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Ettersending av dokumentasjon i forbindelse med periodisk tilsyn med det systematiske 

kvalitetsarbeidet ved Høgskolen i Østfold 

Vi viser til deres brev med referanse 19/08190-20, datert 11.08.2020. Etter avtale med NOKUT ettersendes 
vedlagt dokumentasjon i forbindelse med tilsyn med det systematiske kvalitetsarbeidet ved Høgskolen i 

Østfold.  

 
Vedlegg 1 inneholder en orientering til rektor om mindre endringer i kvalitetssystem for utdanning for 

studieåret 2019-2020. Orienteringen gir en kortfattet beskrivelse av gjennomførte endringer, pågående 
endringsarbeid og behov for videre oppfølging av det reviderte kvalitetssystemet basert på erfaringer 

gjennom bruk av kvalitetssystemet studieåret 2019-2020 og etter administrativ omorganisering. Dette 

vedlegget kan anses som tilhørende kapittel 1 i tidligere innsendt dokumentasjon på institusjonsnivå, som 
omhandler universitets- og høyskoleloven § 1-6. 

 
Vedlegg 2 inneholder høgskolens kvalitetsrapport for utdanning 2019 inkludert behandlingen i 

høgskolestyrets møte i mai i år. Rapporten som ble lagt frem for høgskolestyret erstatter vedlegg 403 

Kvalitetsrapport for Høgskolen i Østfold 2019 – utkast i tidligere innsendt dokumentasjon på institusjonsnivå, 
kapittel 4 – studietilsynsforskriften § 4-1 (1). 

 

Vedlegg 3 inneholder rapport fra periodisk programevaluering ved Master in Scenography med behandling 
av saken i seksjonsstyret ved Akademi for scenekunst august 2020. Den periodiske programevalueringen ble 

gjennomført våren 2020. Dette vedlegget kan anses som tilhørende kapittel 8 i tidligere innsendt 
dokumentasjon på institusjonsnivå, som omhandler studietilsynsforskriften § 4-1 (5). I tillegg er vedlegget 

sentralt for tidligere innsendt dokumentasjon på studieprogramnivå for Master in Scenography. 

 
Når det gjelder kandidatundersøkelsen som ble omtalt under kapittel 7 i tidligere innsendt dokumentasjon 

på institusjonsnivå, så er man nå helt i sluttfasen med ferdigstillelse av rapporten. Dersom den sakkyndige 
komiteen ønsker det, så kan rapporten ettersendes. 
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Med hilsen  
 

  

 
Frid Sandmoe Hege Marie Gundersen 

Studiedirektør Seniorkonsulent 
 

Dette dokumentet er elektronisk godkjent, og har derfor ikke håndskrevne signaturer. 
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