunkt i HiØs aktivitetsplan utarbeider avdelingene egne handlingsplaner. I 
Aktivitetsplan for 2020 presenteres en overordnet risikovurdering for høgskolen, en oversikt over 
tiltak for 2020, samt vurdering av tiltakene sett opp mot risikovurderingen, utviklingsavtalen, 
strategisk plan, virksomhetsmål og styringsparametere. I tillegg fremgår en oversikt over 
prioriteringen av strategiske midler.  
 
Gjennom rapporteringsarbeidet ønsker høgskolen å oppnå ulike mål; dokumentasjon, analyse, 
vurdering og å utforme tiltak. Rapportene skal formidle kunnskap oppover i organisasjonen og 
også speile kunnskap tilbake til utgangspunktet. Det arbeides med å videreutvikle og justere 
rapporteringen på institusjonsnivå, slik at rapporter som høgskolen har benyttet i flere år, nå sees i 
sammenheng med revidert kvalitetssystem og rapportering.  
 
På studieprogramnivå finnes det eksempler på tiltak som er gjort for å bedre kvaliteten eller rette 
opp sviktende kvalitet. Eksempler på større institusjonelle tiltak er innføring av 
studieforberedende uke, opprettelsen av studieverksted, med fokus på akademisk skriving og det 
digitale kurset i studieteknikk «Superlæring».  
 
HiØ har fokus på kontinuerlig forbedring av kvaliteten. Den institusjonell funksjonsbeskrivelsen for 
emneansvarlig tydeliggjøre ansvar og oppgaver som ligger til rollen og erstatter tidligere 
beskrivelser på avdelingsnivå.  
 

8.2 Leseveiledning for vedlagt dokumentasjon  

Kvalitetssystembeskrivelsen beskriver hvordan systematisk kunnskapsinnhenting fra 
kvalitetsarbeidet skal brukes for å utvikle kvaliteten i studietilbudene (vedlegg 101).  
 
Eksempel på et aktuelt avvik i en emneskrivelse følger som vedlegg 801. I høgskolens interne 
bestemmelser om studieplanrevisjon er prosedyre for avvik beskrevet (vedlegg 405, side 18).  
 
Utdanningskvalitetsutvalget (UKU) har fokus på erfaringsdeling. Eksempler på god praksis for bruk 
av digitale og studentaktive læringsformer, samt arbeid med internasjonalisering var på agendaen 
i UKU i november 2019 (vedlegg 802). På bestilling fra utvalget har en arbeidsgruppe levert en 
rapport med forslag til tiltak for å øke andelen utreisende studentmobilitet med særlig fokus på 
Erasmus+ og samarbeidsinstitusjoner. Rapporten er en oppfølging av fagdagen om 
internasjonalisering, og har vært diskutert i UKU (vedlegg 803).  
 
Høgskolens Si i fra-system er dokumentert i vedlegg 214. I årsrapporten til Læringsmiljøutvalget 
for 2018 ble det redegjort for utvalgets arbeid med læringsmiljø, deres vurderinger og anbefalinger 
av studie- og læringsmiljøet ved høgskolen, samt saker som har kommet inn via Si i fra (vedlegg 
204). Informasjon om studentombudet og hva studentombudet kan bistå studentene med er 
beskrevet på høgskolens nettsider (vedlegg 804).  
 
I veiledningen til emnerapport vises en oversikt over hva emneansvarlig skal rapportere videre 
(vedlegg 107). 
 
Det er utarbeidet en rapportmal for periodisk programevaluering (vedlegg 305). I rapporten skal 
det avslutningsvis angis forslag til forbedringspunkter for studieprogrammet som evalueres. 
Vedlagt følger eksempel på rapport fra periodisk programevaluering hentet fra evalueringen av 
videreutdanningene i akutt-, anestesi-, intensiv- og operasjonssykepleie (AAIO) (vedlegg 805), 
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sammen med dokumentasjon i arbeidsbok (erstattet av studieplanrevisjonsrapport) for 
studieplanrevisjon om hvilke endringer som er utført med bakgrunn i resultatene fra evalueringen 
(vedlegg 806).  
 
I forkant av studieporteføljesaken til høgskolestyret i november kalles det inn til dialogmøter med 
avdelingene, i tillegg til at det gjennomføres en mer omfattende styringsdialog i april/mai. Agenda 
for styringsdialogen i 2019 er i vedlegg 607. Utgangspunkt for styringsdialogen er HiØs 
tilstandsmelding (vedlegg 712), der hovedfokus er høgskolens resultater og utvikling over tid innen 
sentrale områder som opptak, internasjonalisering, gjennomstrømming, studiepoengproduksjon 
og resultater på studiekvalitet i Studiebarometeret. 
 
I aktivitetsplanen for 2019 (vedlegg 807) finnes de aktiviteter som var planlagt gjennomført i 2019 
for å bedre utdanningskvaliteten. Årsrapport 2018 for Høgskolen i Østfold inneholder blant annet 
aktiviteter og resultater fra 2018 (vedlegg 205). Aktivitetsplan 2020 (vedlegg 404) viser hva 
høgskolen skal ha spesielt fokus på inneværende år. Aktivitetsplanen ble vedtatt av styret i 
desember 2019, og bryter med tidligere års praksis ved at det ikke er formulert ett sett tiltak koblet 
direkte mot hvert enkelt virksomhetsmål i strategisk plan. I stedet presenteres ni større tiltak som 
hver for seg vil påvirke måloppnåelse opp mot utviklingsavtalen med departementet og 
virksomhetsmålene i strategisk plan. 
 
Informasjon om studieforberedende uke, studieverkstedet og kurset i studieteknikk er i vedlegg 
808-810. Institusjonell funksjonsbeskrivelse for emneansvarlig er i vedlegg 509. 
 
 

8.3 Oversikt over nummererte vedlegg 

Vedlegg 101 Kvalitetssystembeskrivelse for HiØ 
Vedlegg 107 Mal og veileder for emnerapport 
Vedlegg 204 Årsrapport for LMU 2018 
Vedlegg 205 Årsrapport 2018 for Høgskolen i Østfold 
Vedlegg 214 Si ifra – nettskjema for avvik og tilbakemeldinger 
Vedlegg 305 Rapportmal for periodisk programevaluering 
Vedlegg 404 Aktivitetsplan 2020 
Vedlegg 405 Bestemmelser om studieplanrevisjon ved Høgskolen i Østfold 
Vedlegg 509 Funksjonsbeskrivelse for emneansvarlig 
Vedlegg 607 Dagsorden for intern styringsdialog 2019 
Vedlegg 712 Tilstandsmelding for HiØ 2018 
 
Vedlegg 801 Eksempel på avvik i gjeldende emnebeskrivelse 
Vedlegg 802 Saksliste for møte i Utdanningskvalitetsutvalget (UKU) 04.11.2019 
Vedlegg 803 Rapport Prosjekt økt utreisende studentmobilitet  
Vedlegg 804 Nettside om studentombudet 
Vedlegg 805 Rapporter for periodisk programevaluering videreutdanninger i sykepleie 2018 
Vedlegg 806 Arbeidsbok studieplanrevisjon videreutdanninger i sykepleie 2019-2020  
Vedlegg 807 Aktivitetsplan 2019 
Vedlegg 808 Nettside om studieforberedende uke 
Vedlegg 809 Nettside om studieverkstedet 
Vedlegg 810 Nettside om digitalt kurs i studieteknikk 
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9. Studietilsynsforskriften, § 4-1 (6) 
Resultater fra kvalitetsarbeidet skal inngå i kunnskapsgrunnlaget ved vurdering og strategisk utvikling av 
institusjonens samlede studieportefølje. 

9.1 Redegjørelse  

Kvalitetssystemet beskriver hvordan den samlede studieporteføljen skal utvikles gjennom å 
frembringe kunnskap om kvalitet i utdanningene, sette inn tiltak ved sviktende kvalitet og 
fremskaffe styringsinformasjon for å kunne fatte strategiske beslutninger. Studieporteføljen 
utvikles bl.a. med bakgrunn i politiske signaler, strategiske plandokumenter og krav i forskrifter 
om kvalitetssikring og -utvikling.  
 
Interne bestemmelser om studieportefølje og studieplanrevisjon, med tilhørende maler og 
veiledninger, beskriver prosess og krav til grunnlagsdata og regulerer både bevilgningsfinansierte 
studier og eksternfinansiert etter- og videreutdanning. Alle studietilbud blir vurdert opp mot 
utlysning, dimensjonering og oppstart i en årlig prosess. Bestemmelsene gir en oversikt over 
behandlingsregler og myndighet for etablering, utlysning, trekk og nedlegging av studier. 
Bestemmelsene regulerer og beskriver hvordan alle studietilbud blir gjennomgått i en årlig syklus 
før publisering av studieplaner og emnebeskrivelser for påfølgende studieår. 
 
Dekan foreslår avdelingens studieportefølje innenfor bevilgningsfinansiert virksomhet, og har 
ansvar for kvalitetssikring og utvikling av emner, studieprogram og studieportefølje, inkludert 
internasjonalisering. Det er dekan som fastsetter studieportefølje for eksternfinansiert etter- og 
videreutdanning med omfang inntil 60 studiepoeng. Det er også dekanens ansvar å sikre at 
fagmiljøet fyller de til enhver tid gjeldende krav til kompetanse og sammensetning.  
 
Studiedirektøren har en sentral rolle i videreutvikling av høgskolens studieportefølje, og har en 
strategisk rådgiver- og pådriverrolle overfor høgskolens ledelse og underliggende enheter.   
 
Høgskoledirektøren behandler avdelingenes forslag og fremmer anbefalinger overfor 
høgskolestyret om etablering, justering eller nedleggelse av alle studier innenfor den 
bevilgingsfinansierte virksomheten, og eksternfinansiert etter- og videreutdanning over 60 
studiepoeng.  
 
Høgskolestyret gir strategisk retning og fastsetter den bevilgningsfinansierte studieporteføljen og 
dimensjonering av studietilbudene i november hvert år. 
 
Fastsettelse av studieportefølje ved HiØ er transparent, med skriftliggjorte argumenter, 
vurderinger og henvisninger til kilder. Kunnskapsgrunnlaget involverer mange aktører og kilder, 
blant annet aktiviteter og datagrunnlag som fremlegges i en bestemt rapporterings- eller 
møtesyklus, samt særlige bestillinger, utredninger eller funn. Studieporteføljen utvikles primært i 
fagavdelingene.  
 
Avdelingsstyrene skal fremme avdelingens forslag til studieprogram og fagportefølje, og forslag til 
endringer i studentmåltall og rammer for opptak. Intern styringsdialog mellom avdelingsledelse 
og institusjonsledelse gir kunnskap om strategiske styrker og utfordringer. Høgskolestyret holdes 
løpende orientert om avdelingsstyrenes aktivitet gjennom referater og også foreløpige 
presentasjoner om status i større utviklingsprosjekt, før sakene kommer til endelig behandling.  
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Høgskolens faglige ledergruppe involveres i studieporteføljesaker på tvers av avdelinger ved at 
etableringssaker presenteres i faglig ledermøte, og det samme gjelder for forslag til endring av 
studienavn eller profil på studieprogramnivå, bl.a. for å unngå intern konkurranse i 
studieporteføljen.  
 
I tillegg til årlig fastsettelse av bevilgningsfinansiert studieportefølje, behandler høgskolestyret 
flere saker som påvirker den samlede studieporteføljen, i f.eks. strategisk plan 2019-2022, 
utviklingsavtalen med Kunnskapsdepartementet, budsjettrammer, trekk av studier, etablering av 
nye studieprogram, innspill til stortingsmeldinger og orientering om studieportefølje innenfor 
eksternfinansiert etter- og videreutdanning.  
 
I 2018 ga høgskolestyret tilslutning til en ny modell for strategisk vurdering av studieporteføljen. 
Modellen ble iverksatt i 2019, og fokuserer på bærekraft innenfor fire av kvalitetsområdene; (1) 
inntakskvalitet (studenttilfang), (2) studieprogramkvalitet (spesielt om fagmiljø), (3) 
relevanskvalitet (samfunnets behov) og (4) resultatkvalitet (med fokus på økonomi). Disse 
områdene er fremtredende i kunnskapsgrunnlaget for vurdering og utvikling av studieporteføljen. 
Kunnskapsgrunnlaget kan ta utgangspunkt i både institusjonelle og avdelingsvise utredninger, 
som f.eks. kartlegging av fagmiljø ved alle gradsutdanninger i en tematisk gjennomgang. 
 
Dimensjonering og finansiering av studietilbudene gjennom opptaksmål og studentmåltall gir en 
strategisk retning for det enkelte studium og for den totale studieporteføljen. Dimensjonering av 
det enkelte studietilbud blir fastsatt i lys av høgskolens samlede studieportefølje og ut fra 
rammebetingelser som tilgang på praksisplasser m.m. Skisserte endringer som organisering av 
studietilbudet, opptaksfrekvens og antall studieplasser ved det enkelte studium blir vurdert opp 
mot samfunnets behov, fagmiljøets størrelse, søkertall, møtt-tall, forsinkede studenter og antatt 
frafall.  
 
Nøkkeltall som benyttes både lokalt og sentralt er hovedsakelig hentet fra Database for statistikk 
om høgre utdanning (DBH), Felles Studentsystem (FS) og Samordna opptak (SO). Det legges til 
grunn et sentralt utarbeidet tallbasert datasett ved behandling av samlet studieportefølje. 
Resultater fra høgskolens årlige rapport Trendar i søkjarutviklinga og inntakskvalitet brukes også 
som et grunnlagsdokument for utarbeidelse av den årlige studieporteføljesaken til høgskolestyret. 
I tillegg til nøkkeltall og fast rapportering er kunnskapsgrunnlaget bredt sammensatt og 
fremskaffes i første rekke i avdelingenes ulike fora for studiekvalitet og strategisk utvikling.  
 
Initiativ til endring av studieportefølje kan komme gjennom fagutvikling internt, behov for 
kompetansehevende tiltak i arbeidsliv eller reformer fra samfunn og myndighet, og gjennom 
tydelige retningsgivende og målstyrte forventninger fra departement, høgskolestyret eller 
rektorat. Kilder kan være resultater fra periodisk programevaluering, Studiebarometeret, lokale 
eller nasjonale tilsyn i regi av NOKUT, eller endring gjennom innføring av nye styringsformer for 
utdanninger initiert av departement. Høgskolen samarbeider med arbeidslivet i flere fora og 
forankring i arbeidsliv skal fremkomme tydelig ved etableringsforslag. Kontakten med arbeidslivet 
bidrar til utvikling av- og bekreftelse på kvaliteten i studieprogrammene, og utgjør sammen med 
studentevalueringer, praksisevalueringer, periodisk programevaluering og kandidatundersøkelser 
m.m. viktig kunnskap for utvikling av høgskolens samlede studieportefølje – både strategisk og 
faglig.   
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Som del av saksforberedelsene for behandling av høgskolens samlede studieportefølje inngår bl.a. 
følgende aktiviteter: 
   

• Presentasjon av nøkkeltall, analyser og utredninger (herunder rapportering) 
• Forslag om nye studietilbud eller større endringer i studietilbudene.  
• Styringsdialog mellom institusjonsledelsen og avdelingsledelsen, bl.a. om styrker og 

svakheter ved studietilbudet (faglig profil, nivå), internasjonalisering, FoU, 
formidling/samfunnskontakt, kompetanse/personal og økonomi. 

• Strategisk vurdering av bærekraft i studieporteføljen (fagmiljø, studentrekruttering, 
økonomi og samfunnets behov).  

• Etablering av nye utdanninger, eller trekk av utlyste studietilbud. 
• Dialogmøter mellom administrasjonen, rektorat og avdelingsledelse som forarbeid til 

styresak om fastsettelse av studieportefølje og antall studieplasser kommende studieår.  
 

9.2 Leseveiledning for vedlagt dokumentasjon 

Intensjon og ansvar for utvikling av studieportefølje fremgår av kvalitetssystemet (vedlegg 101). 
Sammen med delegasjonsreglementet (vedlegg 506) gir bestemmelser om studieportefølje 
(vedlegg 601) oversikt over hvordan studietilbudet behandles når det gjelder etablering, utlysning, 
trekk og nedlegging av studier, både innenfor bevilgningsfinansierte studier og eksternfinansiert 
etter- og videreutdanning. Bestemmelser om studieplanrevisjon ved HiØ regulerer og beskriver 
mulighet for endringer i studieplaner, og studieplaner kvalitetssikres av studieprogramsekretariat 
(vedlegg 405). Dekan har ansvar for at fagmiljøet og studietilbudet oppfyller gjeldende krav, og 
rapporterer på dette gjennom avdelingens kvalitetsrapport (vedlegg 110). Grunnlaget for 
studieplanrevisjoner skal fremgå av studieplanrevisjonsrapport (vedlegg 108).  
 
Vedlegg 901 gir oversikt over styresaker som hadde relevans for studieporteføljeutvikling i 2019. 
Strategisk behandling av studieportefølje etter ny modell ble vedtatt i 2018 og implementert i 2019 
(vedlegg 902–905). Det ble distribuert grunnlagsdata og bestilt egenrapportering pr. avdeling, som 
senere ble sammenstilt av studiedirektøren (vedlegg 906). Høgskolens størrelse innebærer at det 
kan foretas institusjonelle tematiske kartlegginger for å sikre kvalitet og vurdere studieportefølje. 
Vedlegg 907–908 viser kompetansekartlegging av fagmiljø ved gradsutdanninger og eksempel på 
oppfølging av denne for å sikre kvalitet i vedtatt studieportefølje.  
 
Fagavdelingene skal i 2020 evaluere sin egen studieportefølje og legge frem en utviklingsplan 
(vedlegg 101 og 404). Planen skal svare opp føringer om studieportefølje som ligger i 
utviklingsavtalen med Kunnskapsdepartementet (vedlegg 402). Etter mal for avdelingens 
kvalitetsrapport, forventes en redegjørelse av studieporteføljen i et femårsperspektiv (vedlegg 
110). Fra 2020 vil høgskolens kvalitetsrapport være en viktig kunnskapskilde for 
studieporteføljeutvikling (vedlegg 111).  
 
Alle studietilbud ved HiØ blir vurdert opp mot utlysning, dimensjonering og oppstart i en årlig 
prosess, se fremdriftsplan for studieporteføljesak (vedlegg 909). Tilstandsmelding for HiØ (vedlegg 
712) gir et kvantitativt bilde av studieporteføljen og utgjør noe av grunnlaget for intern 
styringsdialog på våren (vedlegg 607). I tråd med bestemmelser om studieportefølje (vedlegg 601) 
skal nye studietilbud være etablert senest oktober, før styrebehandling av samlet studieportefølje i 
november. I etableringssaker redegjøres det for eksterne og interne kriterier, herunder strategisk 
forankring. Se etablering av Bachelorstudium i paramedisin (vedlegg 604). Høgskolen søker 
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NOKUT om akkreditering av nye masterprogram, men strategiske prioriteringer skal først 
forankres i høgskolestyret (vedlegg 605 og 910).  
 
Avdelingene presenterer forslag til studieportefølje, se saksfremstilling til avdelingsstyret ved 
Avdeling for lærerutdanning (vedlegg 911). Dialogmøter om studieportefølje tar utgangspunkt i et 
internt tabellsett med DBH-tall og FS-tall pr 01.10 (vedlegg 912 og 913) og Trendar i 
søkjarutviklinga og inntakskvalitet (vedlegg 711). Høgskolestyret behandler samlet 
studieportefølje som vist i saksfremstilling og utredning for studieåret 2019-2020 og 2020-2021 
(vedlegg 914–917). Årsrapport for HiØ (vedlegg 205) viser kortfattede hovedlinjer i 
studieporteføljeutviklingen.  
 
Høgskolestyret får orientering om utvikling av studieportefølje innenfor eksternfinansiert etter- og 
videreutdanning (vedlegg 918–919). HiØ VIDERE utarbeider løpende oversikter over pågående 
utviklingsprosjekt (vedlegg 920). Denne virksomheten er i stor grad avhengig av større fleksibilitet i 
et hurtigere marked. Deler av virksomheten er styrt av konkurranse ved utlysning av offentlig 
anskaffelser eller kompetansehevende tiltak gjennom f.eks. Utdanningsdirektoratet, 
Fylkesmannen og kommuner med andre frister og vilkår enn det som reguleres i høgskolens 
bestemmelser.  
 
 

9.3 Oversikt over nummererte vedlegg 

Vedlegg 101 Kvalitetssystembeskrivelse for HiØ 
Vedlegg 108 Mal og veileder for studieplanrevisjonsrapport 
Vedlegg 110 Mal og veileder for avdelingens kvalitetsrapport  
Vedlegg 111 Mal for høgskolens kvalitetsrapport  
Vedlegg 205 Årsrapport 2018 for Høgskolen i Østfold 
Vedlegg 402 Utviklingsavtalen mellom Kunnskapsdepartementet og HiØ gjeldende fra 2020 
Vedlegg 404 Aktivitetsplan 2020 
Vedlegg 405 Bestemmelser om studieplanrevisjon ved Høgskolen i Østfold  
Vedlegg 506 Delegasjonsreglement for Høgskolen i Østfold 
Vedlegg 601 Bestemmelser om studieportefølje ved HiØ 
Vedlegg 604 Søknad om etablering av Bachelorstudium i paramedisin 
Vedlegg 605 Søknad om akkreditering av Masterstudium i klinisk sykepleie 
Vedlegg 607 Dagsorden for intern styringsdialog 2019 
Vedlegg 711 Trendar i søkjarutviklinga og inntakskvalitet 2019 
Vedlegg 712 Tilstandsmelding for HiØ 2018  
 
Vedlegg 901 Relevante styresaker for utvikling av studieporteføljen 2019 
Vedlegg 902 Strategisk vurdering av studieportefølje-styreseminar 20.09.2018 
Vedlegg 903 Strategisk vurdering av studieportefølje-faglig ledermøte 29.01.2019 
Vedlegg 904 Innkalling og agenda styreseminar 20.06.2019 
Vedlegg 905 Innkalling og agenda styreseminar 28.-29.08.2019 
Vedlegg 906 Strategisk vurdering av studieportefølje i 2019 
Vedlegg 907 Kompetansekartlegging 2015 - eksempel på bestilling 
Vedlegg 908 Oppfølging av kompetansekartlegging - eksempel studieprogramnivå 
Vedlegg 909 Fremdrifts- og møteplan høst 2019 - sak om studieportefølje og måltall studieåret  
2020-2021 
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Vedlegg 910 Søknad om akkreditering av MA i matematikkdidaktikk - saksfremlegg for styret  
24.10.2019 
Vedlegg 911 Avdeling for lærerutdanning - saksfremstilling til avdelingsstyret om studieportefølje  
2020-2021 
Vedlegg 912 Måltall simulering - eksempel grunnlagsdata 
Vedlegg 913 Studenttall og frafall – eksempel grunnlagsdata 
Vedlegg 914 Styresak om studieportefølje og studentmåltall for studieåret 2019-2020 
Vedlegg 915 Utredning om studieportefølje og studentmåltall 2019-2020 
Vedlegg 916 Styresak om studieportefølje og studentmåltall for studieåret 2020-2021 
Vedlegg 917 Utredning om studieportefølje og studentmåltall 2020-2021 
Vedlegg 918 Orientering om etablering av eksternfinansiert etter- og videreutdanning 2018–2019 
Vedlegg 919 Orientering om etablering av eksternfinansiert etter- og videreutdanning 2016-2018  
Vedlegg 920 Oversikt over eksternfinansiert etter- og videreutdanning fra høst 2019 
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10. Vedlegg 
 
Alle dokumenter det er referert til i leseveiledninger og vedleggslister ovenfor finnes vedlagt fra og 
med neste side. Starten på hvert vedlegg er merket med vedleggsnummer i øvre høyre hjørne. 
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