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UTVIKLINGSAVTALE MELLOM KUNNSKAPSDEPATEMENTET OG 
HØGSKOLEN I ØSTFOLD

Utviklingsmål for Høgskolen i Østfold

Utviklingsområde 1. Samhandling

Delområde 1.1 Samhandling med nærings- og samfunnsliv

regionalt forankret 

HiØ leverer fremragende samfunnsrelevante og profesjonsrettede utdanninger

Deltakelse i høgskolens ulike rådgivende komiteer
Samarbeid om FoU/KU-prosjekter
Delfinansiering av prosjekter
Hospitering, kombinasjonsstillinger og utveksling av kompetanse
Praksisplasser for studenter 
Leveranse av EVU 
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Delområde 1.2 Samhandling med andre UH-institusjoner

HiØ har et betydelig utdannings- og forskningssamarbeid med utvalgte nasjonale og 
internasjonale utdanningsinstitusjoner.

Utveksling av emner/deler av studier
FoU/KU-samarbeid (søknader, prosjekter, sampublisering)
Deltakelse i komiteer
Utveksling av kompetanse/kombinasjonsstillinger

Utviklingsområde 2. Forskningsløft

HiØs forskning er samfunnsrelevant, profesjonsrettet, og bidrar til å styrke 
utdanningene våre.
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Utviklingsområde 3. Bærekraft

Delområde 3.1 Bærekraftige studier

HiØs studieportefølje er spisset mot bachelor-, master- og ph.d.-studier med høy 
samfunnsrelevans og der vi er spesielt konkurransedyktige. 

HiØs infrastruktur møter behovene til studentene og de ansatte i en tid med raske 
endringer.

Omfang av digitale kommunikasjon (f.eks digital praksisoppfølging)
Andel undervisningsrom tilrettelagt for opptak og livestreaming
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Antall rom som følger Uninetts minimumsstandarder for AV-utstyr for undervisning og 
møterom
Etablert læringsstøttesenter innen digital undervisnings- og veiledningsmetodikk
Studentenes vurdering av hvorvidt digitale verktøy brukes på en god måte i undervisning 
og veiledning (Studiebarometeret)

Delområde 3.2 Bærekraftig lærerkompetanse til grunnskolen

1) HiØ tilbyr bærekraftige femårige lærerutdanninger for trinn 1-7 og 5-10 som sikrer 
regionen tilstrekkelig tilgang på kvalifiserte lærere. 

2) HiØ skal ta et nasjonalt ansvar for engelsk og fremmedspråk i hele utdanningsløpet 
og være en sentral tilbyder av fremmedspråk i lærerutdanningen. 

Antall avtaler med samarbeidende institusjoner om masterretninger

Samlet opptak til de to grunnskolelærerutdanningene opprettholdes minst på dagens nivå 
(110-120 studenter) i perioden. Departementets kandidatmåltall skal så langt det er mulig 
være førende for fordelingen mellom trinn 1-7 og 5-10. Måloppnåelse måles ut fra 
registrerte studenter opptak/møtt pr 1.10. hvert år og vurderes opp mot frafall og 
kandidatproduksjon. 

Øke antall studenter fra andre nasjonale UH-institusjoner som tar fremmedspråk ved HiØ

Omfang av relevant vitenskapelig publisering
Omfang av ekstern finansiering til relevante prosjekter fordelt på kilder 

Øke omsetning
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Høgskolens kvalitetsrapport 2019 
 
 
 

Årlig rapport om kvalitet og kvalitetsarbeid i høgskolens 
utdanningsvirksomhet.  
 
 
 
 
 
 

Rapporten skal legges frem for høgskolestyret i løpet av våren 2020 
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Innledning 
 
Kvalitetsrapporten skal bidra til at analyser og vurderinger av resultater og datagrunnlag utføres 
systematisk og brukes til å forbedre kvaliteten i utdanningene. Målet er at vurderinger som fremkommer i 
kvalitetsrapporten på sikt skal inngå i planlegging, prioriteringer og beslutninger på overordnet nivå og bli 
innlemmet i budsjettbehandlingen påfølgende år. Årets rapporteringsprosess har vist at det er overlapp 
mellom ulike rapporter som høgskolen utarbeider. Det er behov for å gjennomgå det totale 
rapporteringsregimet for å gjøre dette mer hensiktsmessig, slik at kvalitetsrapporteringen enda tydeligere 
kobles til høgskolens virksomhetsstyring og resultater på alle nivåer. I aktivitetsplanen for 2020 er det en 
tydeligere kobling mellom tiltak, strategisk plan og utviklingsavtalen med KD, ved at fokuset er på færre, 
men større tiltak som påvirker måloppnåelse på flere områder.  
 
I 2019 har arbeidet med utdanningskvalitet ved Høgskolen i Østfold i stor grad handlet om å realisere 
følgende tiltak i høgskolens aktivitetsplan: ferdigstille og implementere revidert kvalitetssystem for 
utdanningskvalitet, implementere meritteringssystem for undervisning, gjennomføre strategiske 
vurderinger av masterporteføljen, vurdere muligheter for hospiteringsordninger for fagansatte og sikre god 
oppstart av Læringsstøttesenteret.  

 
På overordnet nivå legger målformuleringene i strategisk plan føringer for kvalitetsarbeidet både på 
institusjonsnivå og på avdelingsnivå. I løpet av høsten 2018 og våren 2019 ble høgskolens kvalitetssystem 
revidert med utgangspunkt i nye forskrifter og føringer fra NOKUT, og kvalitetssystemet ble vedtatt av 
høgskolestyret i juni 2019. Kvalitetsområdene som inngår i systemet er ment å dekke vesentlige områder av 
betydning for kvaliteten på studentenes læringsutbytte og ivareta målene innen utdanningsområdet i 
høgskolens strategiske plan. I dette ligger også et grunnlag for å utvikle en felles kvalitetskultur.  
 
De seks kvalitetsområdene er inntakskvalitet, læringsmiljøkvalitet, studieprogramkvalitet, 
undervisningskvalitet, relevanskvalitet og resultatkvalitet. 2019 er første rapporteringsår der det rapporteres 
med utgangspunkt i de nye vedtatte kvalitetsområdene. Kvalitetsrapporten skal sammen med andre kilder 
og rapporter bidra til å gi et helhetlig bilde av arbeidet med å utvikle god utdanningskvalitet ved høgskolen 
med utgangspunkt i de prinsippene som er førende i kvalitetssystemet. 
 
I 2020 har høgskolen mål om videreutvikling av rapporteringsprosessen der dialog med brukerne av 
systemet er nødvendig for å videreutvikle kvalitetskulturen. Det gjøres ved å utvikle felles forståelse, 
erfaringsutveksling og mulighet til å gjøre nødvendige justeringer for å bli mer målrettet i å identifisere 
utfordringer og iverksette relevante tiltak. Sammenhengen i evaluering av emner, studieprogram og 
avdelingenes kvalitetsrapport må i enda større grad tydeliggjøres. På samme måte må analyser av resultater 
fra Studiebarometeret og andre evalueringer i større grad innarbeides og vurderes systematisk i rapportene.  
 
Studiebarometeret er en nasjonal studenttilfredshetsundersøkelse som gjennomføres av NOKUT og en kilde 
til informasjon om hvordan studentene opplever utdanningskvalitet. Undersøkelsen går til alle studenter på 
andre året av bachelor- og masterstudier og der resultatene gjengis i kvalitetsrapporten er de basert på 
Studiebarometeret for 2018. Totalt svarte 827 studenter på undersøkelsen noe som gir en svarprosent på 
60 %. Resultatene på institusjonsnivå har vært relativt stabile over tid, og det er små avvik til de nasjonale 
resultatene. Det er imidlertid store variasjoner mellom de enkelte studieprogrammene og resultatene må 
brukes systematisk i avdelingens arbeid med utdanningskvalitet.  
 
For å få et helhetlig bilde av utdanningskvalitet, er det flere kilder som må inngå i vurderingsgrunnlaget. I 
kvalitetsrapporten er ikke alle datakildene sammenstilt og rapporten gir i hovedsak en kvalitativ beskrivelse 
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av utdanningskvalitet. For å sikre en god kvalitetskultur må fagmiljøene kontinuerlig arbeide med 
kunnskapsgrunnlaget og evaluere kvalitetsområdene ut i fra tilbakemeldinger og resultater 
Ved neste kvalitetsrapportering er ambisjonen i større grad å knytte analyser og vurderinger direkte til 
resultater både på avdelings- og institusjonsnivå. 
 
Avdelingenes kvalitetsrapportering ble gjennomført ut fra en felles mal. Det er første gang avdelingene 
rapporterer fra studieprogrammene på denne måten. Erfaringene viser at arbeidet med å rapportere på de 
ulike kvalitetsområdene har vært krevende, men gir verdifull refleksjon og bidrar til å bevisstgjøre 
organisasjonen på hva som er sentrale områder for utdanningskvaliteten i studieprogrammene høgskolen 
tilbyr. Ettersom kvalitetsrapporten er basert på årshjulet for rapportering i det nye kvalitetssystemet, har 
ikke alle de foreliggende prosessene blitt gjennomført denne gangen, og det er tydelig at arbeidet må 
forbedres frem mot neste rapportering.  
 
I den følgende rapporten gis det en kortfattet analyse og vurdering av status relatert til hvert 
kvalitetsområde hvor eksempler fra avdelingene fremkommer i beskrivelsen. 
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1. Inntakskvalitet 

Med inntakskvalitet menes forkunnskaper og det faglige nivået studentene har når de starter studiene. 
Studenter som er godt kvalifiserte bidrar til stabilitet og attraktivitet i lærings- og studiemiljøene, og øker 
HiØs sannsynlighet for å utdanne flere kandidater til arbeidslivet. 
 
For å oppnå høyere inntakskvalitet skal HiØ rekruttere flere godt kvalifiserte studenter. Høgskolen skal gi 
målrettet, synlig og god informasjon om studietilbudet, og studentene skal få god veiledning i forbindelse 
med søknad, opptak og studiestart. Her inngår god oppfølging, mottakelse av nye studenter og 
integrering i læringsmiljøet. 

 
 
Markedsføring 
Det jobbes kontinuerlig med å sikre at høgskolen får godt kvalifiserte søkere, hvor god og tilgjengelig 
informasjon til søkerne er en viktig faktor i en vellykket opptaksprosess. Mye informasjon gis via høgskolens 
nettsider i tillegg til at avdelingene utarbeider en markeds- og kommunikasjonsstrategi for egne 
studieprogram. Høgskolen arrangerer også utdanningsmesser og flere av avdelingene har egne 
karrieredager for å markedsføre studiene.  

Inntakskvalitet i opptaket i 2019 
I 2019 hadde HiØ 6616 primærsøkere til de bevilgningsfinansierte studiene. Av disse søkte 3579 seg inn via 
Samordna opptak, mens 3037 søkte de lokale opptakene. Tallene viser en nedgang på 111 søkere totalt 
sammenlignet med 2018. Nedgangen i Samordna opptak er på 230 søkere, mens det er en oppgang i lokalt 
opptak på 119 søkere. Kvalitetskravene i saksbehandlingen av opptak er også med på å ivareta 
inntakskvaliteten, og høgskolen forholder seg til enhver tid til forskrifter og bestemmelser for å sikre at 
studentene er kvalifisert.  
 
HiØ har studier både med og uten poenggrenser (åpne studier). Det er i hovedsak ingeniørutdanninger, 
lærerutdanningene og enkelte årsstudier som er åpne studier, men flere av disse studiene har spesielle 
opptakskrav utover kravet om spesiell studiekompetanse. Av de seks studieprogrammene som tilbys ved 
Avdeling for ingeniørfag, var fire av ingeniørstudiene (Bygg, Maskin, Elektro, Industriell design) åpne studier i 
2019. Bioingeniør og Innovasjon og prosjektledelse hadde ventelister. Med unntak av Bachelorstudium i 
ingeniørfag  bygg, har det vært åpne studier for ingeniørfagene i flere år. For å øke attraktiviteten har 
avdelingen startet en prosess for å utvikle studiene, særlig knyttet til ingeniørprogrammene. 
 
Flere av studiene med poenggrense har hatt en økning i grensen de siste årene og inntakskvaliteten er bedre 
enn foregående år. Det gjelder Bachelorstudium i vernepleie, Bachelorstudium i barnehagelærerutdanning, 
Bachelorstudium i sosialt arbeid, årsstudium i samfunnsfag, årsstudium i kroppsøving og idrett og 
bioingeniørutdanningen.   
 
Alle bachelorutdanningene ved Avdeling for helse og velferd har poenggrenser for opptak og mange søkere 
på venteliste. Dette har vært stabilt gjennom flere år og totalt sett er det svært gode søkertall til 
bachelorprogrammene, samtidig som det er lite frafall og forsinkede studieforløp i bachelorutdanningene. 
Til tross for det skjerpede opptakskravet til Bachelorstudium i sykepleie fra og med 2019, har poenggrensen 
for opptak til sykepleierutdanningen gått noe ned sammenliknet med fjoråret, noe som også er tilfelle 
nasjonalt.  
 
Det er også studium ved høgskolen der poenggrensen har gått ned. Det gjelder spesielt for Bachelorstudium 
i innovasjon og prosjektledelse, Bachelorstudium i økonomi og administrasjon og Bachelorstudium i 
regnskap. Ved Avdeling for økonomi, språk og samfunnsfag, er det Masterstudium i organisasjon og ledelse 
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og Masterstudium i fremmedspråk som er vurdert særskilt i avdelingens kvalitetsrapport. Begge 
programmene har flere søkere per plass og god inntakskvalitet.  
 
Avdeling for informasjonsteknologi har venteliste til alle bachelorprogrammene. For å tilpasse 
undervisningen i større grad til studentmassen, vurderer avdelingen muligheter for å få bedre oversikt over 
studentenes forutsetninger utover poengsummen i forbindelse med studiestart. På masterprogrammet er 
det en høy andel utenlandske studenter. Det har medført endrede opptaksrutiner for masterprogrammet 
ettersom erfaringene har vist at gode karakterer og dokumenterte ferdigheter i engelsk ikke nødvendigvis 
betyr at studentene har tilfredsstillende engelskkunnskaper. Avdelingen arbeider også målrettet for å 
rekruttere egne bachelorstudenter til videre masterstudier, men opplever sterk konkurranse med et godt 
arbeidsmarked. 
 
Selv om søkertallene til de femårige grunnskolelærerutdanningene ved høgskolen har vært stabile, har de 
samlede søkertallene til lærerutdanningene ved høgskolen gått litt ned. Nedgangen skyldes i stor grad 
nedgangen i søkertall til praktisk-pedagogisk utdanning. Før opptaket 2019 hadde avdelingen ekstra fokus 
på rekruttering til Grunnskolelærerutdanning for trinn 1 7, og hadde nedsatt en egen profileringsgruppe 
med ansvar for markedsføring.  
 
Akademi for scenekunst opplever stor søknad til sine studier og spesielt stor interesse for Bachelorstudium i 
skuespill. Opptaket er basert på opptaksprøver og all undervisning foregår på engelsk. Søkerne kommer fra 
mange land, og akademiet opplever å miste godt kvalifiserte søkere fra land utenfor EU som ikke 
tilfredsstiller Utenriksdepartementet sine krav om dokumentasjon av midler for å få studietillatelse.  

Studiestart  
I samarbeid med fagavdelingene, administrasjonen og Studentsamskipnaden i Østfold, arrangeres 
studiestartuka ved oppstart av studieåret i august. Studentene blir blant annet introdusert for fagmiljøet på 
eget studieprogram slik at oppstart ved studiestart skal være lettere. Evalueringer viser at studentene 
opplever å bli godt ivaretatt på studieprogrammene sine ved studiestart. På bakgrunn av evalueringer av 
studiestart de siste tre årene ble det fra og med studieåret 2019/2020 bestemt at det skal være delt 
studiestart ved begge studiesteder (Halden og Fredrikstad). Dette vil gi studentene bedre tilhørighet til eget 
studieprogram og knytte fagavdelingene tettere mot studentene fra første studiedag. 
 
I overkant av 70 % av studentene ved HiØ er under 26 år, og ca. 40 % har flyttet fra hjemstedet. Disse 
studentene er de som har høyest deltakelse i fadderuka. Generelt sett er det færre studenter ved HiØ som 
deltar i fadderordninger enn det nasjonale gjennomsnittet. En årsak kan være høyere gjennomsnittsalder 
ved HiØ enn ved andre høgskoler og også det faktum at over halvparten bor hjemme eller i fylket og har 
etablerte nettverk og familieforhold. For å sikre en god studiestart også for disse studentene, er det viktig at 
høgskolen utvikler aktiviteter for de eldre studentene. 
 
Tilfredsheten blant studentene som deltar i fadderuka har økt, og det skyldes trolig bedre organisering slik 
at de kommer sammen med studenter fra samme studieprogram fra starten av studieløpet. Likevel arbeider 
høgskolen kontinuerlig med forbedringer knyttet til digitalisering, brukervennlig registrering av studenter og 
effektivisering som viktige momenter inn mot neste års studiestart.  
 
 

2. Læringsmiljøkvalitet 
 

Læringsmiljø omfatter fysiske-, psykososiale-, organisatoriske-, digitale og pedagogiske forhold. Disse 
forholdene glir ofte over i hverandre og virker alle inn på studentenes studiesituasjon. 
 
Det organisatoriske læringsmiljøet skal utformes slik at det bidrar til gode systemer for medvirkning, 
tilbakemelding og oppfølging av studentene. De pedagogiske rammebetingelsene skal fremme 
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studentenes læring gjennom hensiktsmessig form, innhold og rammer. Det fysiske læringsmiljøet skal 
utformes slik at det skaper gode og inkluderende læringsarenaer. Det psykososiale læringsmiljøet skal 
styrke forhold som kan påvirke studentenes gjennomføringsevne og opplevelse av trivsel og helse. 

 
Høgskolens arbeid med læringsmiljøet handler om å ivareta og videreutvikle kvaliteten på de ulike 
rammefaktorene for læring. Læringsmiljøutvalget (LMU) er en viktig del av dette og jobber kontinuerlig med 
studentenes læringsmiljø. LMU gjennomfører dialogmøter med avdelingene for å kartlegge hvordan det 
fysiske, psykososiale og organisatoriske læringsmiljøet ivaretas og utvikles. I styrets behandling av LMUs 
årsrapport våren 2019, ble det vedtatt at sammensetningen i LMU skulle utvides med en representant fra 
rektoratet for å få tettere bånd til ledelsen. Høgskolen har også en læringsmiljøkonsulent som er sekretær i 
LMU og som i 2019 har hatt et spesielt ansvar for å utarbeide ny handlingsplan for universell utforming. 
Hovedmålsettingen i handlingsplanen er at både de fysiske og digitale rommene skal være faglige og sosiale 
møteplasser som er tilgjengelige og inkluderende for alle.  
 
I Studiebarometeret svarer studentene på hvordan de opplever det faglige, sosiale og det fysiske 
læringsmiljøet og infrastruktur. Studiebarometeret viser en skår på 3,6 på hvor tilfreds studentene er med 
læringsmiljøet sitt. Når det gjelder fysisk læringsmiljø og infrastruktur, ligger HiØ gjennomsnittlig 0,2 under 
det nasjonale snittet. Det er spesielt forhold knyttet til lokaler, utstyr og hjelpemidler i undervisningen som 
utpeker seg som et forbedringsområde.  
 
Studentene ved HiØ rapportere i SHoT-undersøkelsen at andelen som lider av psykiske plager er noe høyere 
enn landsgjennomsnittet, mens HiØ er på landsgjennomsnittet i rapporteringen av ensomhet. Ved HiØ 
rapporterer studentene at de i mindre grad enn landsgjennomsnittet er fornøyd med ulike forhold knyttet til 
studiebyen, sett bort fra boligtilbudet. Dårligst ut kommer tilfredshet med kollektivtilbudet.  

Læringsmiljø  
Når det gjelder det fysiske læringsmiljøet har høgskolen samarbeidet med Statsbygg og eiendomseiere om 
universell utforming. Høgskolen må kontinuerlig tilpasse bygningsmassen til den faglige aktiviteten som 
foregår, og porteføljen inneholder studier som stiller ulike krav til lokaler. I 2019 er det inngått avtale om 
bygging og etablering av et nytt simulerings- og ferdighetssenter i Fredrikstad for å utvikle bedre 
undervisning og praktiske ferdigheter for studenter på helseutdanningene.  
 
For å bedre det digitale læringsmiljøet, er det gjennomført flere tiltak som skal gjøre den digitale hverdagen 
bedre for studentene. Nettstedet for studentene er under stadig utvikling med tanke på økt 
brukervennlighet for å imøtekomme krav til universell utforming. Det samme gjelder arbeidet med å 
forbedre digitale skjemaer i kommunikasjon med studentene. I tråd med føringene i 
Kunnskapsdepartementets digitaliseringsstrategi (2017-2021) og høgskolens egen aktivitetsplan, har 
høgskolen i stor grad lyktes i å implementere digital eksamen på de fleste studieprogrammene. Høgskolen 
har også fornyet infrastrukturen til Læringsstøttesenteret, hvor de ansatte kan utvikle sine ferdigheter i bruk 
av digitale læringsressurser.  
 
Det psykososiale læringsmiljøet har betydning for studentenes helse, trivsel og gjennomføringsevne, og 
høgskolen har gjennomført flere tiltak for å styrke læringsmiljøet. Et utviklingstiltak i 2019 var endringer i 
forbindelse med studiestartuka, hvor studentene ved oppstart, ble knyttet tettere mot studieprogrammet 
sitt. Det har også vært en styrking av fadderordninger med bistand til Studentparlamentet i rekruttering, 
ansettelse og opplæring av nytt fadderstyre. Et velfungerende og godt studentdemokrati med engasjerte 
studenter er en viktig faktor for å styrke arbeidet med utdanningskvalitet og læringsmiljø. 
 
Fokuset i arbeidet med det organisatoriske læringsmiljøet har særlig vært rettet mot studieadministrative 
systemer og bedre organisering av arbeidet med læringsmiljø. Arbeidet har i hovedsak vært knyttet til 
utarbeidelsen av digitale søknadsskjemaer for studieadministrative forhold. For bedre organisering har det å 
bevisstgjøre studentene på å bruke de påvirkningskanalene de har gjennom studentdemokratiet, 
studentrådene, programtillitsvalgte og formelle utvalg i arbeidet med å styrke utdanningskvalitet og 
læringsmiljø, hatt prioritet. 
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Studentsamskipnaden i Østfold (SiØ) 
Høgskolen i Østfold samarbeider med SiØ som er en viktig aktør knyttet til studentvelferd og de er også 
representert i LMU. SiØ har gjennomført flere tiltak for å styrke det psykososiale læringsmiljøet ved HiØ. I 
2019 ble det bygd flere studentboliger, og SiØ Råd og helse tilbyr også rådgivning, støttesamtaler, kurs og 
veiledning. Videre bidrar SiØ med kompetanse i arbeidet med tilrettelegging for studenter med nedsatt 
funksjonsevne, lese- og skrivevansker. SiØ tilbyr også en psykologordning for studenter. 

Avvikssystemet - Si ifra  
Si ifra er et nettbasert avviks- og tilbakemeldingssystem, som kan brukes av studenter og ansatte til å melde 
fra om kritikkverdige forhold knyttet til det fysiske og psykososiale lærings- og arbeidsmiljøet. Terskelen for 
å melde avvik skal være lav og avvikene skal tas på alvor. Det har i løpet av 2018 kommet inn totalt 101 
meldinger gjennom Si ifra. Til sammenligning var det 28 meldinger i 2017. De fleste saker omhandler det 
organisatoriske læringsmiljøet, og da knyttet til informasjon. Det må likevel presiseres at 50 % av disse 
meldingene er knyttet til samme sak, hvilket dreier seg om manglende informasjon om praksis ved Avdeling 
for helse og velferd. Meldingene i 2018 har primært kommet inn ved at studenter fyller ut et skjema via 
høgskolens nettsider, som blir håndtert av læringsmiljøkonsulent og videresendt til ansvarlig 
avdeling/enhet. I alvorlige tilfeller meldes det også i fra til direktør og rektor.  
 
 

3. Studieprogramkvalitet 
 

Studieprogrammenes innhold skal være utformet i samsvar med de overordnede 
læringsutbyttebeskrivelsene i Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk og oppbygningen av studiene skal gi en 
helhetlig sammenheng og progresjon. Det skal være god sammenheng mellom innhold, undervisnings- og 
læringsformer og vurderingsformer. Internasjonalisering skal være en del av utdanningen og 
undervisningen skal være forskningsbasert. 
 
Kvalitet i studieprogram omfatter tydelig studieprogramledelse med definert ansvar for kvalitetsutvikling 
av studiet. Studieprogramansvarlig skal sikre gode arenaer for å diskutere programmets utvikling slik at 
hele fagmiljøet, studenter, administrative støttetjenester og relevant arbeidsliv blir engasjert og har 
eierskap til utviklingen av studieprogrammet. 

Studieportefølje 
Studieporteføljen utvikles på bakgrunn av nasjonale føringer og høgskolens strategiplan som sier at 
studiene skal være samfunnsrelevante, profesjonsrettede og særlig spisset mot bachelor-, master- og ph.d. - 
program der HiØ er spesielt konkurransedyktig.  
 
Studieporteføljen vedtas av høgskolestyret i november, og våren 2019 ble det i forkant av styrets 
behandling, gjennomført et styreseminar hvor de strategiske vurderingene særlig var knyttet til 
masterporteføljen. Vurderingene av studieprogrammene og porteføljen ble i hovedsak gjort ut fra kriterier 
knyttet til samfunnets etterspørsel, student-bærekraft, faglig bærekraft og økonomisk bærekraft. I det 
videre arbeidet med studieporteføljen må høgskolen fortsatt ha høyt fokus på studentbærekraft og 
gjennomføring, spesielt på masterprogrammene og også vurdere hvilke mastere som kan rekruttere 
studenter til en fremtidig ph.d.  
 
Avdelingene jobber kontinuerlig med vurdering og utvikling av studieporteføljen og porteføljen er tema i 
styrings- og utviklingsdialogen på ledernivå og i dialogmøter mellom dekan og studiedirektør.  

Studieprogramkvalitet 
Prosessen for kvalitetssikring, planlegging og utvikling av studieprogrammene er beskrevet i 
kvalitetssystemet, og kvalitet i emner og studieprogram er sentralt i arbeidet med studieprogramkvalitet. I 
tillegg har HiØ egne bestemmelser om studieplanutvikling og revisjon som beskriver prosess og prosedyrer. 
Ulike typer evalueringer bidrar med informasjon om kvaliteten og må sees i sammenheng med andre 
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relevante kilder, som for eksempel dialog med klassetillitsvalgte, arbeidslivet og studentråd. Sammenstilt 
gir evalueringer et viktig grunnlag for å vurdere kvaliteten i alle studietilbud og for å foreta nødvendige 
endringer i emnebeskrivelser og studieplaner for det enkelte studieprogram. 
 
Studiebarometeret gir informasjon om hvordan høgskolens studenter oppfatter studiekvaliteten og 
organiseringen av studieprogrammet. På spørsmål knyttet til studieprogramkvalitet oppnår høgskolen en 
skår på 3,5. Studentene er mest fornøyd med den faglige sammenhengen mellom emnene i 
studieprogrammet og noe mindre fornøyd med informasjon om studieprogrammet.  

Periodisk programevaluering 
Periodisk programevaluering skal gjennomføres for alle gradsgivende studier hvert 5.-6. år og skal bidra til å gi 
et helhetlig, strategisk og eksternt perspektiv på utdanningskvaliteten i studieprogrammet. Resultatene fra 
periodisk programevaluering skal bidra til at høgskolens studietilbud gir studentene et læringsutbytte som er i 
samsvar med samfunnets og arbeidslivets behov. Studieprogramledelsen får dermed et grunnlag for å vurdere 
om studieprogrammet skal videreføres slik det er eller om det må foretas justeringer.  
 
I 2019 er det gjennomført periodisk programevaluering på Masterstudium i samordning av helse- og 
velferdstjenester, Bachelorstudium i ingeniørfag  elektro, Masterstudium i fremmedspråk i skolen, 
Bachelorstudium i internasjonal kommunikasjon og Praktisk-pedagogisk utdanning for yrkesfag. 

Emneevalueringer 
Alle emnebeskrivelsene blir vurdert årlig for å se om det er behov for revisjon. Emneansvarlig  
gjennomfører emneevalueringer i samarbeid med studentene, og rapporterer resultatene til 
studieleder/studieprogramansvarlig i en emnerapport. Metoden for å evaluere emner er valgfri, og på 
høgskolens nettsider ligger det oversikter med tips og råd om hvordan evalueringene kan gjennomføres.  
 
Studieleder skal hvert år levere en studieprogramrapport til dekan, med utgangspunkt i emnerapportene og 
som beskriver utdanningskvaliteten på programmet. Dette kom inn som et krav i revidert kvalitetssystem og 
blir fullt ut implementert høsten 2020. Dekan skal utarbeide en kvalitetsrapport som omhandler avdelingens 
studieportefølje, og høgskoledirektør utarbeider høgskolens kvalitetsrapport til styret.  

Programutvalg 
Programutvalg erstatter tidligere Lokalt utdanningsutvalg (LUKU) iht. revidert kvalitetssystem. Utvalget er et 
rådgivende organ for dekan og studieleder i arbeidet med utvikling av kvaliteten i studieprogram og 
studentenes læringsmiljø. Programutvalget skal bidra til å sikre at studieprogrammene har høy kvalitet, er 
samfunnsrelevante, forskningsbaserte og reflekterer HiØs strategiske satsninger.  Utvalget har også en rolle i 
å planlegge og følge opp studentevalueringer på emne- og studieprogramnivå.  

Utdanningskvalitetsutvalget (UKU) 
UKU har en sentral rolle i det systematiske kvalitetsarbeidet og skal bidra til en kontinuerlig utvikling av 
utdanningskvalitet og kvalitetskulturen ved høgskolen. UKU er et strategisk rådgivende organ for rektor og 
skal ha en tett kobling til programutvalgene. UKU arrangerer fagdager for ansatte ved høgskolen, og i 2019 
var tema både internasjonalisering og utdanningsledelse.  
 
Hvert år deler høgskolen i Østfold ut Utdanningskvalitetsprisen til enkeltpersoner eller fagmiljøer som i 
vesentlig grad har bidratt til å utvikle og forbedre utdanningskvaliteten ved HiØ. Prisen deles ut for å 
stimulere til å arbeide systematisk med utdanningskvalitet. Prisen Laurbærbladet har blitt delt ut til 
studenter for beste bacheloroppgave og masteroppgave.   

RETHOS 
I 2019 startet arbeidet med å endre de rammeplanstyrte bachelorutdanningene ved Avdeling for helse og 
velferd som et resultat av ny felles rammeplan og forskriftsfestede nasjonale retningslinjer for helse- og 
sosialfagutdanningene (RETHOS). Avdelingen har organisert arbeidet som et prosjekt med styringsgruppe, 
prosjektgruppe og arbeidsgrupper. Avdelingen har også innlemmet bachelorutdanningen i arbeids- og 
velferdsfag for å utnytte synergier i utdanningen, i tillegg til at også Bachelorstudium i bioingeniørfag på 
Avdeling for ingeniørfag omfattes. Prosjektet har stort fokus på studienes oppbygning, progresjon, 
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plassering av praksisstudier og fordeling mellom studieprogrammene der det benyttes samme 
praksisarenaer.  

FoU-utvalg 
FoU-utvalget gir råd om kvalitetssikring og kvalitetsutvikling av høgskolens forsknings- og utviklingsarbeid 
med fokus på forskningsbasert undervisning. Utvalget har et spesielt ansvar for å fremme et godt samarbeid 
internt ved høgskolen og med andre nasjonale og internasjonale forskningsmiljøer.  

Internasjonalisering 
Internasjonalisering er ikke et eget kvalitetsområde, men inngår som en del av kvalitetsområdet 
«studieprogramkvalitet». Alle gradsstudiene skal ha et mobilitetsvindu for internasjonal utveksling med 
særlig fokus på Erasmus+ og samarbeidsinstitusjoner. I 2018 hadde HiØ totalt 202 utvekslingsstudenter, som 
er det høyeste tallet høgskolen har hatt. Det medførte at vi nådde vår interne målsetting om en andel på 0,2. 
Vi har fortsatt et stykke igjen for å nå det nasjonale målet, men ser at dette er et steg i riktig retning.  
 
HiØ har erfaring med både å sende og motta utvekslingsstudenter gjennom Erasmus+ programmet. 
Høgskolen har også inngått bilaterale avtaler både med utdanningsinstitusjoner og organisasjoner utenfor 
EU/EØS, særlig i Afrika, om organisering og tilrettelegging av studentpraksis. I tillegg har HiØ fått støtte fra 
programmet InternAbroad, til praksismobilitet i Brasil og nå nylig fra NOTED, til blant annet praksismobilitet 
i Zanzibar. Høgskolen har også hatt ansattmobilitet innenfor Erasmus+ Global med Kina som har involvert 
arbeidslivsorganisasjoner og bedrifter på både norsk og kinesisk side.             
         
Studenter innenfor særlig helse- og sosialfag, men også innenfor andre fagområder etterspør 
praksismuligheter i utlandet, og gir uttrykk for at de vurderer det som lærerikt. Det er enklest å få til god 
tilrettelegging når praksisen er integrert i utdanningen. Erfaringen er at for å lykkes med å etablere 
praksisplasser for våre egne studenter i utlandet gjennom partnerinstitusjonene, er det nødvendig med 
gjensidighet i utvekslingsavtalene. Mangelen på praksisplasser og personell som kan veilede innreisende 
studenter på engelsk er en utfordring og et tilbakevendende tema i dialogen med praksissteder. Ofte er det 
enklere å få til praksis gjennom institusjoner utenfor UH-sektoren, fordi det ikke på samme måte krever 
gjensidighet i utvekslingsavtalene.               
 
 

4. Undervisningskvalitet 
 

God undervisningskvalitet skapes i møtet mellom underviser og student, og omfatter kvaliteten på de 
aktivitetene som skal bidra til studentenes læring. Et godt kvalifisert fagmiljø med høy faglig og 
pedagogisk kompetanse og et godt samarbeid med arbeidslivet, er en forutsetning for dette.  
 
Undervisningen skal motivere studentene ved at det er godt samspill mellom fagansatt og student. 
Undervisningen skal være godt planlagt, relevant og forskningsbasert og digitale verktøy skal inngå som 
en naturlig del. Det skal være gode rutiner for tilbakemelding, vurdering, veiledning og oppfølging av 
studenter som sikrer at de får nødvendig kunnskap for å oppnå læringsutbyttene i studiet. Studentene 
skal få en tilnærming til læring som understøtter livslang læring i et arbeids- og samfunnsliv i stadig 
endring, -de skal «lære å lære». 
 
Ekstern veiledet praksis er en viktig arena for studenter som skal lære ferdigheter, integrere kunnskap og 
utvikle holdninger i fremtidig yrkesrolle. Fagavdelingene har ansvar for å utvikle samarbeidsfora og 
prosedyrer for kvalitetssikring av veiledet praksis i alle studier der praksis er læringsarena. 

 
For å utvikle god undervisningskvalitet må studentene motiveres til å ta en aktiv rolle i kvalitetsutviklingen 
ved blant annet å delta i emneevalueringer og andre evalueringer av studieprogrammet å gi sine innspill og 
perspektiver. Resultatene fra evalueringer må igjen videreformidles til de som deltar i undersøkelsen.  
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Hovedområdene som er lagt til grunn for å belyse utdanningskvalitet i rapporten er undervisning, 
medvirkning, evne til å inspirere, vurderingsformer, tilbakemelding og veiledning og praksis der det er 
relevant. I Studiebarometeret skårer høgskolen i snitt 3,5 på spørsmål som er knyttet til undervisning, 
studieprogrammets evne til å inspirere og vurderingsformer. På medvirkning får høgskolen 3,2 og 3,1 på 
tilfredshet med tilbakemelding og veiledning. På spørsmål om praksis er skåren 3,2. Høgskolen får lave skår 
(2,9) på i hvilken grad studentene opplever at deres innspill bli fulgt opp av institusjonen. Det viser tydelig at 
høgskolen må bli bedre på å gi tilbakemelding om oppfølging til studentene slik at de forstår hvordan 
innspillene blir tatt med i arbeidet med kvalitetsforbedring. 
 
Avdelingene har lagt studietilsynsforskiften § 2-3 til grunn for å vurdere om krav til fagmiljøet er oppfylt i 
studieprogrammene. Kravene til første- og toppkompetanse for studiene er oppfylt. 
 
For HiØ er kvalitet i praksis en viktig faktor i utdanningskvaliteten fordi høgskolen har store 
profesjonsutdanninger innen helse og velferd og lærerutdanning. Praksis inngår som en viktig læringsarena 
fordi profesjonsutdanningene har en naturlig kobling til praksisfeltet. Høgskolen jobber kontinuerlig med å 
utvikle god kvalitet i opplæringen på praksisplassen i dialog med arbeidslivet, og tilbyr blant annet 
veiledningskurs for praksislærere for å styrke kvaliteten på praksisdelen av opplæringen. Det er også 
eksempler på samarbeid og samhandling innen ingeniørfag, økonomi og informasjonsteknologi hvor et stort 
antall bachelor- og masteroppgaver skrives i samarbeid med arbeidslivet. Ettersom praksisordningene 
innenfor disse områdene ikke er like rammeplanstyrt som i de store profesjonsutdanningene, er det 
variasjoner når det gjelder å ta i bruk arbeidslivsrelevante arenaer i utdanningene. Her ligger det et 
potensiale for å arbeidet enda mer målrettet med å legge til rette for samarbeid med arbeidslivet. 

PULS 
Arbeidet i enheten PULS (Pedagogisk utviklings- og læringssenter) skal bidra til å opprettholde og utvikle god 
undervisningskvalitet. Kjernevirksomheten er undervisningsstøtte og kompetanseutvikling rettet mot 
høgskolens vitenskapelige ansatte. PULS er også ansvarlig for Studium i praktisk universitets- og 
høgskolepedagogikk og digitale utviklingsformer (15 stp.). Læringsstøttesenteret ble etablert i 2019, og skal 
bidra til at ansatte kan utvikle sin kompetanse innen pedagogisk bruk av teknologi i undervisning og vurdering. 
Senteret tilbyr veiledning og opplæring, samt legger til rette for møteplasser for undervisere som ønsker å øke 
sin digitale undervisningskompetanse.  

Meritteringssystem  
En meritteringsordning er nylig innført som et strategisk virkemiddel for utvikling av god undervisning. 
Ordningen skal stimulere til systematisk og målrettet arbeid med utdanningskvalitet og fremme en kollegial 
undervisningskultur. Første søknadsfrist er 1. juni 2020 for å søke om å bli en merittert underviser. 
 
 

5. Relevanskvalitet 
 

Relevanskvalitet innebærer at studiene har tydelig relevans for videre studier og/eller arbeidsliv. Fokus er på 
oppbygging av emner og studieprogram for å gi kandidater kunnskaper, ferdigheter og kompetanse, som 
står seg over tid, og som danner grunnlag for livslang læring. 
 
Fagavdelingene skal ha kontakt med næringslivet, utdannings- og forskningsinstitusjoner nasjonalt og 
internasjonalt, og skal i tillegg etablere samarbeidsorganer med relevant arbeids- og næringsliv for studiene 
de tilbyr. Det er etablert Råd for samarbeid med arbeidslivet (RSA) på institusjonsnivå. På disse arenaene 
skal studienes relevans for arbeids- og næringsliv diskuteres for å sikre kvalitet i den teoretiske og 
praksisnære delen av studiene. 

 
Relevanskvalitet er et av målområdene i utviklingsavtalen med KD hvor det sies at studentenes vurdering av 
relevans i utdanningen skal ligge over snittet i sektoren. For å sikre god relevanskvalitet har høgskolen et tett 
samarbeid med arbeidslivet om utviklingen av studieporteføljen, om praksisplasser innen 
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profesjonsutdanningene og i studentoppgaver. Det er også samarbeid gjennom gjesteforelesninger, 
studentprosjekter, FoU-prosjekter og klyngesamarbeid. 
 
På opplevd relevanskvalitet skårer HiØ litt over landssnittet og gjennomsnittsskåren er på 3,5. Skåren er 4,1 
på om studentene opplever kompetansen som viktig i arbeidslivet, mens det er lavere skår (3) på om det 
legges til rette for å knytte kontakter med arbeidslivet.  
           
HiØ har flere både formelle og uformelle, samarbeidspunkter med arbeidslivet for å øke 
utdanningskvaliteten, og i høgskolens interne rutiner er det et ønske om en tydelig forankring i arbeidslivet 
ved etablering av nye bachelorstudier. Informasjon om hvordan den faglige kvaliteten på studietilbudet er 
sikret, skal fremgå i saksfremlegget til styret ved nyetableringer. Når studier allerede er etablert har 
høgskolen rutiner for periodiske programevalueringer hvor 1-2 representanter kommer fra aktuelt arbeids- 
eller næringsliv. Arbeidslivsrelevans har vært et viktig tema i mange av de periodiske programevalueringene.  
 
Andre eksempler på samarbeid for å sikre relevans i studieprogrammene, er Råd for samarbeid med 
arbeidslivet (RSA), kommuner og fylkeskommunen og forskjellige nettverk og forum som er relevante. 
Avdelingene skal også ha Advisory Board som skal fungerer som møteplasser mellom fagmiljøet ved 
høgskolen, arbeidsliv og samfunnsaktører.  
 
For å stimulere til arbeidslivrelevans, både i læringsinnhold og undervisning, har høgskolen etablert 
hospiteringsordninger for ansatte i samspill med arbeidsliv/næringsliv. Dette er fortsatt i startfasen og noe 
som kan videreutvikles. Enkelte profesjonsutdanninger kan ha for ensidig fokus på oppfølging av studenter i 
praksis og ikke godt nok utnytte andre muligheter til samspill med arbeidslivet. Et bredere perspektiv 
reduserer risikoen for at faglærere får for liten innsikt i de store endringene som skjer i sektoren.  

Kandidatundersøkelse 
HiØ har i januar 2020 sendt ut kandidatundersøkelsen til uteksaminerte kandidater for første gang. Målet er 
å få en bedre oversikt over kandidatenes overgang til arbeidslivet og hvordan de vurderer utdanningen de 
har tatt og utdanningens relevansen for yrket de er i. Datagrunnlaget vil bli en kilde til å vurdere 
studieprogrammenes relevans og om kandidaten har opparbeidet seg nødvendige kunnskaper og 
ferdigheter.  
 
 
 

6. Resultatkvalitet 
 

Resultatkvalitet dreier seg om studentenes grad av oppnåelse av læringsutbyttene i forhold til målene for 
utdanningen. Resultatkvaliteten kan måles kvantitativt gjennom ulike indikatorer som for eksempel 
eksamensresultater, frafall, gjennomføringstid og kandidatproduksjon.  
 
Høgskolen skal ha systemer som medvirker til at studentene får eksamensresultater som samsvarer med 
graden av oppnåelse av læringsutbyttene. 

 
Hvor godt studentene har oppnådd læringsutbytte gjenspeiles i resultatene på det enkelte emne og 
studieprogram. Både gjennomstrømning, strykprosent og karakterfordeling kan gi en indikasjon på 
oppnådd læringsutbytte. Som vi i tabellen under er det store forskjeller mellom avdelingene når det gjelder 
studiepoengproduksjon per student.  
 

Avdeling 2015 2016 2017 2018 
Akademiet 
Helse og velferd 
Informasjonsteknologi 
Ingeniørfag 

59,1 
54,4 
41,9 
52,7 

62,2 
54,8 
43,1 
47,2 

60,0 
52,1 
42,4 
46,5 

59,2 
53,6 
42,1 
44,8 
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Lærerutdanningen  
Økonomi, språk, samfunn 

54,6 
35,9 

55,2 
38,4 

55,4 
35,9 

50,9 
36,4 

HiØ 48,9 49,2 47,8 47,0 
Akademi for scenekunst har en gjennomgående produksjon per år på 60 studiepoeng, dvs 100 % av mulig 
produksjon. Både Avdeling for helse og velferd og Avdeling for lærerutdanning ligger godt an, selv om det er 
et fall ved Avdeling for lærerutdanning, og det ser ut til at studiepoengproduksjonen ikke har greid å følge 
økningen i antall studenter. Avdeling for ingeniørfag har hatt en høy produksjon, men viser en negativ 
utvikling etter 2015. Avdeling for informasjonsteknologi har hatt en flatere utvikling, men også her er det en 
negativ utvikling og produksjonen har ikke fullt ut klart å holde tritt med antall studenter. Lavest ligger 
Avdeling for økonomi, språk og samfunnsfag, hvor noe av forklaringen på den lave studieproduksjonen 
ligger i sammensetningen av studieporteføljen.  
 
Andel bachelorstudenter som gjennomfører på normert tid var 52 % i 2018. som er over det nasjonale snittet 
for statlige høgskoler (48 %). Andelen masterstudenter som gjennomfører på normert tid er 29 %, og ligger 
langt under det nasjonale snittet (50 %). Noe av grunnen er at høgskolen på dette tidspunktet bare hadde ett 
masterstudium som teller (Masterstudium i anvendt informatikk), og med et så lite utvalg kan det oppstå 
store svingninger. Gjennomstrømming er et parameter høgskolen vil ha fokus på fremover.  
 
I april hvert år, utarbeider høgskolen en tilstandsmelding som behandles i høgskolestyret. I denne rapporten 
presenteres utvikling på viktige styringsparametere. Utviklingen på mange av disse parameterne er 
relevante for kvalitetsarbeidet ved høgskolen. Høgskolen vil arbeide videre med sammenhengen mellom 
kvalitetsrapporten, årsrapporten og tilstandsrapporten for å sikre at analysene av resultatoppnåelse og 
utviklingstrekk kobler virksomhetsstyring og kvalitetsarbeid tettere sammen.    

7. Utdanningskvalitet på avdelingene 
 

7.1 Avdeling for helse og velferd 
 
Læringsmiljø 
For å utvikle et godt læringsmiljøet er det gjennomført flere aktiviteter og tiltak rettet mot studentenes 
læringsmiljø. Eksempler er studieverksted i akademiske skriving som arrangeres ukentlig og som ledes av 
studentassistenter og sosiale skrivekvelder som arrangeres en til to ganger i semesteret. Her deltar ansatte 
både for å gi veiledning og ha workshops. Avdelingen har også startet et prosjekt med veiledning for 
studenter som har norsk som andre språk. De får tilbud om akademisk coaching og målet er å avdekke 
språklige utfordringer og mulige måter å løse utfordringene på slik at studentene skal ha bedre 
forutsetninger for å lykkes i studiet.  
 
Avdelingen har også gode erfaringer med å arrangere egne frokostmøter mellom studentrådet og ledelsen, 
og studieprogrammene har møter mellom studieleder og klassetillitsvalgte 1-2 ganger i semesteret hvor det 
diskuteres saker knyttet til undervisning og læringsmiljø.  I tillegg avsettes tid til kullets time i timeplanen 
hver tredje uke som diskusjonsarena for felles saker.  

Studieprogramkvalitet 
Høsten 2019 har avdelingen gjennomført endringer i organiseringen for å sikre en tydeligere programledelse 
og større nærhet til studentene. Studielederne har nå sammen med emneansvarlige ansvaret for å sikre 
kvaliteten i emnene og studiene. I tillegg har studieprogrammene etablert programutvalg med ekstern 
representasjon og pr. i dag er det etablert et programutvalg for hver av utdanningene, totalt 8 utvalg.  
 
Resultat fra studiebarometeret presenteres og diskuteres i ulike fora med både interne og eksterne 
representanter og er også tema i kullets time. Forslag til endringer og forbedringer fra studentene blir 
diskutert på programmøter med alle fagansatte til stede. Emneansvarlige gjennomfører evalueringer 
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underveis i emnet for å sikre at studentene forstår sammenhengen mellom emnebeskrivelsene, 
læringsutbyttene, pensum, læringsaktiviteter og vurderingsformer. Resultatene av emneevalueringene blir 
gjennomgått i kullets time i etterkant og aktuelle tiltak diskuteres med studentene. Flere av forslagene fra 
studentene har blitt iverksatt så sant de er faglige forsvarlige og gjennomførbare ut i fra et ressursmessig 
perspektiv. Dokumentasjonen av hva som evalueres, hvordan evalueringen foregår og hvordan den følges 
opp kan systematiseres mer og det er behov for å forbedre og konkretisere rutinene i forbindelse med 
evalueringen av emner.  
 
Kvalitet i studieprogrammene er gjennomgående tema på flere arenaer, og avdelingen har arrangert fagdag 
og pedagogiske lunsjer for ansatte. Temaene er knyttet til flere forhold rundt undervisningssituasjonen som 
for eksempel studenters psykiske helse, emneevalueringer, studieverksted, periodiske programevalueringer, 
velferdsteknologi i utdanning, simulering som pedagogisk metode, praksis som læringsarena og 
praksismodeller for læring. Temaet for personalseminarer var «Å gjøre hverandre gode» og handlet i stor 
grad om digitalisering i utdanning, og på hvilke måter det er mulig å heve utdanningskvalitet med digitale 
læringsformer, simulering som metode og kollegaveiledning.  
 
Avdelingen har i tråd med Høgskolens aktivitetsplan for 2019 satt i verk flere tiltak for å øke 
internasjonalisering i utdanningen. Gjennom å opprette et internasjonalt team ved avdelingen med både 
faglige og administrativt ansatte har aktiviteten økt. Det er opprettet flere partneravtaler og gjennomført 
gjensidige partnerbesøk med aktuelle fremtidige partnere. Systematisk og målrettet informasjon til 
studenter og ansatte har resultert i at flere studenter reiser på utveksling. Det er også arbeidet med 
praksisavtaler for å møte etterspørselen fra innkomne internasjonale studenter som ønsker praksisopphold. 

Undervisningskvalitet 
Det er jevnt over god kontakt mellom studentene og undervisningsansatte, og avdelingen har en stabil 
gruppe av undervisningsansatte som er i kontakt med studentene gjennom forelesninger, seminarer, 
basisgrupper og studiesamtaler. Gjennom praksisstudiene, ferdighetstrening og simuleringsundervisning 
har undervisningsansatte individuell kontakt med studentene. Denne kontakten bidrar til læring og faglig 
utvikling for studentene. 
 
Studentene på barnevern ga betydelige lavere skår på evalueringer enn tidligere år på flere områder knyttet 
til praksis. Noe av misnøyen kan tilskrives sykemeldinger og nyansettelser i avdelingens praksisteam. 
Avdelingen arbeider med å bruke tilbakemeldingene som kommer i emneevalueringene aktivt for å heve 
undervisningskvaliteten i studieprogrammene.  
 
Studieretningsmøtene med deltakelse fra ansatte som er knyttet til utdanningene er sentrale i 
kvalitetsarbeidet. Temaer i disse møtene er koordinering, planlegging, gjennomføring og evaluering av 
undervisning. Kontakten med representanter fra praksisfeltet og studentene er viktig i disse møtene.  
 
Praksis er en sentral del av bachelorstudiene ved avdelingen og det er satt inn betydelige ressurser i dette 
arbeidet. Teamet rundt praksisstudiene er styrket, og prodekan utdanning har fått et tydeligere ansvar for 
praksisteamet. Praksisteamet arbeider med alle ledd av praksis, både i planlegging, gjennomføring og 
etterarbeid. Det gjelder kvalitet på praksisavtaler, kvalitetssikring av praksissteder, kommunikasjon med 
praksistilbydere, kartlegging av læresituasjoner, registrering, fordeling og rapportering. Digitalisering og 
utvikling av vurderingsdokumenter er også vektlagt som en del av kvalitetsforbedrende tiltak. 

Relevanskvalitet 
Avdelingen har et nært samarbeid med praksisfeltet gjennom møter i praksisforumene, egne møter med de 
største kommunene i Østfold, NAV og Sykehuset Østfold. Problemstillinger knyttet til praksisstudier, 
praksisplasser, innhold og læring i praksis er tema i møtene. 
 
Avdelingen har også samarbeid med praksisfeltet gjennom Advisory Board. Her deltar ledere fra 
kommunene, NAV og sykehuset. Videre har avdelingen fagråd med representanter fra praksisfeltet. Mange 
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ansatte har nær kontakt med praksisfeltet gjennom besøk i forbindelse med praksisstudiene.  Videre er det 
flere ansatte som har utviklings- eller forskningsprosjekter i samarbeid med praksisfeltet.  

Resultatkvalitet 
Bachelorstudiene i Arbeids- og velferdsfag, barnevern og sosialt arbeid har svært god gjennomføring av 
studiene. Sykepleierutdanningen har nådd kandidatmåltallet med god margin. For vernepleie er ikke 
kandidatmåltallet nådd i 2018 og 2019, opptaksmåltallet er økt til 90 og det forventes at kandidatmåltallet 
nås framover. 
 
Frafallet fra mastergradsstudiene er for høyt, noe som medfører at det utdannes for få kandidater fra det 
enkelte studium. Dette er ikke bærekraftig over tid og det arbeides med tiltak for å få flere kandidater 
gjennom studiene. 
 
 
 

7.2 Avdeling for lærerutdanning 
 

Læringsmiljø 
For å forbedre læringsmiljøet og gi studentene en god studiestart, prøver MAGLU ut en modell der alle de 
nye studentene på MAGLU 1-7 får en individuell samtale med sin trinnleder i løpet av den andre studieuka. 
Dette ser ut til å fungere godt.  
 
Avdelingen ser betydningen av aktive studenter, og at det er behov for å legge forholdene til rette for å 
utvikle arenaer hvor studentene kan samarbeide med hverandre både innen samme studium, men også på 
tvers av studentgrupper. Det vil gi større nettverk både faglig og sosialt og derigjennom bidra til 
kompetanse- og erfaringsutveksling. I tillegg vurderer lærerutdanningen muligheter for å organisere 
undervisningen slik at studentene i større grad opplever å bli sett og at underviserne er tettere på 
studentene. Programutvikler og trinnleder har ansvar for å legge premisser for å realisere dette. 
 
Studieprogramkvalitet 
Avdelingen jobber med kvalitet i tråd med bestemmelsene i kvalitetssystemet til HiØ hvor roller og ansvar i 
kvalitetsarbeidet er klart definert. Ved innføringen av revidert kvalitetssystem ble det opprettet åtte 
programutvalg som dekker alle utdanningene.  
 
På lærerutdanningen er det ekstra fokus på organiseringen innen MAGLU, og våren 2019 ble det innført en 
ordning med felles semesterplaner. Det innebærer at faglærerne på det enkelte trinn møtes for å planlegge 
semesteret. Det resulterte i en felles semesterplan med tidspunkt for blant annet arbeidskrav, praksis, 
eksamen og ekskursjoner. Dette ser ut til å fungere godt ved at studentene får større forutsigbarhet og de 
fagansatte får større kjennskap til hele programmet.  

Undervisningskvalitet 
Avdelingen opplever at det er noe ulike resultater i Studiebarometeret avhengig av om studentene går på 
deltids- eller heltidsstudier. Deltidsstudentene melder i større grad om at tilbakemeldingspraksisen og 
muligheten for faglig veiledning og diskusjon med fagansatte kunne vært bedre. Det jobbes med ulike 
løsninger for å bedre dette, og et tiltak er oppstart av veiledningskurs for ansatte. Dette for å heve 
veiledningskompetansen rettet mot kommende masteroppgaver i det 5-årige grunnskolelærerløpet, men 
det er også en skolering i generell veiledning.  
 
Heltidsstudentene opplever at samarbeidet med praksisfeltet kunne vært bedre og uttrykker ønske om mer 
faglig tilbakemelding fra fagansatte. Avdelingen jobber kontinuerlig med å utvikle tiltak for å bedre 
samarbeidet med praksisfeltet, selv om praksissamarbeidet generelt sett fungerer godt. Det har blitt bygd 
opp god veiledningskompetanse hos lærerne i praksisskolene over lengre tid, spesielt innenfor 
barnehagelærerutdanningen (BLU) og grunnskolelærerutdanningen (GLU).  
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Gjennom både programevalueringer og i møter med tillitsvalgte har studentene gitt uttrykk for at det er for 
mange arbeidskrav og oppgaver knyttet til praksisperioden. Studentene ønsker mer ro til å teste ut ulike 
undervisningsopplegg. På bakgrunn av dette har avdelingen redusert antall arbeidskrav som skal 
gjennomføres i praksisperioden. Studentene gir tilbakemelding om at de stort sett er fornøyd med forhold 
knyttet til praksis. Avdelingen har krav om formell veiledning for alle praksislærere og studentene opplever 
praksis som meningsfull.  
Avdelingen har en egen strategisk plan for internasjonalisering. Avdelingen har to 
internasjonaliseringskoordinatorer i totalt 50% stilling som driver aktiv og utadrettet markedsføring av 
studier i utlandet. Antall innvekslingsstudenter øker gradvis fra år til år, og teller i år 15 studenter fra ulike 
nasjoner. Avdelingen opplever i år rekordmange studenter som ønsker studentutveksling i vårsemesteret 
2020.  
 
I utviklingsavtalen med KD ble høgskolen oppfordret til å inngå flere samarbeidsavtaler med andre 
universitet og høgskoler for å gi studentene flere valgmuligheter i fagkombinasjoner. Avdeling for 
lærerutdanning er i ferd med å utvikle en samarbeidsavtale med Oslo Met som gir studentene mulighet til å 
ta emner ved Oslo Met og hvor studenter fra Oslo Met kan ta emner ved HiØ. 

Relevanskvalitet 
For å bidra til god relevans i studieprogrammene har alle grunnskolelærerstudenter en ukes obligatorisk 
undervisning i den tverrfaglige metoden Storyline. Her inviteres lærere fra praksisfeltet for å delta sammen 
med studentene. I Storyline står dybdelæring og tverrfaglighet i fokus. Grunntanken om dybdelæring og 
tverrfaglige temaer på tvers av fag gjør at Storyline tilrettelegger for styrking av en rekke ferdigheter og 
kompetanse som er sentralt for framtidas skole. I tillegg til Storyline, brukes også lærere fra skoler og 
barnehager som gjesteforelesere i enkelte fag. Avdelingen har også ekstern representasjon i 
avdelingsstyrene for å sikre relevansen i utdanningen.  
 
Godt samarbeid med praksisinstitusjoner er med på å gjøre utdanningen relevant. Ved avdeling for 
lærerutdanning fungerer praksissamarbeidet generelt sett svært godt. Det er lett tilgang på 
praksisbarnehager og praksisskoler, og det er populært å være praksisarena. Det har blitt bygd opp god 
veiledningskompetanse hos lærerne i praksisskolene over lengre tid. Samarbeidet med 
praksisinstitusjonene gir muligheter for å lykkes med toveis kompetanseheving, undervisningsutveksling og 
forskningsprosjekter  både for skolene selv og de ansatte på høgskolen, og for studenter som skriver 
master- eller bacheloroppgave. 
 
 

7.3 Avdeling for ingeniørfag 
 

Læringsmiljøkvalitet 
Når det gjelder det fysiske læringsmiljøet er avdelingens opplevelse at dette er tilfredsstillende.  
Undervisningslokalene er i stor grad samlokalisert og klasserommene har nødvendige digitale verktøy og 
hjelpemidler tilgjengelig. Nærheten mellom lærerens arbeidsplass, klasserom og studentenes 
arbeidsplasser gir gode forutsetninger for et godt læringsmiljø.  
 
Avdelingen bruker studiestart aktivt for at studentene skal bli kjent med lærere, andre studenter og faget på 
studieprogrammet. Som et tiltak for å skape nettverk på tvers av studieprogrammene, har det også blitt 
arrangert sosiale aktiviteter for jentene. Dette har vært positivt og vurderes videreført som en fast ordning.  
 
Avdelingen har gode erfaringer med bruk av studentassistener i undervisningen. Studentassistentene er 
spesielt viktige i store klasser, og gir studentene mulighet for å få veiledning når de har behov for det. 
Ordningen er populær og et godt tiltak for det pedagogiske læringsmiljøet. I tillegg arrangeres 
studieverksted i forkant av eksamen innen matematikk og mekanikk/konstruksjon.  
 
På enkelte studieprogram er det iverksatt egne tiltak for å bedre læringsmiljøet. Tiltakene evalueres på 
avdelingsmøter. Det arrangeres jevnlige møter med studentråd og ledelsen hvor læringsmiljøet er tema. 
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Avdelingen har også innført en ordning med referansegrupper i flere emner hvor faglærer får 
tilbakemeldinger om læringsmiljøet fra studentene. Avdelingen har et godt samarbeid med SiØ som bistår 
studenter med helseutfordringer. 

Studieprogramkvalitet 
I løpet av høsten 2019, ble studielederressursen styrket og framover vil det etableres faste programutvalg. 
Avdelingen vil etablere tre programutvalg som ledes av studieleder. Før programutvalgene ble etablert 
hadde avdelingen ordninger med programkoordinatormøter. Her ble saker knyttet til studieprogramkvalitet 
diskutert. Det kunne gjelde generelle forhold som for eksempel emner på tvers av studieprogram, og 
fagspesifikke temaer.  
 
For å utvikle studieprogramkvaliteten gjennomgås emnebeskrivelser årlig av emneansvarlige og 
kvalitetssikres av studieleder og administrasjonen før publisering. Studieplaner revideres årlig etter innspill 
fra fagansatte, programkoordinator, studieleder og administrasjonen. 
I arbeidet med å bedre studieprogramkvalitet har det i 2019 også vært særlig fokus på reduksjon av antall 
eksamenskomponenter og fokus på flere digitale eksamener. 

Undervisningskvalitet 
Resultater fra Studiebarometeret blir gjennomgått av avdelingen og man blir enige om de viktigste 
oppfølgingspunktene. Studieprogram som kommer dårligst ut i 2019 blir gjennomgått særskilt. 
Programkoordinator la fram notat på avdelingsmøte om aktuelle tiltak, og man ble enige om videre 
oppfølging.  
 
Avdelingen har ordninger for at emneevalueringen gjennomføres i alle emner og evalueringene er også tema 
på medarbeidersamtaler.  
 
Avdelingen har hatt tilsyn på bachelor ingeniørfag bygg, og fikk avvik knyttet til fagmiljøet. Avdelingen har 
som en følge av tilsynet rekruttert inn førstekompetanse i henhold til kravene og har nå oppfylt § 2-3. Krav til 
fagmiljø i Studietilsynsforskriften for alle avdelingens studieprogram.  
 
Som et tiltak for å øke undervisningskvaliteten har avdelingen høsten 2019 startet med en fadderordning for 
å følge opp nyansatte lærere både med hensyn til praktiske spørsmål og pedagogiske råd. Avdelingen 
praktiserer også kollegaveiledning. Dette startet i 2018 og ble videreført i 2019. Lærerne som samarbeider 
om dette kan både være på samme studieprogram og på ulike. Dette er et tiltak som er nedfelt i avdelingens 
årsplan for 2019.  
 
Det gjennomføres også jevnlige møter med de tillitsvalgte studentene på programmene. 

Relevanskvalitet 
Avdelingen har et godt etablert FoU-samarbeid med arbeidslivet og et utstrakt samarbeid om 
studentoppgaver. Bortimot alle bacheloroppgavene skrives i tilknytning til næringslivet. I tillegg benyttes 
også gjesteforeleser og bedriftsbesøk som metoder for å knytte praksisfeltet tettere på studieprogrammene.  
 
For tiden pågår et større arbeid om å utvikle en ny struktur på avdelingen med en tydeligere profil på 
ingeniørfagene hvor fokus er på bærekraft, digitalisering og miljø. Mål er å øke søkertallet til ingeniørfagene 
og ruste studentene til fremtidens ingeniøryrker. Samarbeid med næringslivet trekkes inn som sentrale 
momenter i dette arbeidet.  
 
Avdelingen har samarbeid arbeidslivet i møter med RSA og Advisory Board. De er også med i 
samarbeidsgrupper knyttet til bioingeniørutdanningen og sykehuset i Østfold. Avdelingen har også hatt 
kombinasjonsstillinger og faglærere som hospiterer på bioingeniørutdanningen som en ny ordning i 2019.  
 
 

7.4 Avdeling for informasjonsteknologi 
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Læringsmiljøkvalitet 
Læringsmiljøet ved avdelingen er jevnt over godt. Studieledelsen ved avdelingen har stort fokus på å ivareta 
studentene på en god måte, og sørger for gode evalueringsprosesser fra emneevaluering til revisjon av 
studieprogrammer. Utfordringen med læringsmiljøet viser seg å være størst der det er mange studenter per 
fagansatt. Det gjør det noen tilfeller utfordrende å tilby tilstrekkelig kvalitet og omfang på veiledning for den 
enkelte studenten. Dette reflekteres også i studiebarometeret 2018, som gir lavere skår på det faglige og 
sosiale læringsmiljøet enn på det fysiske læringsmiljøet. 
 
På masterprogrammet er det en stor andel utenlandske studenter, noe som har skapt utfordringer i å 
etablere et inkluderende og godt læringsmiljø. Dette reflekteres også i Studiebarometeret 2018, i form av 
noe nedgang på sosialt og faglig miljø. Avdelingen har igangsatt tiltak ved å sette et maks antall for 
utenlandske søkere. Erfaringer viser at i de tilfellene hvor over femti prosent av studentene er norske, gir 
dette bedre forutsetning for å skape et godt læringsmiljø. Det jobbes målrettet med rekruttering av egne 
studenter til videre studier også mot utvalgte utenlandske universiteter.  

Studieprogramkvalitet 
Utdanningskvalitet står sentralt i avdelingens strategi- og årsplan, og avdelingen jobber med å sette av mer 
tid til strategisk utviklingsarbeid. Alle bachelorprogrammene har gjennomgått en større revisjon i studieåret 
2018/2019 med mål om å utvikle studieprogrammene slik at det skal være enkelt for studentene å se 
sammenhengen i studieprogrammet. Det var også et mål å styrke sammenheng mellom våre 
bachelorprogrammer og FoU-grupper ved avdelingen. Dette vil knytte studentene tettere på FoU-
aktivitetene. Kvaliteten på studieprogrammene er stort sett god, og vil være gjenstand for mer omfattende 
evalueringer i forbindelse med evaluering av de nyreviderte bachelorprogrammene. 
 
Masterprogrammet skal gjennomgå en større revisjon med tanke på ny akkreditering fra NOKUT. Revisjonen 
følger naturlig etter revisjon på bachelornivå, og vil sikre enda tydeligere FoU-gruppeprofiler i 
masterprogrammet. Enkeltemnene i masterprogrammet holder tilfredsstillende kvalitet, men 
tydeliggjøringen av sammenhengen mellom emnene i masterprogrammet kan forbedres. 

Undervisningskvalitet 
Avdelingen er opptatt av at undervisningen skal ha god kvalitet, men erfarer at antall studenter pr. fagansatt 
er en gjentagende utfordring ved avdelingen. Dette gjør at foreleser ikke har mulighet til å være tett nok på 
studentene og gi veiledning og tilbakemelding i den grad studentene har behov for. Studentevalueringer 
viser at det bør jobbes mer med å utvikle et godt samspill mellom student og foreleser. Et tiltak avdelingen 
har gjort er at enkelte ansatte i praksis er tatt ut av undervisning eller har fått sine undervisningsoppgaver 
redusert for å ivareta en tilfredsstillende undervisningskvalitet. 
 
Rutiner for innmelding av utfordringer og håndtering av disse er godt ivaretatt av studenttillitsvalgte i 
samarbeid med studieleder og avdelingens programutvalg. 

Relevanskvalitet 
Avdelingen har gjennom studentevalueringer fått indikasjoner om at informasjon om studiets relevans 
kommer for sent i studiet. Som et tiltak er det gjort endringer i introduksjonsemnet Teknologi og samfunn 
for at studentene tidligere skal se relevansen til arbeidsmarkedet. 
 
I 2018 reviderte avdelingen fire bachelorprogrammer og ett årsstudium. Avdelingens FoU-grupper var 
sentrale i arbeidet, og relevante medlemmer fra arbeidslivet bidro direkte inn i arbeidsgruppene i prosjektet.  
Dette fungerte godt og tilsvarende samarbeid er også etablert på andre studieprogrammer. Det gjelder både 
ved nyetableringer, ved ordinært revisjonsarbeid og ved periodisk programevalueringer. Avdelingen har 
gode erfaringer med at representanter fra arbeidslivet kommer med innspill til studieprogrammenes 
oppbygning og sammensetning. 
 
Avdelingen har også omfattende bruk av gjesteforelesere, og også noen tilknyttede toer stillinger med daglig 
arbeid utenfor akademia. I tillegg ivaretas relevanskvalitet gjennom tett samarbeid med arbeidslivet som 
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oppdragsgivere på studentprosjekter. Mer enn 80% av bachelor- og 50% av masteroppgavene gjøres med 
eksterne oppdragsgivere. Andre prosjektbaserte emner som Bedriftspraksis (BA) og Business Project (MA) 
bidrar også til styrket relevanskvalitet. Ved å involvere våre FoU-grupper sterkt i arbeid med revisjon av 
bachelorprogrammer (og kommende revisjon av masterprogrammet) ivaretars også relevanskvalitet 
gjennom FoU-gruppenes eksterne medlemmer. Avdelingen har for tiden ikke en operativt Advisory Board, 
men arbeider med å gjenetablere dette i løpet av 2020. 

Resultatkvalitet 
Avdelingen har noen utfordringer når det gjelder resultatkvalitet og er ikke fornøyd med 
gjennomføringsgraden hos studentene med tanke på studiepoeng og grader. Å forstå faktorene som 
påvirker resultatkvalitet er krevende. Resultatkvalitet er etter avdelingens oppfatning summen av de andre 
kvalitetsområdene.  
 
Avdelingen diskuterer flere tiltak for å bedre resultatkvaliteten. De vurderer muligheter for å bedre 
læringsmiljøkvaliteten og undervisningskvaliteten ved å sørge for færre studenter pr. fagansatt og få bedre 
oversikter over studenter som ikke er studiekompetente til tross for dokumentasjon. Å systematisere 
samarbeid med arbeids- og næringsliv for eksempel i Advisory Board, er også tiltak som kan påvirke 
resultatkvaliteten. 
 
 
 

7.5 Akademi for scenekunst 
 
Læringsmiljø 
Akademiet har over tid utviklet og opprettholdt et sosialt og faglig miljø hvor både studenter og ansatte er 
inkludert i fellesskapet. Avdelingen opplever det som positivt for læringsmiljøet at både studenter og 
ansatte har ulik bakgrunn og kommer fra flere forskjellige kulturer. For å følge opp resultater fra 
studentevalueringer, er det lagt til rett for flere møtepunkter mellom studenter, faglig ledelse og undervisere 
hvor utdanningskvalitet blir diskutert.  
 
Ved Akademiet viser studentevalueringer at det er behov for bedre kommunikasjon studentene mellom og 
bedre informasjon om hvilke rutiner som gjelder for studentene. Endringer i studieporteføljen gjør at 
avdelingen ikke lenger har parallelle opptak til bachelorutdanningene, og har derfor gjort andre tiltak for å 
sikre studentsamarbeid på tvers av fagene. Avdelingen har prøvd ut en ordning med studentcoacher de 
første ukene av studiestart. Studentcoachene er rekruttert blant årets avgangsstudenter. Ordningen har gitt 
gode erfaringer og videreføres. I tillegg har tilbakemeldinger fra studentene ført til at undervisningsfasiliteter 
som undervisningsrom og teknisk utstyr har blitt oppdatert.  

Studieprogramkvalitet 
Akademiet er opptatt av å styrke samarbeidet mellom masterprogrammene ved hyppigere dialog på 
lærermøter og gjennom felles workshops for masterprogrammene. Målet er å bidra til å utvikle begge 
programmene ved å samarbeide om faglige temaer og prosjekter i programmene. Masterstudenter blir også 
brukt som studentassistenter i undervisning av bachelorstudenter for å inspirere og motivere. For å 
opprettholde en god studieprogramkvalitet, legger avdelingen vekt på samarbeid mellom bachelor og 
master nivået i forskningsprosjekter på avdelingsnivået. Det legges også vekt på at masterutdanningene må 
kunne samarbeide med andre tilsvarende programmer internasjonalt, og opprettholde et meningsfullt 
nettverk for alle studenter i kunstutdanningene ved HiØ. 
 
Tidligere hadde kunstneriske ledere ansvar for alle faglige spørsmål knyttet til sine linjer. Dette er nå endret 
ved at det er definert en programansvarlig for hvert studieprogram, noe som gir den kunstneriske ledelsen et 
mer overordnet ansvar samtidig som rollene er fordelt på flere personer.  

Undervisningskvalitet 
Akademiet utdanner individuelle kunstnere, noe som fordrer en tett oppfølging i undervisningssituasjonen 
med stort fokus på å tilpasse og tilrettelegge for at den enkelte skal utvikle sitt potensiale best mulig. 
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Undervisningsaktiviteten er tilrettelagt gjennom forelesninger, laboratorier og workshops. En forutsetning 
for å lykkes er et fleksibelt læringsmiljø som evner å umiddelbart gjøre justeringer når det er behov for det. 
Hvert semester gjennomføres flere workshop, evalueringer og en semesterevaluering.  
 
I tillegg gjennomføres jevnlige klassemøter og plenumsmøter hvor alle studentene ved Akademiet deltar. 
Tilbakemelding fra studentene medfører at det jobbes med relevante tiltak for å gjøre justeringer i løpet av 
kort tid. 

Relevanskvalitet 
Avdelingen opplever at det er et økende behov for kunstnerisk kompetanse og legger vekt på at 
utdanningene skal være relevante for både kunstnere og forskere innen kunstfeltet.  
 

Resultatkvalitet 
Akademiet leverer gode resultater i forhold til studiegjennomføring og studiepoengproduksjon. 
 
 
 

7.6 Avdeling for Økonomi, språk og samfunn 
 
Læringsmiljø 
Studentene ved avdelingen gir tilbakemelding om tilfredshet med fysisk læringsmiljø og infrastruktur og 
skårer 0,2 over nasjonalt nivå. 72 % av studentene svarer at de alt i alt er tilfreds med det studieprogrammet 
de tilhører.  
 
Studentene får regelmessig mulighet til å gi tilbakemelding om kvaliteten på læringsmiljøet både gjennom 
midtsemesterevalueringer, deltagelse i lokalt utdanningskvalitetsutvalg (LUKU), deltagelse i programråd for 
Master i fremmedspråk og i møter mellom avdelingens ledelse og studentrådet på avdelingen 

Studieprogramkvalitet 
Avdelingen har jobbet godt med kvalitet i studieprogrammene ved å klargjøre roller og ansvarsområder. 
Ledelsen er sterkt involvert i arbeidet og det er utviklet en kultur for å arbeide med resultater fra 
semesterevalueringer og studiebarometeret. Det avholdes jevnlige møter med studentrådet.  
 
I ekstern programevalueringsrapport for Master i fremmedspråk ble det oppsummert; 
de studerande en kvalitativt högklassig utbildning som drar nytta av kompetensen hos lärare vid tre olika 

 
 
I ekstern programevaluering for Master i organisasjon og ledelse (MOL) ble følgende trukket frem; Nuvarande 
och tidigare studenter är mycket nöjda och upplever utbildningen som arbetslivsrelevant, att den lett till 
personlig utveckling samt fördjupat deras analytiska förmåga och förmågan till problemlösning. MOL är en väl 

 
 
I begge de eksterne programevalueringene fremkommer det som positivt at programmene kontinuerlig har 
utviklet og forbedret seg, og at det er et tydelig fokus på å stadig forbedre resultater og redusere frafall. 
 

Undervisningskvalitet 
Avdelingen har et stort fokus på utdanningskvalitet og de ansatte har klart definerte ansvarsområder. Det er 
etablert en god kultur for å arbeide med utdanningskvalitet på avdelingen. Ledelsen involverer seg aktivt i 
midtsemesterevalueringer, studiebarometeret, regelmessige møter med studentrådet og gjennomføring av 
fagdager for god undervisning og utdanningsledelse. Det er også implementert kollegabasert veiledning på 
avdelingen. Ledelsen deltar også regelmessige i seksjonsmøter hvor faglig kvalitet og bedring av 
utdanningskvalitet diskuteres. I det årlige studieplanrevisjonsarbeidet foretas endringer hvor mål og 
begrunnelser er å bedre utdanningskvaliteten i program og studier. Avdelingen har også utarbeidet en 
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rekrutterings  og kompetanse plan, for å sikre at det planlegges for avganger og rekruttering av nødvendige 
kompetanse. 
 
Fagmiljøet på Master i fremmedspråk har høy pedagogisk, didaktisk og digital kompetanse. Alle har i tillegg 
lang undervisningserfaring fra universitet og høgskoler. De som underviser, har også  
deltatt i interne kurs i relevante verktøy som brukes i undervisningen. Språkmiljøet ved høgskolen er ett av 
de største i Norge og har meget høy formalkompetanse. Flere av de fagansatte deltar aktivt i flere 
forskergrupper og i flere nasjonale og internasjonale nettverk. 

Relevanskvalitet 
Avdelingen har et godt samarbeid med næringslivet, men bruker mye ressurser på å finne praksisplasser og 
forberede studentene for arbeidslivet, samt oppfølging i praksisperioden. Avdelingen opplever at 
studentene får mye igjen for å ha vært i praksis. De får knyttet kontakter og testet ut sine kunnskaper i teori i 
praksis. Praksis og samarbeid om studentoppgaver med næringslivet er viktig og verdifulle også for å sikre at 
studieporteføljen endres i takt med, eller ligger foran, behovet i markedet og slik utvikler god 
relevanskvalitet. 
 
Som eksempel kan nevnes at studieporteføljen for Bachelorstudium i Internasjonal kommunikasjon, 
kontinuerlig endres på bakgrunn av informasjon og tilbakemeldinger som gis via praksis og oppdrag fra 
næringslivet. I fjor startet studiet et nytt emne i videoproduksjon grunnet tilbakemelding fra næringslivet om 
at dette er kunnskap studentene mangler. Inneværende studieår vil studentene publisere podcaster av 
samme årsak. 
 
Avdelingen ser også verdien av nær kontakt med arbeidslivet, for eksempel på Bachelorstudium i 
internasjonal kommunikasjon, og jobber for å styrke dette på eksisterende bachelorprogram på økonomi. 
Avdelingen har et Advisory Board som er med i vurdering og videreutvikling av eksisterende og nye program 
på avdelingen.  

Resultatkvalitet 
Både på Master i organisasjon og ledelse og Master i fremmedspråk ser avdelingen et relativt høyt frafall, i 
hovedsak på grunn av at de fleste studentene jobber 100 % ved siden av sine studier. Dette gjør at det er lagt 
opp til en høyere grad støtte for eksempel i veiledning da det er med på å sikre at et større antall studenter 
fullfører på normert tid. Avdelingen har også hatt et ettårig prosjekt med sikte på å redusere frafall på 
avdelingen. 
 
Som nevnt ovenfor har de to masterprogrammene relativt høyt frafall. På Master i fremmedspråk skyldes 
dette flere faktorer; on-line studier er spesielt utsatte for stort frafall, og i tillegg er så å 
si alle studentene aktive språklærere, som arbeider heltid ved siden av deltidsstudier. Det 
kreves store ressurser for å holde på studentene og hjelpe dem til å gjennomføre programmet. 
 
På Master i organisasjon og ledelse er det tilsvarende utfordringer. De fleste studentene er i full jobb ved 
siden av studiet. I tillegg har mange utfordrende og krevende lederstillinger, og det kan være vanskelig å 
fullføre på normert tid. Vanligvis fullfører studenten etter seks år, det vil si at de bruker to år ekstra. 
 
På begge masterprogrammene ble det også i 2016 gjort en del endringer med mål om å redusere frafall. På 
Master i organisasjon og ledelse er det et flertall av studenter som uteksamineres med A, B, og C og det er 
sjelden vi ser de øvrige karakterene på skalaen benyttet. Dette sammenfaller med tilbakemelding om høy 
kvalitet på masteroppgavene som mottas fra eksterne sensorer. En Master i organisasjon og ledelse student 
vant Laurbærbladet i 2019. 
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8. Anbefalinger 
I denne delen av rapporten brukes de seks kvalitetsområdene som rammeverk. På bakgrunn av samlede 
vurderinger i kvalitetsrapporteringen, bør kvalitetsarbeidet i 2020 rettes mot følgende områder. 
 
Inntakskvalitet: 
Fortsette arbeidet med å gi målrettet, synlig og god informasjon og veiledning om studietilbudet 

- Gjennomføre målrettede markedsføringstiltak som bidrar til å rekruttere nye studenter 
- Være tilgjengelig for studieveiledning 

 
Høgskolen skal fortsatt gi god veiledning i forbindelse med søknad, opptak og studiestart og ha en effektiv 
og kvalitetsbevisst opptaksprosess.  

- Være tilgjengelig for opptaksveiledning av søkere før og under opptaksprosessen. 
- Utarbeide oversikter til avdelingene om inntakskvalitet på studieprogrammene. 

 
Læringsmiljøkvalitet 
Sikre godt læringsmiljø ved begge studiesteder og på alle studieprogram, ved god dialog med studentene 
både på formelle og uformelle arenaer. Oppfordre til at studentene aktivt deltar på arenaene for 
medvirkning og påvirkning av læringsmiljøet. 
 
Studieprogramkvalitet 
Fortsatt tilby en kvalitetssikret og relevant studieportefølje som svarer opp de føringene som ligger i 
høgskolens utviklingsavtale om faglige satsinger og om reduksjon i antall studier med lav 
kandidatproduksjon 

- Følges opp i aktivitetsplanen. 
 
Nye studier skal etableres ut i fra strategiske vurdering og i samsvar med krav i studietilsynsforskriften 

- Gjennomføre årlige studieplanrevisjon og kvalitetsutvikling. 
 
Implementerer bestemmelsen om at Programutvalg erstatter Lokalt utdanningskvalitetsutvalg. 

- Alle avdelinger skal etablere programutvalg i tråd med kravene i kvalitetssystemet i løpet av våren 
2020.  

 
Følge opp system for merittering av undervisere 

- Sikre at systemet gjøres kjent og brukes. 
- Påse at systemet fungerer slik at det stimulerer til utvikling og kvalitet i utdanningen. 

 
Undervisningskvalitet 
Videreutvikle arbeidet med kvalitet på vurdering og tilbakemelding til studentene 

- Kartlegge studenttilfredsheten med vurdering og tilbakemelding på studieprogramnivå, og 
iverksette tiltak. 

- Tilby kurs for å styrke ansattes digitale kompetanse for undervisning og vurdering. 
- Informere og tilby veiledning om utvekslingsmuligheter. 

 
Legge til rette for studentutveksling i alle gradsstudier 

- Legge til rette for erfaringsutveksling mellom studieprogrammene. 
- Inngå utvekslingsavtaler med relevante utdanningsinstitusjoner. 

 
Relevanskvalitet 
Sikre relevans i utdanningen 

- Stimulere til mer samarbeid og interaksjon mellom høgskolens utdanninger og arbeids- og 
samfunnsliv tilpasset det enkelte studieprogram. 

395



 
Legge til rette for å inngå relevante samarbeidsavtaler med arbeidsliv, utdannings- og 
forskningsinstitusjoner nasjonalt og internasjonalt. 

- Rekruttere studenter fra andre institusjoner til være masterutdanninger og til stipendiatstillinger. 
- Videreutvikle ordninger med utveksling til både ansatte og studenter. 

 
Resultatkvalitet 
Videreføre arbeidet med fullføringsprosjekt og gjennomstrømming fra tidligere tiltak i aktivitetsplanen. 

- Videreutvikle rapporteringsregime med tanke på sammenstilling av data og datakvalitet. 
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1. INNLEDNING 
 
Høgskolen reviderte i 2017/2018 sin strategiske plan, og ny plan med virksomhetsmål for 
perioden 2019-2022 ble vedtatt i juni 2018. Planen trekker opp høgskolens visjon, verdier og 
ambisjoner, se vedlegg 1. I statsbudsjettet for 2015 utformet Kunnskapsdepartementet nye 
sektormål, og fra 2016 er det utformet nye nasjonale styringsparametere. Disse er ikke 
endret for 2020 og er tatt inn under de virksomhetsmål der de anses mest relevante. 
Sektormål og nasjonale styringsparametere framkommer i vedlegg 2. I 2019 vil høgskolen 
inngå sin andre utviklingsavtale med Kunnskapsdepartementet. Utviklingsavtalen er tett 
knyttet opp mot høgskolens strategiske plan og oppfølgingen av denne avtalen er også 
styrende for Aktivitetsplanen. Utviklingsavtalen, slik den vil fremkomme i tildelingsbrevet for 
2020 fra departementet, er tatt inn som vedlegg 3.    

Aktivitetsplanen for 2020 bryter med tidligere års praksis. Det er ikke formulert et sett med 
tiltak direkte opp mot hvert enkelt virksomhetsmål i strategisk plan. I stedet presenteres ni 
store tiltak som hver for seg vil påvirke måloppnåelse opp mot både Utviklingsavtalen og 
virksomhetsmålene i strategisk plan. Dette er gjort for å følge opp de signaler styret har gitt 
om færre mer gjennomgripende tiltak. Hvordan det enkelte tiltak påvirker måloppnåelse er 
illustrert i en samlet oversikt. 

Antall tiltak er betydelig redusert sammenlignet med tidligere år. Dette gjør at færre mottatte 
innspill enn tidligere er inkludert i aktivitetsplanen. Mottatte innspill vil bli videreformidlet til de 
teknisk-/administrative enhetene, slik at disse kan vurdere å gå videre med forslagene.  

Som tidligere er det knyttet styringsparametere til hvert av virksomhetsmålene. I strategisk 
plan skilles det mellom kvantitative og mer kvalitative kilder som bidrar til å illustrere status 
og utvikling opp mot det enkelte mål. Sammen skal disse bidra til å illustrere om utviklingen 
går i riktig retning. I denne styresaken er fokus lagt på de kvantitative styringsparametere. 
Under hvert av områdene utdanning, forskning, formidling og organisasjon, ledelse og 
forvaltning er det presentert et sett av styringsparametere. For noen av de kvantitative 
parameterne er det angitt et konkret mål for 2020. Andre parametere fungerer mer som en 
illustrasjon inn i en analyse av måloppnåelse uten at det er hensiktsmessig å angi noe 
konkret resultatmål.  

Resultater og utvikling i styringsparameterne vil for øvrig bli rapportert til styret i høgskolens 
Årsrapport og den årlige Tilstandsmeldingen.    

 

2. OVERORDNET RISIKOVURDERING 
 
Tiltakene i Aktivitetsplanen skal bygge på en risikovurdering av høgskolens virksomhet. Som 
en del av fjorårets rapporterings- og planprosesser ble det foretatt en overordnet 
risikovurdering. Denne vurderingen ser høgskolens virksomhet som helhet opp mot 
ambisjoner og mål reflektert i den strategiske planen og i Utviklingsavtalen med 
Kunnskapsdepartementet. Det er direktørens vurdering at risikobildet er stabilt. Det er derfor 
ikke gjort endringer i den overordnede risikovurderingen. I det følgende redegjøres det for 
vesentlige risikoområder som kan påvirke høgskolens evne til å oppnå målsetningene i 
Utviklingsavtalen og strategisk plan.  
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Utydelig profil 
Høgskolen i Østfold er en av relativt få gjenværende høgskoler som leverer et bredt utvalg av 
profesjonsutdanninger med hovedfokus på egen region. Både i forhold til å være attraktiv for 
studenter og ansatte og for faglig samarbeid, medfører denne posisjoneringen noe risiko. 
Uten en sterk merkevare eller en tydelig faglig profil, kan høgskolens konkurranseevne 
svekkes og utviklingsmuligheter begrenses.  
 
Manglende ekstern orientering 
Dersom høgskolen er for lukket mot samfunnet rundt vil dette vesentlig påvirke 
forutsetningene for måloppnåelse. Det er av avgjørende betydning for utviklingen at 
høgskolens ledelse og ansatte er utadrettede, åpne og søkende etter ny kunnskap og gode 
samarbeidsløsninger. 
 
Interaksjon med arbeidslivet 
Det er av fundamental betydning for høgskolen at utdanninger og forskning er 
samfunnsrelevant. Dette krever at høgskolen har dyp kunnskap om arbeidslivets behov og 
evner å tilpasse faglig innretning i tråd med endringer i arbeidslivet.   
 
Regionreform 
Med etableringen av region Viken forsvinner Østfold fylkeskommune og dagens 
fylkesmannsembete som direkte samarbeidspartnere. Beslutningsmyndighet og 
budsjettdisponeringer i Viken vil flyttes til nye styringsorganer som høgskolen i dag ikke har 
relasjoner til. Region Viken vil være hjemmemarked for Høgskolen i Østfold, Universitetet i 
Sør-Øst Norge, NMBU og OsloMet. Det vil bli økt konkurranse om å være en prioritert 
samarbeidspartner til regionsnivået (tidligere fylkesnivået). Manglende posisjonering inn mot 
beslutningstakere i Viken kan få negative konsekvenser. 
 
Samarbeid om utdanning og forskning 
Samarbeid er svært viktig for at høgskolen skal nå sine faglige målsetninger. 
Sektorsamarbeid innenfor utdanning er spesielt viktig for å tilby nødvendig bredde og 
helhetlige løp på en kostnadseffektiv måte. Utvikling i forskningen krever et utstrakt 
samarbeid med andre aktører i sektoren og arbeidslivet både nasjonalt og internasjonalt.  
 
Internasjonal orientering 
Høgskolen må være tydelig i sin internasjonale orientering. Mange studentgrupper forventer 
internasjonal eksponering i løpet av studiene, det være seg gjennom «internasjonalisering 
hjemme» eller gjennom tilrettelagt utveksling. En for svak internasjonal orientering, med få 
sterke internasjonale nettverk, reduserer muligheten for å oppnå målsetningene innenfor 
både utdanning og forskning. 
 
For svak forskningssatsing 
 
Manglende toppkompetanse 
For å nå forskningsmål og fremme en nødvendig styrking av forskningskulturen, må 
høgskolen øke andelen ansatte med toppkompetanse. Dersom høgskolen taper i kampen 
om toppkompetansen, vil dette både begrense kraften i forskningssatsingen og øke risikoen 
rundt akkreditering av høgskolens masterprogram og fremtidige doktorgradsprogram. 
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For utydelig forskningsprofil 
Høgskolen konkurrerer med betydelig større UH-institusjoner innenlands og utenlands. For å 
skape sterke nok forskningsmiljøer må høgskolen samle forskningsressursene om utvalgte 
områder som i sum gir høgskolen en tydeligere forskningsprofil. En for svak evne til å styre 
forskningsressursene vil medføre at viktige målsetninger innenfor forskning ikke kan nås.  
 
Antall stipendiater og deres forskningsfokus er viktig både i forhold til å styrke 
forskningskulturen og for å øke forskningskapasiteten innenfor høgskolens satsingsområder. 
Manglende tilgang på og målretting av stipendiater kan begrense mulighetene både til å 
bygge en forskningskultur som gir gode rammevilkår for toppkompetente og til å dyrke frem 
en tydelig forskningsprofil. 
 
Sikring og forbedring av utdanningskvalitet 
Høgskolen er i svært stor grad en utdanningsinstitusjon. Selv om satsingen på økt forskning 
er av høyeste prioritet, må høgskolen også opprettholde sin sterke posisjon på 
utdanningsfeltet. Utdanningsfeltet er i rivende utvikling og også de gamle universitetene 
satser enda sterkere på utdanningssiden gitt de økonomiske uttellinger dette gir innenfor 
dagens finansieringssystem i sektoren. Høgskolen må ha høy utdanningskvalitet for å holde 
på hjemmemarkedet og for å tiltrekke seg ytterligere studenter fra andre deler av landet. 
 
Manglende helhet i utdannings- og forskningsporteføljen 
Høgskolens største faglige satsing er å etablere et doktorgradsprogram med arbeidstittel 
«Det digitale samfunn». Høgskolen har også besluttet en betydelig satsing på «språk i 
opplæringen». Spesielt høgskolens satsing på et program på tredje syklus understreker 
behovet for å se på helheten i utdanningsløpene. Uten god sammenheng i 
utdanningskjedene, reduseres mulighetene for både akkreditering av og rekruttering til det 
fremtidige doktorgradsprogrammet vesentlig. 
 
Grunnskolelærerutdanningene 
I høgskolens samfunnsoppdrag ligger det å utdanne profesjonsutøvere til regionen. 
Utdanning av kandidater til grunnskolen er en vesentlig leveranse fra høgskolen. Økt 
samarbeid er nødvendig for å sikre bredde og attraktivitet. Søkningen til 
grunnskolelæreutdanningene er i dag for lav, spesielt for 1.-7. klassetrinn. Dersom søkning 
og opptak til grunnskolelærerutdanningene ikke øker over tid, kan dette påvirke bærekraften i 
høgskolens utdanninger av nye lærere og videreutdanninger av dagens lærere. 
 
Begrensninger i infrastruktur 
 
Bygningsmessig utvikling 
Høgskolens bygg må både tilpasses utviklingen som nå skjer innenfor undervisningsmetoder 
og tilrettelegge for økt forskning. Uten tilrettelagte bygningsmessige løsninger reduseres 
sannsynligheten for måloppnåelse innenfor kjernevirksomheten. 
 
Tilgang til teknologisk utstyr 
Både nye undervisningsmetoder og økt forskning krever investeringer i ny teknologi. 
Høgskolens evne til å investere i og ta i bruk riktig teknologi blir viktig. Manglende 
investeringer eller feilinvesteringer vil begrense høgskolens utviklingsmuligheter. 
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3.1 Det digitale samfunn 

Tiltaksformulering 
«Forskningskapasiteten innenfor Det Digitale Samfunn skal økes og det skal legges spesielt 
til rette for denne forskningsaktiviteten.» 
 
Utdyping 
Det er tre hovedelementer som skal på plass for å øke forskningskapasiteten: 

 Ytterligere allokering av intern forskningstid til Det digitale samfunn 
 Eksterne rekrutteringer for å styrke fagmiljøene i Det digitale samfunn 
 Tilrettelegging for stipendiatene innenfor Det digitale samfunn 

 
Dette arbeidet har hatt fokus allerede i annen halvdel av 2019, og må konkretiseres 
ytterligere i begynnelsen av 2020. Ph.d.-prosjektet, ved Forskningsdirektøren, eier tiltaket. 
Dekanene har også et betydelig ansvar for gjennomføringen. Rektoratet følger prosjektet fra 
sin posisjon i styringsgruppen.  
 

3.2 Studieportefølje 

Tiltaksformulering 
«Fagavdelingene skal evaluere sin egen studieportefølje og legge frem en utviklingsplan for 
denne for studieårene 2021-22 og 2022-23. Utviklingsplanen skal svare opp de føringer som 
ligger i høgskolens utviklingsavtale om faglige satsinger og om reduksjon i antall studier med 
lav kandidatproduksjon.» 
 
Utdyping 
Tiltaket skal fokusere på gradsstudiene, påbygningsstudiene og årsstudiene innenfor den 
bevilgningsfinansierte porteføljen. For å få en effektiv prosess og for å sikre konsistens i 
arbeidet, skal administrasjonen, ved Studieadministrasjonen og Økonomi og 
virksomhetsstyring, utarbeide underlagsdokumenter for hvert studium og maler for hvordan 
evalueringen skal gjennomføres. Det skal også trekkes på det arbeid som ble gjort i 2019 
rundt masterporteføljen og de nye avdelingsvise kvalitetsrapporter.  
 
Dekanene skal gjennomføre tiltaket i sin avdeling med bistand fra administrasjonen.  
 

3.3 Livslang læring 

Tiltaksformulering 
«Offentlig regelverk, nye stortingsmeldinger og annet relevant materiale som belyser status, 
utviklingstrekk og mulige fremtidige endringer i rammevilkårene for livslang læring skal 
gjennomgås som en helhet. Gjennom arbeidet skal det etableres et kunnskapsgrunnlag og 
presenteres et handlingsrom for den videre posisjonering av høgskolen innenfor livslang 
læring.» 
 
Utdyping 
I etableringen av tiltaket ligger det en erkjennelse av at det pågår mye på området livslang 
læring og arbeidslivsrelevans. Det er direktørens vurdering at høgskolen er tjent med en 
dypere gjennomgang av sentrale NOUer og annet materiale som belyser dette området av 
samfunnsoppdraget. Faglig ledelse etterspør kunnskapsgrunnlaget for bedre å forstå dagens 
og fremtidens handlingsrom. Tiltaket eies av Studiedirektøren. HiØ Videre vil være en sentral 
aktør i gjennomføringen. Rektoratet vil også bistå i gjennomføringen av dette tiltaket.  
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3.4 Samhandling med arbeidslivet 

Tiltaksformulering 
«Det skal inngås samarbeidsavtaler med sentrale arbeidslivsaktører i regionen, med vekt på 
Viken. Avtalene skal styrke høgskolens faglige samarbeid med arbeidslivet, fremme 
arbeidslivsrelevante hospiteringsordninger og posisjonere høgskolen inn mot regionens 
forvaltning og politiske organer.» 
 
Utdyping 
Tiltaket går direkte inn i Utviklingsavtalens fokus på samhandling. Fokuset er tredelt. Det skal 
fokuseres på rene overordnede institusjonelle avtaler, på avtaler der det institusjonelle 
perspektivet suppleres med avdelingsspesifikke avtaleområder og på avtaler der det er mest 
hensiktsmessig å gjøre disse direkte på avdelingsnivå. Tiltaket eies av Rektoratet. Det skal 
være et tett samarbeid med Dekanene.  
 

3.5 Samhandling med kunnskapssektoren 

Tiltaksformulering 
«Det skal inngås samarbeidsavtaler med strategiske partnere i kunnskapssektoren. Avtaler 
om arbeidsdeling innenfor utdanning skal gjøre gradsstudiene mer attraktive for studentene 
eller tilføre høgskolen et økt studentvolum. På forskningsområdet skal avtalene gi kraft til 
høgskolens prioriterte forskningssatsinger.» 
 
Utdyping 
Også dette tiltaket går direkte inn i Utviklingsavtalens fokus på samhandling. Også her er 
fokuset er tredelt. Det skal fokuseres på rene overordnede institusjonelle avtaler, på avtaler 
der det institusjonelle perspektivet suppleres med avdelingsspesifikke avtaleområder og på 
avtaler der det er mest hensiktsmessig å gjøre disse direkte på avdelingsnivå.  
 
Tiltaket favner spesifikt samarbeidsavtaler tilknyttet «Det digitale samfunn», 
grunnskolelæreutdanningene og satsingen på å fremme høgskolen som nasjonal leverandør 
av fremmedspråk i lærerutdanningene.  
 
Tiltaket eies av Rektoratet. Det skal være et tett samarbeid med Dekanene. Også 
Forskningsdirektør og Studiedirektør skal trekkes inn i arbeidet der dette er relevant.  
 

3.6 Faglig organisering 

Tiltaksformulering 
«Det skal utarbeides og vedtas en ny faglig organisering som er best mulig egnet til å 
realisere potensialet i høgskolens faglige satsinger.» 
 
Utdyping 
Det vises i denne sammenheng til egen styresak som besrkiver tiltaket. 
 

3.7 Digital utviklingsplan 

Tiltaksformulering 
«Det skal utarbeides en samlet Digital utviklingsplan for høgskolen. Planen skal bygge på 
Kunnskapsdepartementets Digitaliseringsstrategi for UH-sektoren og ta opp i seg alle 
relevante faglige og administrative områder hvor digitalisering er et virkemiddel for utvikling 
og bærekraft. Handlingsplanen skal reflektere høgskolens status opp mot målbildene i 
Digitaliseringsstrategien.» 
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Utdyping 
Digitalisering skaper samfunnsendringer, digitaliseringen skaper endringer i arbeids- og 
læringsprosesser og digitaliseringen av samfunnet er drivende for utviklingen av høgskolens 
studieportefølje. I tillegg er høgskolens administrasjon i ferd med å rigge seg for å styrke 
kapasiteten til å drive utviklings- og endringsprosesser. I dette landskapet er det behov for en 
utviklingsplan som sikrer fokus og sammenheng i høgskolens digitale satsinger. 
Utviklingsplanen skal inneholde overordnede anslag om nødvendig finansiering. 
 
Tiltaket eies av IKT-direktør, men vil kreve bred involvering fra faglig side. Det blir også viktig 
å få frem studentenes perspektiv.  
 

3.8 Utvikling av studiestedene 

Tiltaksformulering 
«Det skal utarbeides planer for hvordan studiestedene skal utvikles for å fremme høgskolens 
utdannings- og forskningsaktivitet. Både bærekraftsperspektiver og digitaliseringstrender skal 
ha fokus i planarbeidet.» 
 
Utdyping 
Det er behov for campusutviklingsplaner for begge studiesteder. For Remmen skal dette 
gjøres sammen med Statsbygg, mens utleier Hemfosa er aktuell samarbeidspartner i 
Fredrikstad. Tiltaket har klare knytninger til tiltaket om Digital utviklingsplan og tiltaket om 
Grønt skifte. Fokuset vil være er å legge grunnlaget for hvordan fremtidens campus-
løsninger skal utvikles for å fremme høgskolens leveranser innenfor utdanning og forskning. I 
tillegg til samarbeidet med byggeierne, skal det også samarbeides med samfunnet rundt 
studiestedene. Både i Halden og Fredrikstad har kommunene fokus på «Attraktiv studentby». 
Dette perspektivet bør inkluderes i arbeidet. Rektoratet er involvert i disse prosessene. 
 
Tiltaket eies av den nyopprettede administrative enheten for Campustjenester. Også her skal 
de faglige perspektiver og studentenes perspektiv prege arbeidet. 
 

3.9 Grønt skifte 

Tiltaksformulering 
«Det skal utredes alternative muligheter for miljøsertifisering av høgskolens virksomhet. Etter 
et eventuelt valg av sertifiseringsordning, skal tiltaket samkjøres med tiltak om utvikling av 
studiestedene.» 
 
Utdyping 
Høgskolen har over tid vurdert om det vil være hensiktsmessig med en miljøsertifisering. 
Dette vil være ressurskrevende, men vil både gi en ytterligere stimulans til en mer 
miljøvennlig drift og kan også skape gode holdninger hos ansatte og studenter. Tiltakets 
første fase, med å utrede alternativer, bør ha en forholdsvis rask fremdrift, slik at arbeidet 
med en eventuell miljøsertifisering kan påbegynnes i 2020. 

Uavhengig av dette tiltaket vil høgskolen oppgradere infrastruktur for å øke omfanget av 
digitale møter, samt gjennomgå høgskolens tilnærming til reisevirksomhet. Dette anses som 
områder der det ikke er nødvendig å forankre tiltakene i Aktivitetsplanen. 
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Figuren under viser en tentativ fremdriftsplan for tiltakene i Aktivitetsplanen.  
 

 
 
Direktøren vil utforme en endelig fremdriftsplan sammen med eierne av tiltakene. Det 
hersker noe usikkerhet om omfanget av tiltaket Utvikling av studiestedene i sin helhet kan 
realiseres innenfor året. 
 

4. VURDERING AV ØVRIGE FORESLÅTTE TILTAK 
 
Læringsmiljøutvalget (LMU) har foreslått tre tiltak til aktivitetsplanen. LMU foreslår at det 
utarbeides en opplæringsplan for fagansatte for å møte lovkrav om universelt utformede 
digitale læremidler. LMU foreslår også at det utarbeides institusjonelle retningslinjer både for 
hvordan studentevalueringer formidles til studentene og for hvordan de benyttes til 
forbedringer. Til slutt foreslår LMU at det utarbeides en handlingsplan for et grønnere og mer 
miljøvennlig HiØ. 
 
Forslaget om en handlingsplan for et mer miljøvennlig HiØ er ivaretatt i tiltaket om Grønt 
skifte. Gitt de endringer som er gjort i struktur og fokus i Aktivitetsplanen, ligger de to andre 
forslagene på et nivå som ikke tas inn som tiltak i aktivitetsplanen. Innspillene er likevel 
viktige og vil bli formidlet videre til de relevante miljøene. 
 
Utdanningskvalitetsutvalget har foreslått at det innføres en ordning med insentivmidler for å 
gi støtte til fagansatte som ønsker å gjennomføre institusjonsbesøk utenlands for å fremme 
utveksling av studenter. Gitt direktørens fokus på å redusere omfanget av stimuleringsmidler, 
er dette forslaget ikke prioritert. 
 
Utvalg for formidling og samfunnskontakt har foreslått at det legges et krav om en 
formidlingsstrategi ved tildeling av FoU-tid. I den grad dette ikke er tilfelle i dag, bringes 
innspillet videre. 
 
Biblioteket har foreslått at det gjennomføres akademisk skrivekurs for alle førsteårsstudenter. 
Direktøren er positiv til dette tilbudet realiseres, men det tas ikke inn i aktivitetsplanen. 
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5. TILTAKENE SETT OPP MOT RISIKOVURDERINGEN 
 
Det er direktørens vurdering av tiltakene på en god måte svarer opp det risikobildet 
høgskolen har beskrevet under avsnitt 2, Overordnet risikovurdering. I figuren under er dette 
begrunnet på en kortfattet måte. 
 
 

 
 

I årets aktivitetsplan er det ingen tiltak som direkte omhandler utdanningskvalitet. Med 
bakgrunn i at nytt kvalitetssystem og et meritteringssystem for god undervisning 
implementeres i 2020, mener direktøren at området likevel er godt ivaretatt. 
 
På området internasjonalisering er aktivitetsplanen for 2020 svak. Dette er samtidig et 
område Kunnskapsdepartementet forventer forbedringer på. I Utvalg for utdanningskvalitet er 
det nylig utarbeidet en handlingsplan for viktige områder innenfor internasjonalisering. 
Direktøren har funnet det tilstrekkelig å følge utvalgets arbeid med denne planen, og derfor 
ikke formulert et institusjonelt tiltak på dette området.  
 

6. TILTAKENE SETT OPP UTVIKLINGSAVTALEN OG STRATEGISK PLAN 
 
Siden omfanget av tiltak i Aktivitetsplanen er sterkt redusert og nå består av et lavt antall 
større, mer omfattende tiltak, er det viktig for direktøren å sikre at den samlede portefølje av 
tiltak i tilstrekkelig grad bidrar til måloppnåelse sett i forhold til Utviklingsplanen og strategisk 
plan. Figuren på neste side viser direktørens vurdering av dette. 
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Det er direktørens vurdering at tiltakene henger godt sammen med de utfordringer høgskolen 
står overfor og således er egnet til å bidra til måloppnåelse på høgskolens prioriterte 
områder. 
 

       => Tiltaket har en klar sammenheng med målet
       => Tiltaket påvirker måloppnåelsen

OMRÅDE Tiltak 1 Tiltak 2 Tiltak 3 Tiltak 4 Tiltak 5 Tiltak 6 Tiltak 7 Tiltak 8 Tiltak 9

HØGSKOLENS FOKUS I UTVIKLINGSAVTALE

1.1: Samhandling med nærings- og samfunnsliv
1.2: Samhandling med andre UH-institusjoner
2: Forskningsløft
3.1.1: Bærekraftige studier - Studieportefølje
3.1.2: Bærekraftige studier - Infrastruktur
3.2: Bærekraftig lærerkompetanse til grunnskolen

HØGSKOLENS VIRKSOMHETSMÅL I STRATEGISK PLAN

UTDANNING
U1: Vi leverer fremragende, samfunnsrelevante og profesjonsrettede 
utdanninger
U2: Studieporteføljen vår er spisset mot bachelor-, master- og ph.d.-
utdanninger med høy samfunnsrelevans og der vi er spesielt 
konkurransedyktige
U3: Etter- og videreutdanningstilbudene våre er videreutviklet og har 
økt i omfang
U4: Studiene våre kjennetegnes av studentaktiv undervisning, god 
oppfølging og hyppige tilbakemeldinger underveis i studiet
U5: Studentene våre opplever vår bruk av digitale læringsressurser og 
digitale undervisningsformer som læringsfremmende
U6: Vi har et betydelig utdanningssamarbeid med utvalgte nasjonale 
og internasjonale utdanningsinstitusjoner

FORSKNING OG UTVIKLING (inkludert kunstnerisk utvikling)

F1: Forskningen vår er samfunnsrelevant og profesjonsrettet og bidrar 
til å styrke utdanningene våre
F2: Høgskolens første ph.d.-program med arbeidstittel "Det digitale 
samfunn" er akkreditert
F3: Antall publiseringspoeng er doblet, forskningen blir i økende grad 
sitert og publisert internasjonalt og i de beste tidsskriftene for våre 
fagfelt
F4: Antall publikasjoner basert på studentarbeid har økt betydelig
F5: Forsknings- og utviklingsinntektene fra eksterne kilder er doblet

FORMIDLING
FO1: Antall kronikker og populærvitenskapelige bidrag på nasjonalt 
nivå er doblet
FO2: Ansatte fra alle fagavdelinger er mer synlige som fageksperter i 
det offentlige rom
FO3: Studentprosjekter fra alle avdelinger er synlige i det offentlige 
FO4: Bruk av digitale og sosiale medier er en naturlig del av fag- og 
forskningsformidlingen for studenter og fagansatte

ORGANISASJON, LEDELSE OG FORVALTNING
O1: Vi arbeider effektivt og er en lærende og endringsdyktig 
organisasjon der kompetanse utvikles, rekrutteres og verdsettes
O2: Vi har ledere som skaper entusiasme og evner å sette mål som 
stimulerer til faglig og administrativ utvikling
O3: Høgskolens infrastruktur møter behovene til studentene og de 
ansatte i en tid med raske endringer
O4: Virksomheten vår er miljøvennlig og øker engasjementet rundt 
miljø og bærekraft blant studenter og ansatte
O5: Vi har etablert oss som en kunnskapsaktør for hele region Viken

TILTAKENE SETT OPP MOT UTVIKLINGSAVTALEN OG MÅLENE I STRATEGISK PLAN

Tiltak 1: Det digitale samfunn
Tiltak 2: Studieportefølje
Tiltak 3: Livslang læring
Tiltak 4: Samhandl ing med arbeidslivet
Tiltak 5: Samhandling med kunnskapssektoren

Tiltak 6: Faglig organisering
Tiltak 7: Digital utvikl ingsplan
Tiltak 8: Utvikl ing studiestedene
Tiltak 9: Grønt skifte
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7. VIRKSOMHETSMÅL OG STYRINGSPARAMETERE 
 
I strategisk plan har høgskolen definert 20 virksomhetsmål. Disse virksomhetsmålene henger 
godt sammen med Kunnskapsdepartementets sektormål for UH-sektoren. For hvert av 
virksomhetsmålene er det definert et sett med kvantitative styringsparametere hvis utvikling 
skal bidra til å illustrere måloppnåelse. Noen av disse styringsparametere er nasjonale 
styringsparametere som er definert av Kunnskapsdepartementet. 
 
I tillegg til de kvantitative styringsparameterne er det i definert et antall kilder til mer kvalitativ 
informasjon som kan bidra til å beskrive måloppnåelsen. Slike kilder er f.eks. 
kandidatundersøkelser, styresaker om studieportefølje og trender i søkerutviklingen, 
kvalitetsrapporter, studentevalueringer, medarbeiderundersøkelse og forskjellige 
statusrapporter. Også denne type kunnskapsgrunnlag benyttes ved årsrapportering opp mot 
virksomhetsmålene. 
 
I det følgende vil virksomhetsmål og kvantitative styringsparametere presenteres per 
område. For enkelte, sentrale styringsparameterne er det satt konkrete institusjonelle 
målsetninger for 2020. 
 

7.1 Utdanning 

- for kunnskap og utvikling 

 
På området Utdanning har høgskolen definert seks virksomhetsmål. Tabellen på neste side 
viser sammenhengene og målsetninger for 2020: 
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UTDANNING

Kvantitative styringsparametere Res. 2018 Mål 2019 Mål 2020

Kandidatmåltall utvalgte studier (nasjonal styringsparameter) - Krav Krav

Andel masterkandidater sysselsatt i relevant arbeid et halvt år etter fullført utdanning (nasjonal styringsparameter) IA 90 % IA

Etter- og videreutdanning 

antall studenter (vår + høst) (videreutd.) 1 262 - -

omsetning (i millioner) 27,2 32,5 40,0

Skår på hvordan studentene oppfatter studiekvaliteten (nasjonal styringsparameter) 4,0 4,2 4,2

Antall studiepoeng totalt bevilgningsfinansierte studier 4 090 4 350 4 400

Gjennomstrømming:

studiepoeng pr student (bevilgningsfinansiert HTE) 47,0 50,0 49,0

antall kandidater (med uttelling i finansieringssystemet) 1 136 1 275 1300

strykprosent 9,3 % - -

andel studenter med karakterer A+B 38,40 % - -

Andel BA-kandidater som gjennomfører på normert tid (nasjonal styringsparameter) 51,96 % - -

Andel MA-kandidater som gjennomfører på normert tid (nasjonal styringsparameter) 29,41 % - -

Andel førstekompetente 58,20 % - -

Andel tilsatte i professor/dosentstillinger 15,10 % - -

Kvantitative styringsparametere Res. 2018 Mål 2019 Mål 2020
Antall kvalifiserte primærsøkere bevilgningsfinansierte studier

BA 2 550 - -

MA 660 - -

Andre studier 1 888 - -

Opptakstall bevilgningsfinansierte studier

BA 1 415 - -

MA 433 - -

Andre studier 1 143 - -

Primærsøkere per studieplass 1,8 - -

Kvantitative styringsparametere Res. 2018 Mål 2019 Mål 2020
Etter- og videreutdanning

Antall studenter på videreutdanning (vår + høst) 1 262 - -

Omsetning etter- og videreutdanning ( i millioner) 27,2 32,5 40,0

Antall studier som er gjennomført

Vårsemesteret - Videreutdanning 30 - -

Vårsemesteret - Etterutdanning 13 - -

Høstsemesteret - Videreutdanning 32 - -

Høstsemesteret - Etterutdanning 16 - -

Antall studenter videreutdanning fordelt på avdelinger (vår + høst)

Avdeling for helse og velferd 254 - -

Avdeling for informasjonsteknologi 0 - -

Avdeling for ingeniørfag 29 - -

Avdeling for lærerutdanning 718 - -

Avdeling for økonomi-, språk- og samfunnsfag 261 - -

Kvantitative styringsparametere Res. 2018 Mål 2019 Mål 2020

Skår på hvordan studentene oppfatter studiekvaliteten (Studiebarometeret - nasjonal styringsparameter) 4,0 4,2 4,2

Faglig tidspbruk (timer) per uke blant heltidsstudenter (Studiebarometeret - nasjonal styringsparameter) 34,1 - -

Gjennomføring i henhold til avtalt utdanningsplan 84,8 % 85,0 % 85,0 %

Kvantitative styringsparametere Res. 2018 Mål 2019 Mål 2020
Antall studenter i nettbasert undervisning 715 - -

Skår på bruk av digitale verktøy (Studiebarometeret)

Skår "Digitale verktøy brukes på en slik måte at jeg blir aktivit involvert i undervisningen" 3,4 - 4,0

Skår "De faglig ansatte har nødvendig kompetanse til å bruke digitale verktøy i undervisningen" 3,4 - 4,0

Skår "Jeg får opplæring i å bruke digitale verktøy/programmer som er relevante for fagområdet" 3,2 - 4,0

Skår "Bruken av digital læringsplattform fungerer godt på studieprogrammet mitt" 3,6 - 4,0

Kvantitative styringsparametere Res. 2018 Mål 2019 Mål 2020
Antall utvekslingsstudenter (ut/inn) 91/111 100/100 110/110

Andel utreisende utveksliongsstudenter på Erasmus+ av totalt antall studenter (nasjonal styringsparameter) 0,2 % 0,2 % 0,3 %

Ansattmobilitet (ut/inn) - I 2017 var denne 51/32, men ble ved en feil ikke registrert i 2018 - - -

U1: Vi leverer fremragende, samfunnsrelevante og profesjonsretede utdanninger

U2: Studieporteføljen vår er spisset mot bachelor-, master- og ph.d.-utdanninger med høy samfunnsrelevans og der vi er spesielt konkurransedyktige

U3: Etter- og videreutdanningstilbudene våre er videreutviklet og har økt i omfang

U4: Studiene våre kjennetegnes av studentaktiv undervisning, god oppfølging og hyppige tilbakemeldinger underveis i studiet

U5: Studentene våre opplever vår bruk av digitale læringsressurser og digitale undervisningsformer som læringsfremmende

U6: Vi har et betydelig utdanningssamarbeid med utvalgte nasjonale og internasjonale utdanningsinstitusjoner
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Kandidatmåltall ble innført i 2014 og fastsetter minstekrav til samlet årlig kandidatproduksjon 
i utvalgte studier. Tabellen nedenfor viser utviklingen i resultater og kandidatmåltall for 2016 
til 2020. 

 
 
Det er ingen endring i kandidatmåltallene fra 2019. 
 

7.2 Forskning og kunstnerisk utviklingsarbeid 

- for forandring og innovasjon 

På området Forskning og kunstnerisk utvikling har høgskolen definert fem virksomhetsmål. 
Tabellen under viser sammenhengene og målsetninger for 2020: 
 

 

FORSKNING OG UTVIKLING (inkludert kunstnerisk utvikling)

Kvantitative styringsparametere Res. 2018 Mål 2019 Mål 2020

Siteringer 3 883 - -

Andel ph.d.-kandidater som gjennomfører innen seks år  (nasjonal styringsparameter). Per i dag kun PKU for HiØ - - -

Andel forskningsinnsats i MNT-fag (nasjonal styringsparameter). Måles annet hvert år (oddetall). Res 2017 var 21. - - -

Andel prosjekter som lagrer data i NSD - - -

Antall publiseringsarbeider i Brage (vitenarkiv) 81 - -

Antall vitenskapelig ansatte med kombinasjonsstilling eller sidegjøremål 24 - -

Kvantitative styringsparametere Res. 2018 Mål 2019 Mål 2020

Ingen

Kvantitative styringsparametere Res. 2018 Mål 2019 Mål 2020
Antall publiseringspoeng 194,9 +15% +20%

Antall publikasjonspoeng per faglig årsverk (nasjonal styringsparameter) 0,57 0,60 0,75

Siteringer 3 883 - -

Andel publisering i internasjonale kanaler - - -

Andel publikasjoner på nivå 2 20,3 % 25,0 % 30,0 %

Kvantitative styringsparametere Res. 2018 Mål 2019 Mål 2020

Antall publikasjoner i CRIStin  med studenter som medforfatter - - -

Kvantitative styringsparametere Res. 2018 Mål 2019 Mål 2020

Inntekter fra NFR og RFF (i tusen kroner) 6 039 8 500 10 000

Inntekter fra EUs rammeprogram (i tusen kr) 0 2 600 3 000

Verdien av Horisont 2020-kontrakter per FoU-årsverk (nasjonal styringsparameter) 0 - -

Bidragsinntekter fra NFR per faglig årsverk (nasjonal styringsparameter) (i tusen kr) 17,7 - -

Andre bidrags- og oppdragsinntekter per faglig årsverk (nasjonal styringsparameter) (i tusen kr) 86,2 - -

F1: Forskningen vår er samfunnrelevant og profesjonsrettet, og bidrar til å styrke utdanningene våre

F2: Høgskolens første ph.d.-program med arbeidstittel "Det digitale samfunn" er akkreditert

F3: Antall publiseringspoeng er doblet, forskningen blir i økende grad sitert og publisert internasjonalt og i de beste tidsskriftene for våre fagfelt

F4: Antall publikasjoner basert på studentarbeid har økt betydelig

F5: Forsknings- og utviklingsinntektene fra eksterne kilder er doblet
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 7.3 Formidling 

  for forståelse og debatt 
 
På området Formidling har høgskolen definert fire virksomhetsmål. Tabellen under viser 
sammenhengene og målsetninger for 2020: 
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7.4 Organisasjon, ledelse og forvaltning 

 for brukerorientert og fleksibel drift 
 
På området Organisasjon, ledelse og forvaltning har høgskolen definert fem virksomhetsmål. 
Tabellen under viser sammenhengene og målsetninger for 2020: 
 

 
 

8. STRATEGISKE MIDLER 
 

Fordeling av budsjettrammer utover midler innenfor strategimodulen er behandlet i egen sak. 
I det følgende gjennomgås forslag til disponering av midler innenfor Strategimodulen. 
Disponeringen av disse midlene skal blant annet sikre økonomisk mulighet til å gjennomføre 
tiltakene i aktivitetsplanen, og behandles derfor sammen med denne. 
 
Strategimodulen skal omfatte bevilgninger som styret oppfatter som strategisk viktige for drift 
og utvikling av høgskolens virksomhet. Det vil hovedsakelig handle om tre typer bevilgninger: 
 
 strategisk satsing/utviklingstiltak  tiltak som skal gi mulighet for å satse ekstra eller bidra 

til økt kvalitet/forbedring av særskilte områder 
 stimuleringsmidler  midler som skal stimulere til særskilt adferd/aktivitet 
 strategisk styrking/skjerming  midler som skal bidra til å styrke eller skjerme særskilte 

områder eller bidra til institusjonell omstilling    
 
Det er direktørens vurdering at høgskolen bør bruke en høyest mulig andel av de strategiske 
midlene på satsings- og utviklingstiltak, og i mindre grad prioritere stimuleringsmidler og 
strategisk skjerming av virksomhet.  
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Av høgskolens bevilgning for 2020 er kr 21,9 mill. avsatt til strategimodulen. Direktøren 
legger fram forslag til finansiering av tiltak på totalt kr 25,7 mill. Differansen finansieres fra 
disposisjonsfond eller ubrukte midler i 2019. Tabellen i det følgende summerer opp forslag til 
anvendelse av strategiske midler i 2020. De enkelte disponeringer omtales etter tabellen. 
 

 2020 

FORMÅL 
RAMME 

FOR 2020 
HERAV NY 

BEVILGNING TILTAK I AP 
    

STRATEGISK SATSING/UTVIKLING    
    

Faglige    

Det Digitale Samfunn (ex. stipendiater) 5 000 000 5 000 000 1 

Institusjonelle tiltak knyttet til Språksatsing 1 500 000 1 000 000  

Ny faglig organisering 1 000 000 1 000 000 6 

Utvikling av studieporteføljen 1 000 000 1 000 000 2 

Markedsføring av grunnskolelærerutdanning 500 000 500 000  

Samhandlingsprosesser 500 000 200 000 4,5 

Delsum faglige  9 500 000 8 700 000  
    

Infrastruktur    

Grønt skifte 500 000 500 000 9 

IKT-utvikling og digitalisering 3 000 000 3 000 000  

Bygningsmessig utvikling 4 000 000 4 000 000 (8) 

Delsum infrastruktur 7 500 000 7 500 000  
    

Administrasjon    

Administrative systemer 1 250 000 1 000 000  

Administrative prosessforbedringer 1000 000 1 000 000  

Delsum administrasjon 2 250 000 2 000 000  

Totalt strategiske satsinger/utvikling 19 250 000 18 200 000  
    

STIMULERINGSMIDLER    

Mobilitetsprogrammer for ansatte og studenter 2 400 000 2 400 000  

Formidlingsprogrammer 350 000 350 000  

Kompetanseutviklingsprogrammer 1 800 000 1 800 000  

Søknadsskriving FoU 500 000 500 000  

Totalt satsinger stimuleringsmidler 5 050 000 5 050 000  
    

Annet    

Årlig tilskudd til Drivhuset 400 000 400 000  

Rektor og direktørs pott til mindre tiltak 1 000 000 250 000  

Totalt annet 1 400 000 650 000  
    

Sum total 25 700 000 23 900 000  

 

Finansiering: 
Ny bevilgning i 2020    kr 21 862 000 
Fra disposisjonsfond/overført fra 2019 kr   3 838 000  
Totalt      kr 25 700 000 
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Direktøren vil i det følgende kommentere de enkelte bevilgningspostene. Direktøren vil 
avslutningsvis redegjøre kort for sine vurderinger tilknyttet innkomne søknader om 
strategiske midler. 
 
Faglige satsinger/utvikling 
 
Det digitale samfunn 
De igangsatte stipendiatløp er finansiert dels via en øremerket bevilgning i 2018 på kr 10,0 
mill., dels via strategiske midler tildelt i 2019 og dels via omdisponering av 
rekrutteringsstipendiathjemler når disse blir frigitt. Årets bevilgning på kr 5,0 mill. skal således 
i utgangspunktet ikke finansiere stipendiater.  
 
Oppbygging av ph.d.-programmets fagmiljøer vil være sentralt i 2020. Det legges opp til at 
institusjonen bidrar med midlertidig finansiering i forbindelse med nyrekrutteringer som er 
dedikert ph.d.-programmet for å redusere fagavdelingens økonomiske belastninger i en 
periode. Det kan også bli aktuelt å frikjøpe interne ansatte, selv om dette bidraget i 
utgangspunktet forventes dekket gjennom fagavdelingenes prioritering av forskningstid. Det 
er også aktuelt å benytte midler på organisering av og spesiell tilrettelegging for 
stipendiatene, slik at disse blir godt integrert i fagmiljøene. 
 
For øvrig skal bevilgningen på kr 5,0 mill. sikre ph.d.-prosjektet driftsmidler og gi rom for 
stimulering av annen relevant faglig aktivitet. 
 
Midlene er forutsatt disponert av forskningsdirektør.  
 
Høgskolens språksatsing 
Høgskolen har så vel i den strategiske planen som i sin Utviklingsavtale med 
Kunnskapsdepartementet vedtatt en satsing på engelsk og fremmedspråk. Gjennom en ny 
bevilgning på kr 1,0 anslås det at satsingen vil ha kr 1,5 mill. til rådighet i 2020. Per 
budsjettidspunkt kan ikke direktøren konkretisere ytterligere hvilke aktiviteter tildelingen skal 
finansiere, men det er nødvendig at det står midler i beredskap når høgskolen etter hvert 
finner en mer helhetlig tilnærming til denne satsingen. 
 
Ny faglig organisering 
Arbeidet med ny faglig organisering må sikres god finansiering. Det er derfor satt av kr 1,0 
mill. til dette prosjektet. Midlene skal dekke prosjektaktivitet og eventuell bruk av ekstern 
prosessbistand. Det skal også legges til rette for en bred involvering og det vil være aktuelt 
med noe seminaraktivitet. 
 
Utvikling av studieporteføljen 
Det legges til grunn at arbeidet med å analysere studieporteføljens sammensetning vil kreve 
noe driftsmidler. Det kan også være aktuelt å bruke noe midler på delfinansiere 
utviklingsarbeid i fagavdelingene. Til dette settes det av kr 0,5 mill.  
 
Direktøren mener også det er riktig å honorere Avdeling for ingeniørfags søknad om kr 0,5 
mill. til dekning av prosessledelse i forbindelse med tilpasning av sin studieportefølje. 
Avdelingens opptak for studieåret 2019-2020 var ikke godt, og det er allerede skissert 
hvordan studieporteføljen kan tilpasses som en respons til dette. Arbeidet bør starte tidlig i 
2020.  
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Markedsføring GLU 
Markedsføringen av grunnskolelærerutdanningene har hatt en spesiell fokus ved de siste to 
opptak. Dette er dels blitt finansiert av strategiske midler og dels av øremerkede bevilgninger 
fra Kunnskapsdepartementet. Det vil ikke komme friske midler fra departementet på dette 
området i 2020. Direktøren mener likevel det er fornuftig å videreføre den ekstra 
markedsføringsinnsatsen i ytterligere ett år og foreslår at det settes av kr 0,5 mill. til dette inn 
mot opptak 2020-2021. 
 
Samhandlingsprosesser 
Det alt vesentlige av prosessene med å etablere avtaler vil dekkes av normale driftsmidler. 
Direktøren mener likevel at det bør settes av kr 0,5 mill. til finansiering av eventuelle 
samhandlingstiltak av noe større omfang, hvorav kr 0,2 mill. er ny bevilgning i 2020. 
 
Infrastruktur 
 
Grønt skifte 
I forbindelse med vurderinger om miljøsertifisering og en eventuell oppstartsfase kan det 
være behov for noe driftsmidler. Direktøren foreslår å sette av kr 0,5 mill. for å dekke dette 
behovet. 
 
IKT-utvikling og digitalisering 
Midlene, totalt kr 3,0 mill., under dette punktet skal dekke tre områder. Kr 1,0 mill. skal gå til 
å øke rammen tilgjengelig til dekning av løpende investeringer innenfor IKT-området. 
Ytterligere kr 2,0 mill. settes av for å bidra til finansiering av infrastruktur under 
utviklingsavtalens punkt om bærekraft, og for å gi noe ekstra rom for investeringer i digitale 
løsninger tilknyttet det nystartede læringsstøttesenteret. Midlene forvaltes av IKT-direktør.  
 
Bygningsmessig utvikling 
Investeringsbehovet innenfor bygningsområdet er betydelig. Direktøren ber derfor om at kr 
4,0 mill. settes av til å finansiere et fortsatt høyt investeringsnivå på området. Midlene brukes 
i stor grad til å tilrettelegge for en faglig aktivitet i vekst og endring. Midlene overføres 
eiendomstjenester. Prosjekter prioriteres i samråd med økonomidirektør. 
 
Administrasjon 
 
Administrative systemer 
Det er direktørens vurdering at det må opprettholdes midler tilgjengelig for utvikling av 
administrative systemer. UBW-prosjekt skal tas i bruk i 2020, noe WEB-utvikling gjenstår, og 
det bør også være midler tilgjengelig til uspesifisert prosjektaktivitet. Det opprettholdes en 
ramme på kr 1,25 mill. i budsjettet, hvor ny tildeling utgjør kr 1,0 mill. 
 
Administrative prosesser 
Høgskolen har i de senere år gjennomført flere gode prosessforbedringsprosjekter på det 
administrative området. Med ny administrativ organisering vil arbeidet med 
prosessforbedring ha forsterket fokus. Direktøren foreslår at det settes av kr 1,0 mill. til 
finansiering av arbeidet med prosessforbedringer i 2020. 
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Stimuleringsmidler 
 
Mobilitetsprogrammer for ansatte og studenter 
Under mobilitetsprogrammer mener direktøren det er formålstjenlig å videreføre støtten til 
studenter som utveksler. Til dette avsettes det kr 0,75 mill. Også mobilitetsstøtte til ansatte 
som utveksler bør videreføres. Dette krever årlig ca. kr 0,15 mill. Direktøren ønsker også å 
videreføre utenlandsstipend for forskere som knytter nettverk ute. Til dette settes det av kr 
1,5 mill., noe som tilsvarer et normalnivå på rundt 6-8 stipender i 2020. Totalt settes det da 
av kr 2,4 mill. til mobilitetsprogrammer. 
 
Formidlingsprogrammer 
Budsjettposten på kr 0,35 mill. dekker videreføring av Program for fremragende 
forskningsformidling og videreføring av kronikkskrivekurs for studenter. 
 
Kompetanseutviklingsprogrammer 
I år er det bare Avdeling for lærerutdanning som har søkt om midler til kompetanseutvikling. 
Det søkes primært i tilknytning til grunnskolelærerutdanningene og andre fagmiljø på 
masternivå. Det er direktørens oppfatning at finansiering av nødvendig kompetanseutvikling 
fremover må dekkes innenfor fagavdelingenes egne budsjetter. Når dette signalet er gitt, 
mener direktøren likevel det er naturlig å sette av noe midler til kompetanseutvikling også i 
2020. Direktøren foreslår derfor å bevilge kr 1,0 mill. til Avdeling for lærerutdanning, som en 
delfinansiering av de kompetanseløp som går inn mot grunnskolelærerutdanningene.  
 
Overgangen til masterbaserte grunnskolelærerutdanninger krever utvikling av 
veiledningskompetanse i Avdeling for lærerutdanning. Avdelingen har søkt om kr 0,54 mill. i 
støtte for å finansiere opplæring på dette området. Direktøren mener det er riktig å innfri 
denne søknaden med kr 0,5 mill. 
 
For øvrig videreføres det en liten pott til finansiering av kompetansetiltak innenfor 
administrasjonen. Det avsettes kr 0,3 mill. til formålet. 
 
Total bevilgning til kompetanseutviklingsprogrammer blir da kr 1,8 mill. 
 
Søknadsstipend FoU 
Direktøren foreslår å videreføre ordningen med mulighet for å søke midler i forbindelse med 
skriving av FoU-søknader. Det settes av kr 0,5 mill. til dette. Midlene fordeles av FoU-
utvalget etter søknad. 
 
Annet 
 
Tilskudd Drivhuset 
Høgskolen eier Drivhuset sammen med Halden kommune og Fredrikstad kommune. Partene 
har blitt enige om å øke det årlige driftstilskuddet til kr 1,2 mill.  Høgskolens andel av dette er 
kr 0,4 mill. 
 
Rektors og direktørs pott til mindre tiltak 
Rektors og direktørs pott til mindre tiltak videreføres på samme nivå, kr 1,0 mill. Dette krever 
en ny bevilgning på kr 0,25 mill. 
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Vurdering av søknader om strategiske midler 
 
I det følgende redegjøres det kort for søknader om strategiske midler som er mottatt i i 
forbindelse med allokering av strategiske midler for 2020. Avslag er kort begrunnet. 
 
Søker Beskrivelse Beløp Vurdering 
LU Det søkes om midler til 

kompetanseutvikling av 
medarbeidere opp mot GLU og 
mastertilbud. 

1,72 mill. Det er foreslått innvilget kr 1,0 
mill. Tildelingen gjøres ut fra en 
vurdering av behovet og 
avdelingens økonomi. 

LU Det søkes om ekstra 
markedsføringsmidler til GLU og 
PPU. 

0,7 mill. Det er foreslått innvilget med kr 
0,5 mill. Midlene skal brukes på 
GLU. 

LU Det søkes samlet om midler til å 
forberede barnehageutdanningen 
på økte EVU-leveranser, forsterke 
praksissamarbeid med 
barnehagene og utvikle praksis i 
samarbeid med praksisfeltet. 

0,5 mill. De beskrevne satsingene er 
etter direktørens skjønn aktivitet 
som må prioriteres innenfor 
avdelingens eget budsjett. 

LU I forbindelse med økt volum av 
masterstudenter som trenger 
veiledning, søkes det om midler til 
å styrke den akademiske 
veiledningskompetansen. 

0,54 mill. Direktøren mener dette er et 
viktig tiltak og foreslår å innfri 
søknaden med kr 0,5 mill. 

LU Det søkes om midler i forbindelse 
med et arbeid for å kartlegge 
internasjonale partnere for tettere 
forskningssamarbeid. 

0,5 mill. De beskrevne satsingene må 
etter direktørens skjønn 
prioriteres innenfor avdelingens 
eget budsjett. 

ØSS Det søkes om midler til 
utviklingsarbeid for å etablere 
engelsk som en nettbasert 
landsdekkende leveranse. 
Avdelingen har dette tilbudet 
innenfor tysk, fransk og spansk. 

0,9 mill. Direktøren mener dette er en 
type  fagutvikling som må 
prioriteres innenfor eget 
budsjett. 

ØSS Det søkes om midler til 
studentinvolvering i utviklingen av 
avdelingens nettbaserte studier.  

0,25 mill. Direktøren mener denne type 
kostnader må prioriteres 
innenfor eget budsjett. 

ØSS Under overskriften samhandling 
med interne og eksterne aktører i 
region Viken søkes det om midler 
til arbeid med emneutveksling og 
«internship-ordninger». 

0,35 mill. Direktøren mener det er naturlig 
at denne type aktivitet på 
avdelingsnivå finansieres av 
avdelingsbudsjettene. 

ØSS Det søkes om midler til å 
oversette emnebeskrivelser til 
engelsk for å være bedre 
posisjonert for 
utdanningssamarbeid, samt 
midler til tilhørende utvikling av 
samarbeidsmodeller med 
utenlandske UH-institusjoner. 

0,2 mill. Direktøren mener denne type 
kostnader må prioriteres 
innenfor eget budsjett. 

IR Det søkes om midler til å dekke 
prosessledelse i forbindelse med 
utvikling av IR sin fremtidige 
studieportefølje. 

0,5 mill. Direktøren har foreslått at dette 
tiltaket innvilges i sin helhet. 
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Søker Beskrivelse Beløp Vurdering 
HV/IR Prosessveiledning ifm 

arbeidsplanutvikling. 
0,5 mill. Direktøren finner det naturlig å 

vurdere en aktivitet på 
institusjonelt nivå. Det er ikke 
prioritert midler til ekstern 
prosjektledelse av dette. 

SK Det søkes om to øremerkede 
stipendiathjemler. 

- Tildeling av konkrete 
stipendiathjemler tilhører ikke 
budsjett- og planprosessen. 

UKU Det anmodes om at det avsettes 
midler som kan tildeles ansatte 
som ønsker å gjennomføre egne 
tiltak, eksempelvis partnerbesøk, 
der det konkrete målet er å øke 
antall utreisende studenter. 

0,1 mill. Direktøren ønsker på generelt 
grunnlag å redusere omfanget 
av ordninger med 
stimuleringsmidler. Forslaget 
innvilges ikke.  

SIØ Det søkes om betydelige midler til 
oppgradering av kjøkkenet ved 
studiestedet i Fredrikstad. 

5,5 mill. Direktøren vil ha dialog med SiØ 
om fremtidige behov tilknyttet 
kjøkken på studiestedene. Det 
settes ikke av midler til dette i 
budsjettet for 2020. 
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VEDLEGG 1. HØGSKOLENS STRATEGISKE PLAN FOR 2019-2022 

Forord 

Denne strategiske planen gjelder for Høgskolen i Østfold i perioden 2019  2022 og 
inneholder virksomhetens visjon og verdier, i tillegg til å posisjonere høgskolen i UH-
landskapet og formulere ambisjoner for perioden.  
 
Planen beskriver mål og veivalg for følgende fire hovedområder: 
 

 Utdanning 
 Forskning og kunstnerisk utviklingsarbeid 
 Formidling 
 Organisasjon, ledelse og forvaltning 

 
Undervisningen på høgskolen skal være forskningsbasert, og derfor må områdene utdanning 
og forskning og kunstnerisk utviklingsarbeid forstås i sammenheng. 
 
Planen er høgskolens overordnete plandokument, og setter kursen for virksomheten de 
neste fire årene. Den presenterer mål og veivalg for hvert hovedområde, der målene 
beskriver høgskolens målsetning for perioden, mens veivalgene viser hvordan høgskolen vil 
prioritere og jobbe for å oppnå dem. Målene vil bli videreført i høgskolens ettårige 
aktivitetsplaner, og måloppnåelsen vil bli vurdert gjennom kvalitative og kvantitative 
styringsparametere samt resultatmål. 
 

Om Høgskolen i Østfold 
 
Høgskolen i Østfold er en statlig høyskole med rundt 7 500 studenter og 625 ansatte fordelt på to 
studiesteder i Fredrikstad og Halden. I Fredrikstad ligger Avdeling for helse og velferd, Avdeling for 
ingeniørfag og Akademi for scenekunst. I Halden ligger Avdeling for informasjonsteknologi, Avdeling 
for lærerutdanning, Avdeling for økonomi, språk og samfunnsfag og Nasjonalt senter for engelsk og 
fremmedspråk i opplæringen (Fremmedspråksenteret). Ved studiested Halden ligger også den 
sentrale ledelsen og felles teknisk administrative tjenester. Høgskolen har en bred studieportefølje 
som spenner over alt fra profesjonsutdanninger til kunstutdanninger, både på bachelor- og 
masternivå. HiØ VIDERE er høgskolens enhet for eksternfinansiert etter- og videreutdanning, og er 
lokalisert på begge studiesteder. 
 

Visjon  
 
Med samfunnet  for framtiden 
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Verdier  
 
Respektfull: På Høgskolen i Østfold er arbeids- og studiemiljøet preget av toleranse og 
likeverd uavhengig av meninger, kjønn, tro, kulturell bakgrunn og seksuell legning. Gjennom 
samarbeid skal vi fremme helse, trivsel og læring for studenter og ansatte. Vi har høy etisk 
bevissthet og hegner om menneskets iboende verdighet og tar avstand fra alle former for 
trakassering. 
 
Kritisk: Kritisk tenkning er kjernen i vitenskapen og nødvendig for vårt demokratiske 
samfunn. Ansatte og studenter deltar derfor med tydelige og uavhengige stemmer i 
samfunnsdebatten. Høgskolens utdanning, forskning, kunstneriske utviklingsarbeid og 
formidling bidrar til forståelse, rasjonell tenkning og kritisk debatt.  
 
Samfunnsutviklende: Gjennom utvikling av kunnskap og ferdigheter, og gjennom forskning, 
kunstnerisk utviklingsarbeid og formidling, setter vi dagsorden og bidrar til en bærekraftig 
utvikling. Høgskolen bidrar til å forstå og løse samfunns- og arbeidslivsutfordringer gjennom 
godt samarbeid, og ved å tenke kreativt og tverrfaglig. 
 

Posisjonering og ambisjoner 
 
Høgskolen i Østfold er sterkt regionalt forankret og har et utstrakt samarbeid med både 
næringsliv og offentlig sektor. Dette samarbeidet er viktig for en god utvikling av både 
høgskolen og regionen. Utdanningsnivå, folkehelse, arbeidsledighet og levekår er særlig 
viktige områder der vi som kunnskapsorganisasjon bidrar aktivt for å sikre og styrke sosial og 
økonomisk bærekraft.  
 
Kjernen i virksomheten vår er å utdanne profesjonsutøvere som samfunnet har stort behov 
for. Vi skal sikre at studentene våre får et stort læringsutbytte og er klare for et arbeidsliv 
med raske omstillinger. Et viktig bidrag til dette er å satse på teknologi, infrastruktur og nye 
undervisningsmetoder. I en sektor som er preget av større enheter, skal Høgskolen i Østfold 
være en av de beste på profesjonsutdanning og samtidig være en tydelig nasjonal og 
internasjonal formidler av ny kunnskap innenfor satsingsområdene våre. 
 
Studentene våre skal oppleve nær sammenheng mellom teoretisk kunnskap, yrkesfelt og 
samfunnets behov. Gjennom forskning og skreddersydde utdanninger skal virksomheten 
bidra til å løse sammensatte utfordringer. Høgskolen skal styrke sin nasjonale posisjon innen 
utdanning og forskning gjennom strategisk og forpliktende samarbeid med arbeidslivet. 
 
Høgskolen er primært anerkjent som en tilbyder av god utdanning. I tiden framover skal vi 
også anerkjennes for samfunnsrelevant, profesjonsrettet og innovativ forskning. 
Etableringen av høgskolens første ph.d.-program vil styrke vår utdannings- og 
forskningsprofil og bidra til dette. 
 
Kunstutdanning og kunstnerisk utviklingsarbeid er en del av identiteten til Høgskolen i 
Østfold, og ved å styrke dette feltet skal denne innovative profilen styrkes ytterligere.  
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Høgskolen huser Nasjonalt senter for engelsk og fremmedspråk i opplæringen 
(Fremmedspråksenteret) og et solid språkfaglig miljø som sammen med lærerutdanningen 
skal ta en ledende nasjonal rolle innenfor språk i opplæringen.  
 
I møte med vår tids samfunnsutfordringer kreves det et internasjonalt perspektiv og en 
tverrfaglig tilnærming til utdanning og forskning. Selv om vi har en sterk regional forankring, 
er utdanningen, forskningen, det kunstneriske utviklingsarbeidet og formidlingsvirksomheten 
vår i økende grad preget av et internasjonalt engasjement.  
 
Vi bidrar til økt forståelse og skaper debatt regionalt, nasjonalt og internasjonalt gjennom 
forskning, kunstnerisk utviklingsarbeid og formidling av kunnskap. Høgskolen har dessuten 
et overordnet mål om å øke høgskolens samfunnsbidrag og arbeide for en bærekraftig 
samfunnsutvikling. 
 
 

Mål og veivalg 
 
 
Utdanning 

 for kunnskap og utvikling 
 
Mål 
 

1) Vi leverer fremragende, samfunnsrelevante og profesjonsrettete utdanninger. 

2) Studieporteføljen vår er spisset mot bachelor-, master- og ph.d.-utdanninger med høy 
samfunnsrelevans og der vi er spesielt konkurransedyktige. 

3) Etter- og videreutdanningstilbudene våre er videreutviklet og har økt i omfang. 

4) Studiene våre kjennetegnes av studentaktiv undervisning, god oppfølging og hyppige 
tilbakemeldinger underveis i studiet. 

5) Studentene våre opplever vår bruk av digitale læringsressurser og digitale 
undervisningsformer som læringsfremmende. 

6) Vi har et betydelig utdanningssamarbeid med utvalgte nasjonale og internasjonale 
utdanningsinstitusjoner. 

 
Veivalg 
 
Vi skal 
 

 styrke kvaliteten på utdanningene våre gjennom kollegabasert veiledning og 
diskusjon 

 bli bedre på å bruke resultatene fra studentevalueringer, studiebarometer og 
avvikssystem som en integrert del av hvordan vi utvikler studie- og læringsmiljøet 
vårt 

 sørge for at studentene møter høy faglig, didaktisk og digital kompetanse 

 ha aktive rådgivende komiteer (advisory boards) eller tilsvarende samarbeidsforumer 
ved alle avdelinger 
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 etablere ordninger for at ansatte i profesjonsutdanninger kan ha regelmessig 
hospitering i yrkesfeltet 

 styrke de faglige synergiene gjennom aktivt samarbeid mellom avdelingene våre 

 se etablering av nye gradsstudier i tett sammenheng med utviklingen av nytt ph.d.-
program 

 ta et nasjonalt ansvar for engelsk og fremmedspråk i hele utdanningsløpet og være 
en sentral tilbyder av fremmedspråk i lærerutdanningen 

 styrke etter- og videreutdanningstilbudet vårt i tråd med regionale og nasjonale 
behov 

 gå fra å ha hovedvekt på forelesninger til mer studentaktive læringsformer der det er 
læringsfremmende 

 styrke studentenes digitale læringsmiljø og tilby fleksible studieopplegg 

 etablere et godt samarbeid om studier med utdanningsinstitusjoner primært i Oslo- 
og Akershusregionen, og legge til rette for smidige overganger for studentene 
mellom institusjonene 

 

Forskning og kunstnerisk utviklingsarbeid 
 for forandring og innovasjon 

 
Mål 
 

1) Forskningen vår er samfunnsrelevant og profesjonsrettet, og bidrar til å styrke 
utdanningene våre. 

2) Høgskolens første ph.d.-program med arbeidstittel «Det digitale samfunn» er 
akkreditert.  

3) Antall publiseringspoeng er doblet, forskningen blir i økende grad sitert og publisert 
internasjonalt og i de beste tidsskriftene for våre fagfelt. 

4) Antall publikasjoner basert på studentarbeid har økt betydelig. 

5) Forsknings- og utviklingsinntektene fra eksterne kilder er doblet. 

 
Veivalg 
 
Vi skal 
 

 styrke forskningssamarbeidet med regionalt arbeidsliv 

 utvikle en institusjonell praksis for åpen vitenskap (open science) 

 øke andelen vitenskapelige ansatte som har kombinasjonsstillinger i offentlige og 
private virksomheter 

 øke andelen vitenskapelige ansatte som veileder på ph.d.-nivå 

 etablere «Språk i opplæringen» som strategisk forskningsprogram 

 bygge en sterk og tydelig forskningsprofil der ph.d.-utdanningen med arbeidstittel 
«Det digitale samfunn» er sentral 

 etablere et tverrfaglig forskningssenter knyttet til ph.d.-satsingen 

423



Høgskolen i Østfold  Aktivitetsplan 2020 
 
 

17.12.2019 Høgskoledirektørens forslag Side 28 
 

 styrke kvaliteten på de vitenskapelige publikasjonene gjennom kollegabasert 
veiledning og diskusjon 

 styrke forskningsstøtten 

 fordele forskningsressursen til de områdene vi satser på og til prosjekter hvor 
sannsynligheten for økt publisering og ekstern finansiering er størst 

 sørge for at bachelor- og masterstudentene våre inviteres til å delta i forskningen og 
det kunstneriske utviklingsarbeidet til de fagansatte 

 legge til rette for å øke antall samarbeidsprosjekter og sampublisering med nasjonale 
og internasjonale forskningsmiljøer 

 

Formidling 
  for forståelse og debatt 

 
Mål 
 

1) Antall kronikker og populærvitenskapelige bidrag på nasjonalt nivå er doblet. 

2) Ansatte fra alle fagavdelinger er mer synlige som fageksperter i det offentlige rom. 

3) Studentprosjekter fra alle avdelinger er synlige i det offentlige rom. 

4) Bruk av digitale og sosiale medier er en naturlig del av fag- og forskningsformidlingen 
for studenter og fagansatte. 

 
Veivalg 
 
Vi skal 
 

 prioritere nasjonal og internasjonal formidling av forskningsbasert kunnskap og 
kunstnerisk utviklingsarbeid 

 ha en formidlingsstrategi i alle våre forsknings- og utviklingsprosjekter 

 synliggjøre forskningsresultater og innovative løsninger for at de raskt skal kunne tas 
i bruk i arbeids- og profesjonsutøvelse 

 løfte fram flere forskere som eksperter i media 

 etablere system for nominering av studentprosjekter for ekstern profilering 

 heve kompetansen til ansatte i bruk av digitale og sosiale medier i 
formidlingsarbeidet 

 

Organisasjon, ledelse og forvaltning 
 for brukerorientert og fleksibel drift 

 
Mål 

 
1) Vi arbeider effektivt og er en lærende og endringsdyktig organisasjon der 

kompetanse utvikles, rekrutteres og verdsettes. 

2) Vi har ledere som skaper entusiasme og evner å sette mål som stimulerer til faglig og 
administrativ utvikling. 
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3) Høgskolens infrastruktur møter behovene til studentene og de ansatte i en tid med 
raske endringer. 

4) Virksomheten vår er miljøvennlig og øker engasjementet for miljø og bærekraft blant 
studenter og ansatte. 

5) Vi har etablert oss som en kunnskapsaktør for hele region Viken. 

 
Veivalg 
 
Vi skal 
 

 arbeide aktivt for å tiltrekke oss faglig sterke og engasjerte studenter og 
medarbeidere 

 øke andelen av vitenskapelig ansatte med førstekompetanse 

 tilpasse den faglige organiseringen til prioriteringene innen forskning og utdanning 

 ha utviklingsprogrammer for styrket utdannings- og forskningsledelse 

 gjennomføre en målrettet kompetanseutvikling for teknisk administrativt ansatte 
basert på en analyse av framtidig kompetansebehov 

 la studentevalueringer/studiebarometeret ha en sentral rolle i styring av virksomheten 

 ta et brukerperspektiv når vi utvikler administrative støttetjenester 

 forenkle, forbedre og fornye arbeidsprosessene våre 

 etablere ordninger som sikrer effektiv og godt tilpasset arealbruk 

 ta større ansvar for det ytre miljøet 

 delta i relevante forum for utvikling av den nye regionen 
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VEDLEGG 2 UTVIKLINGSAVTALE MELLOM KUNNSKAPSDEPATEMENTET OG 
HØGSKOLEN I ØSTFOLD 

Med bakgrunn i høgskolen strategiske plan er det valgt ut tre utviklingsområder: 
 

1. Samhandling 
2. Forskningsløft 
3. Bærekraft 

 
Alle utviklingsområder er delt inn i delområder med egne delmål og måleparametere.  
 
Utviklingsområde 1. Samhandling 
 
Delområde 1.1 Samhandling med nærings- og samfunnsliv 
 
Den strategiske planen peker på samarbeidet med nærings- og samfunnsliv som 
sentralt for høgskolens utvikling. Samtidig er dette et område som også har nasjonalt 
fokus gjennom en egen stortingsmelding om tettere samarbeid mellom høyere 
utdanningsinstitusjoner og virksomheter i arbeidslivet.  
 
I lys av regionreformen er det videre nødvendig for høgskolen å revurdere begrepet 
regionalt forankret ettersom det regionale nedslagsfeltet nå endrer seg. 
 
Mål: HiØ leverer fremragende samfunnsrelevante og profesjonsrettede utdanninger 
 
Vurdering av måloppnåelse skal skje gjennom følgende måleparametere/milepæler: 
 Antall og innhold i forpliktende samarbeidsavtaler med sentrale aktører i regionalt 

nærings- og samfunnsliv der innhold blant annet kan omfatte: 
- Deltakelse i høgskolens ulike rådgivende komiteer 
- Samarbeid om FoU/KU-prosjekter 
- Delfinansiering av prosjekter 
- Hospitering, kombinasjonsstillinger og utveksling av kompetanse 
- Praksisplasser for studenter  
- Leveranse av EVU  

 Øke andel ansatte i faglige stillinger som har hospitert ved en relevant ekstern virksomhet 
 Øke andel tilsatte i delte stillinger mellom høgskolen og nærings- og samfunnslivet  
 Studentenes vurdering av relevans i utdanningen skal ligge over snittet i sektoren 

 
Delområde 1.2 Samhandling med andre UH-institusjoner 
 
Dette delområdet er en videreføring av tidligere avtale som særlig fokuserte på 
samarbeid og arbeidsdeling med andre nasjonale UH-institusjoner, primært i Oslo-/ 
Akershus-regionen. Suksess på dette området krever samhandlingsløsninger der det 
skapes faglige gevinster for begge/alle parter. Høgskolen vil fokusere på å finne frem 
til samhandlingsløsninger som skaper stor verdi for høgskolen og der andre UH-
institusjoner samtidig kan trekke veksler på høgskolen sterke fagmiljøer. I det videre 
arbeidet på dette området vil høgskolen også utvide fokus fra å primært jobbe med 
utdanningssamarbeid til også å løfte frem en mer systematisk tilnærming til 
samhandling innenfor forskning og kunstnerisk utviklingsarbeid.  
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Mål: 
HiØ har et betydelig utdannings- og forskningssamarbeid med utvalgte nasjonale og 
internasjonale utdanningsinstitusjoner. 
 
Vurdering av måloppnåelse skal skje gjennom følgende måleparametere/milepæler: 
 Antall og innhold i forpliktende samarbeidsavtaler innenfor utdanning med andre 

nasjonale UH-institusjoner med særlig vekt på språk og fagområder knyttet til Det digitale 
samfunn. Avtalene kan blant annet kan omfatte: 

- Utveksling av emner/deler av studier 
- FoU/KU-samarbeid (søknader, prosjekter, sampublisering) 
- Deltakelse i komiteer 
- Utveksling av kompetanse/kombinasjonsstillinger 

 Øke antall samarbeidsprosjekter med andre nasjonale UH-institusjoner 
 Øke antall tilsatte i undervisnings- og forskningsstillinger i doktorgradsløp ved andre 

nasjonale UH-institusjoner  
 Øke antall publikasjoner i samarbeid med andre UH-institusjoner 
 Øke antall emner som tilbys i samarbeid med andre UH-institusjoner 

 
Se også Utviklingsområde 3 Bærekraft og delområde 3.2. 
 
 
Utviklingsområde 2. Forskningsløft 
 
I tiden fremover skal vi anerkjennes for samfunnsrelevant, profesjonsrettet og 
innovativ forskning. Høgskolen iverksatte derfor i 2017 Forskningsløftet og har i 
strategiprosessen tatt noen viktige vegvalg gjennom en prioritering av 
forskningsområdene Det digitale samfunn og Språk i opplæringen. Utdanningsdelen 
av Språk i opplæringen er presentert under delområde 3.2, mens 
forskningsperspektivet er inkludert i måleparameterne nedenfor.  
 
Mål: 

utdanningene våre. 
 
Vurdering av måloppnåelse skal skje gjennom følgende måleparametere/milepæler: 

 Øke omfang av vitenskapelige nivåpublikasjoner generelt og nivå 2-publikasjoner 
spesielt 

 Øke omfanget av vitenskapelige publikasjoner som publiseres i åpne kanaler 
 Øke omfanget av eksterne midler knyttet til forskningsprosjekter med særlig vekt 

på språk i opplæringen og Det digitale samfunn 
 Øke totalt antall stipendiater  
 Øke antall ansatte som veileder på ph.d.-nivå 
 Øke andelen stipendiater som fullfører i henhold til planlagt løp  
 Akkreditering av Ph.d-programmet Det digitale samfunn 
 Øke antall publikasjonspoeng fra språkfaglige miljøer 
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Utviklingsområde 3. Bærekraft 
 
Delområde 3.1 Bærekraftige studier 
 
Bærekraftige studier handler både om sammenheng i studieporteføljen, 
utdanningskvalitet og bruk av campus som virkemiddel for å fremme høgskolens 
faglige aktivitet.  
 
Høgskolens utfordringsbilde, som er godt beskrevet i Årsrapporten for 2018, tilsier en 
økt fokus på studentgjennomstrømning generelt, og i masterstudiene spesielt.  
 
Målet om å introdusere et ph.d.-program i studieporteføljen påvirker også hvordan 
høgskolen i framtiden bør innrette bachelor- og masterporteføljen. Høgskolen må ha 
et spesielt fokus på utvikling av masterporteføljen slik at disse studiene i større grad 
kan bidra til rekruttering av studenter til høgskolens framtidige ph.d.-studium. Det er 
også viktig at mastergradsporteføljen framstår attraktiv når høgskolens 
bachelorstudenter skal velge videre studie- og karrierevei. 
 
Mål: 
HiØs studieportefølje er spisset mot bachelor-, master- og ph.d.-studier med høy 
samfunnsrelevans og der vi er spesielt konkurransedyktige.  
 
Vurdering av måloppnåelse skal skje gjennom følgende måleparametere/milepæler: 

 Redusere antall BA-studier med færre enn 20 uteksaminerte kandidater 
 Redusere antall MA-studier med færre enn 15 uteksaminerte kandidater 
 Øke studiepoeng pr student i bevilgningsfinansierte studier 
 Andel kvalifiserte førsteprioritetssøkere skal ligge på nivå med relevante UH-

institusjoner 
 
Utviklingen av fremtidsrettede campus er et viktig virkemiddel for å fremme 
bærekraftige studier. Egnede studie- og arbeidsmiljøer må utvikles og sikres gjennom 
endret arealbruk og digitalisering av byggene. Samtidig må miljøperspektivet være 
sentralt i campusutviklingen. 
 
Mål: 
HiØs infrastruktur møter behovene til studentene og de ansatte i en tid med raske 
endringer. 
 
Vurdering av måloppnåelse skal skje gjennom følgende måleparametere/milepæler: 

 Utnytte potensialet som ligger i digitalisering. Dette kan blant annet omfatte:  
- Omfang av digitale kommunikasjon (f.eks digital praksisoppfølging) 
- Andel undervisningsrom tilrettelagt for opptak og livestreaming 
- Antall rom som følger Uninett´s minimumsstandarder for AV-utstyr for undervisning og 

møterom 
- Etablert læringsstøttesenter innen digital undervisnings- og veiledningsmetodikk 
- Studentenes vurdering av hvorvidt digitale verktøy brukes på en god måte i undervisning 

og veiledning (Studiebarometeret) 
 Optimalisere utnyttelsen av eksisterende bygg og arealer og legge til rette for 

fleksibel arealbruk 
 Øke studiestedenes grønne profil. 
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Delområde 3.2 Bærekraftig lærerkompetanse til grunnskolen 
 
Det er av avgjørende betydning både for høyskolen som institusjon, og ikke minst for 
regionen, at høyskolen kan levere grunnskolelærerutdanning av høy kvalitet 
eventuelt også i samarbeid med andre utdanningsinstitusjoner. Høyskolen må også 
sikre et tilstrekkelig studenttilfang. Høyskolen vil arbeide for å ha et nasjonalt ansvar 
for fremmedspråk i lærerutdanning innen tysk, fransk og spansk og å øke omfanget 
av forskning relevant for grunnskolelærerutdanning. Høyskolen vil prioritere et bredt 
tilbud innen etter- og videreutdanning for lærere særlig rettet mot regionens behov.  
 
Høyskolen har nå to akkrediterte masterutdanninger innen skolefagene: 
Fremmedspråk i skolen og norsk i tillegg til integrerte masterutdanninger både for 
trinn 1-7 og 5-10.  
 
Mål: 

1) HiØ tilbyr bærekraftige femårige lærerutdanninger for trinn 1-7 og 5-10 som sikrer 
regionen tilstrekkelig tilgang på kvalifiserte lærere.  

2) HiØ skal ta et nasjonalt ansvar for engelsk og fremmedspråk i hele utdanningsløpet 
og være en sentral tilbyder av fremmedspråk i lærerutdanningen.  

 
Vurdering av måloppnåelse skal skje gjennom følgende måleparametere/milepæler: 

 Etablere et tilstrekkelig studietilbud som dekker regionens behov for lærere enten 
i egen institusjon eller i samarbeid med andre utdanningsinstitusjoner 

- Antall avtaler med samarbeidende institusjoner om masterretninger 
 Tilstrekkelig studenttilfang  
- Samlet opptak til de to grunnskolelærerutdanningene opprettholdes minst på dagens nivå 

(110-120 studenter) i perioden. Departementets kandidatmåltall skal så langt det er mulig 
være førende for fordelingen mellom trinn 1-7 og 5-10. Måloppnåelse måles ut fra 
registrerte studenter opptak/møtt pr 1.10. hvert år og vurderes opp mot frafall og 
kandidatproduksjon.  

 Arbeide for å kunne bli en nasjonal tilbyder innen fremmedspråk  
- Øke antall studenter fra andre nasjonale UH-institusjoner som tar fremmedspråk ved HiØ 
 Øke omfanget av forskning relevant for grunnskolelærerutdanning 
- Omfang av relevant vitenskapelig publisering 
- Omfang av ekstern finansiering til relevante prosjekter fordelt på kilder  
 Ha et bredt tilbud innen etter- og videreutdanning for lærere  
- Øke omsetning 
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VEDLEGG 3. SEKTORMÅL OG NASJONALE STYRINGSPARAMETERE 

 
Sektormål 1 Høy kvalitet i utdanning og forskning 

Nasjonale styringsparametere 

 Andel bachelorkandidater i et kull som gjennomfører på normert tid 
 Andel masterkandidater i et kull som gjennomfører på normert tid 
 Andel ph.d-kandidater som gjennomfører innen seks år1 
 Faglig tidsbruk pr uke blant heltidsstudenter 
 Skår på hvordan studentene oppfatter studiekvaliteten 
 Antall publikasjonspoeng pr faglig årsverk 
 Verdien av Horisont 2020-kontrakter pr FoU-årsverk 
 Andel utreisende utvekslingsstudenter på Erasmus+ av totalt antall studenter 

Sektormål 2 Forskning og utdanning for velferd, verdiskaping og omstilling 

Nasjonale styringsparametere 

 Andel masterkandidater sysselsatt i relevant arbeid et halvt år etter fullført utdanning 
 Bidragsinntekter fra Norges Forskningsråd pr faglig årsverk 
 Andre bidrags- og oppdragsinntekter pr faglig årsverk 
 Andel forskningsinnsats i MNT-fag 

 
Sektormål 3 God tilgang til utdanning 

Nasjonale styringsparametere 

 Kandidatmåltall på helse- og lærerutdanningene 

Sektormål 4 Effektiv, mangfoldig og solid høyere utdanningssektor og forskningssystem 

Nasjonale styringsparametere 

 Antall studiepoeng pr faglig årsverk 
 Andel kvinner i dosent- og professorstillinger 
 Andel midlertidig ansatte i undervisnings- og forskerstillinger 

 

  

                                                             
1 For oss gjelder dette stipendiater som er tatt opp i Stipendprogram for kunstnerisk utviklingsarbeid 
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VEDLEGG 4. DEFINISJONER AV DE KVANTITATIVE STYRINGSPARAMETERNE 

 
VM Parameter Definisjon 

U1 Kandidatmåltall Nasjonal styringsparameter  det gis i statsbudsjettet 
kandidatmåltall for utvalgte studier, se avsnitt 7.1 

 Andel masterkandidater sysselsatt i 
relevant arbeid et halvt år etter 
fullført utdanning 

Nasjonal styringsparameter. DBH  KD-portalen, 
nasjonale styringsparametere. Data innhentes 
gjennom en egen spørreundersøkelse gjennomført 
av NIFU annethvert år. (seinest 2017)  

 Etter- og videreutdanning 

- antall studenter /vår + høst) 

 

- omsetning 

 
DBH  Registrerte studenter, enkeltår, studenter 
eksternfinansiert, vår + høst, HiØ Videre 
Regnskap, HiØ Videre  

 Skår på hvordan studentene 
oppfatter studiekvaliteten 

Nasjonal styringsparameter som henter informasjon 
fra Studiebarometeret. Parameteren inngår som del 
av Kvalitetsrapporten. 

 Antall studiepoeng totalt 
bevilgningsfinansierte studier 

DBH  Studiepoengproduksjon hvor emnet primært 
tilhører, egenfinansierte studenter 

 Studiepoeng pr student  DBH  Studiepoeng pr heltidsekvivalent, hele året, 
egenfinansierte studenter 

 Antall kandidater DBH  Kandidater med uttelling i finansierings-
systemet 

 Strykprosent DBH  NOKUT-portalen, alle studenter 

 Andel studenter med karakter A+B DBH  NOKUT-portalen, alle studenter 

 Andel BA-kandidater som 
gjennomfører på normert tid 

Nasjonal styringsparameter. DBH  KD-portalen, 
nasjonale styringsparametere. 

 Andel MA-kandidater som 
gjennomfører på normert tid 

Nasjonal styringsparameter. DBH  KD-portalen, 
nasjonale styringsparametere. 

 Andel førstekompetente DBH  NOKUT-portalen, andel førstestillings-
kompetente årsverk 

 Andel tilsatte i professor/dosent- 
stillinger 

DBH  NOKUT-portalen, andel professor- og dosent- 
årsverk 

U2 Antall kvalifiserte primærsøkere til 
bevilgningsfinansierte studier 
fordelt på BA, MA og øvrige studier 

DBH  søknadsdata, kvalifikasjoner og tilbud, NOM-
opptak og lokalt opptak, 1.prioritet, søknads-
alternativer, kvalifisert søker, ekskl. forkurs og 
realfagskurs ingeniørutdanning, manuell fordeling  

 Opptakstall bevilgningsfinansierte 
studier fordelt på BA, MA og øvrige 
studier 

DBH  opptakstall, egenfinansierte, ekskl. 
enkeltemnestudenter, utvekslingsstudenter og 
realfagskurs/forkurs i ingeniørutdanningen, manuell 
fordeling  

 Primærsøkere pr studieplass DBH  nøkkeltall, kvalifiserte førstevalgssøkere pr 
studieplass 

U3 Etter- og videreutdanning 

- antall studenter /vår + høst) 

 

- omsetning 

 
DBH  Registrerte studenter, enkeltår, studenter 
eksternfinansiert, vår + høst, HiØ Videre 
Regnskap, HiØ Videre  

 Antall studier som tilbys 

- vår 

- høst 

Oversikt fra HiØ Videre 
-fordeles på videreutdanning og etterutdanning 

 

431



Høgskolen i Østfold  Aktivitetsplan 2020 
 
 

17.12.2019 Høgskoledirektørens forslag Side 36 
 

VM Parameter Definisjon 

 Antall studenter fordelt på 
avdelinger 

DBH  Registrerte studenter, enkeltår, studenter 
eksternfinansiert, vår + høst, HiØ Videre, manuell 
fordeling på avdelinger 

U4 Skår på hvordan studentene 
oppfatter studiekvaliteten 

Nasjonal styringsparameter som henter informasjon 
fra Studiebarometeret. Parameteren inngår som del 
av Kvalitetsrapporten. 

 Faglig tidsbruk pr uke blant 
heltidsstudenter 

Nasjonal styringsparameter som henter informasjon 
fra Studiebarometeret. 

 Gjennomføring i henhold til avtalt 
utdanningsplan 

DBH  Gjennomføring i henhold til utdanningsplan  
studiepoeng gjennomføringsprosent 

U5 Antall studenter i nettbasert 
undervisning 

DBH  registrerte studenter, undervisningsform: 
nettbasert 

 Skår på bruk av digitale verktøy 

(endret fra hjelpemidler til verktøy) 

Studiebarometeret 
2018: Har ikke totalskår, kun følgende delskår: 

 «Digitale verktøy brukes på en slik måte at 
jeg blir aktivt involvert i undervisningen» 

 «De faglig ansatte har nødvendig 
kompetanse til å bruke digitale verktøy i 
undervisningen» 

 «Jeg får opplæring i å bruke digitale 
verktøy/programmer som er relevante for 
fagområdet» 

 «Bruken av digital læringsplattform fungerer 
godt på studieprogrammet mitt» 

U6 Antall utvekslingsstudenter DBH  utvekslingsopphold, ut/inn 

 Andel utreisende studenter på 
Erasmus+ av totalt antall studenter 

Nasjonal styringsparameter DBH  KD-portalen, 
nasjonale styringsparametere 

 Ansattmobilitet ut/inn Intern registrering 

FoU1 Siteringer Data hentes fra databasen Scopus. 
Personene er hentet fra ansattliste på nett primo 
desember 2019. 
Selvsiteringer er inkludert og siteringer i 
publikasjoner utgitt før personene ble ansatt ved HiØ 
er også inkludert (tidsforskyvning for oppdatering i 
institusjonstilhørighet i Scopus). 
Siteringstallet er for alle forskerens publikasjoner (gitt 
at de er med i ansattliste ved HiØ), uavhengig av om 
institusjonstilknytningen på publikasjonene er til HiØ 
eller andre institusjoner- 
 
Scopus er en tverrfaglig database med god dekning 
innen både naturvitenskap, medisin/helse, 
teknikk/fysikk, samfunnsvitenskap og humaniora. For 
fagområder hvor det i begrenset grad publiseres i 
tidsskrifter, vil disse i begrenset grad være 
representert. For HiØ er det spesielt enkelte 
fremmedspråk som mangler. 
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VM Parameter Definisjon 

 Andel ph.d- kandidater som 
gjennomfører innen seks år 

Nasjonal styringsparameter som skal måle 
gjennomføring i doktorgradsprogram. Er som 
nasjonal parameter kun relevant for oss i forbindelse 
med stipendiater knyttet til Stipendprogram for 
kunstnerisk utviklingsarbeid. 

 Andel forskningsinnsats i MNT-fag Nasjonal styringsparameter som henter data fra 
NIFU/FoU-statistikken annet hvert år  

 Antall prosjekter som lagrer data i 
NSD 

Data hentes fra NSD 

 Antall publiseringsarbeider i Brage Data hentes fra Brage 

 Antall vitenskapelig ansatte med 
kombinasjonsstilling/sidegjøremål 

Intern registrering basert på selvrapportering av 
sidegjøremål. 
Basert på selvrapportering fra ansatte. 
Det er gjort en manuell vurdering av hvilke typer av 
registrert aktivitet som tas med. 

FoU3 Antall publiseringspoeng DBH  Vitenskapelig publisering, publiseringspoeng 
og forfatterandeler 

 Antall publikasjonspoeng pr 
undervisnings- og forskerårsverk 

Nasjonal styringsparameter  DBH  KD-portalen, 
nasjonale styringsparametere 

 Siteringer Data hentes fra databasen Scopus. 
Se definisjon under FoU1, Siteringer. 

 Andel publisering i internasjonale 
kanaler 

CRIStin  intern registrering 
Visnings- og analyseverktøyet Tableau/DUCT 
benyttes. 
Kun publikasjoner på nivå 1 og 2 er inkludert. 

 Andel publikasjoner på nivå 2 DBH  Vitenskapelig publisering, publiseringspoeng 
og forfatterandeler 

FoU4 Antall publikasjoner i CRIStin med 
studenter som medforfatter 

Pt. er ikke dette mulig å hente direkte ut fra CRIStin. 
Data må innhentes ved manuell rapportering fra 
fagavdelingene. 

FoU5 Inntekter fra NFR og RFF Regnskap note 32 

 Inntekter fra EUs rammeprogram Regnskap note 1 

 Verdien av Horisont 2020-
kontrakter pr FoU-årsverk 

Nasjonal styringsparameter  DBH  KD-portalen, 
nasjonale styringsparametere. Data hentes fra 
Forskningsrådet/NIFU  

 Bidragsinntekter fra NFR pr 
undervisnings- og forskerårsverk 

Nasjonal styringsparameter DBH  KD-portalen, 
nasjonale styringsparametere. 

 Andre bidrags- og oppdrags-
inntekter pr undervisnings- og 
forskerårsverk 

Nasjonal styringsparameter DBH  KD-portalen, 
nasjonale styringsparametere. 

FoS1 Antall kronikker CRIStin  kronikker og leserinnlegg 
Hentet ut via visnings- og analyseverktøyet 
Tableau/DUCT. 

 Antall kronikker på nasjonalt nivå Internt uttrekk fra CRIStin  nasjonalt nivå begrenses 
til riksmedier. 
Kun kronikker  ikke leserinnlegg. 
Riksmedier er definert til å være alt unntatt 
lokalaviser. 
Hentet ut via visnings- og analyseverktøyet 
Tableau/DUCT. 
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VM Parameter Definisjon 

 Antall populærvitenskapelige bidrag CRIStin  populærvitenskapelige artikler, foredrag, 
bok og kapitler. 
Dette er totalt antall inkludert på institusjonsnivå i 
tillegg til avdelinger. 

 Antall populærvitenskapelige bidrag 
på nasjonalt nivå 

Internt uttrekk fra CRIStin -  populærvitenskapelige 
artikler, foredrag, bok og kapitler. 
Få internasjonale bidrag, så dette er ikke trukket ut. 
Dette er kun tall på avdelingsnivå og ikke på 
institusjonsnivå. 

 Antall bidrag i Forskning.no Internt uttrekk fra Retriever 

FoS2 Antall intervjuer og program-
deltakelse fordelt på avdeling 

CRIStin  
Hentet ut via visnings- og analyseverktøyet 
Tableau/DUCT. 

OL1 Andel vitenskapelig ansatte med 
førstekompetanse 

DBH  NOKUT-portalen, andel 
førstestillingskompetente årsverk  

 Andel kvinner i dosent- og 
professorstillinger 

Nasjonal styringsparameter DBH  KD-portalen, 
nasjonale styringsparametere 

 Antall disputaser Intern registrering 

 Andel midlertidig ansatte i 
undervisnings- og forskerstillinger 

Nasjonal styringsparameter DBH  KD-portalen, 
nasjonale styringsparametere 

 Antall studiepoeng pr 
undervisnings- og forskerårsverk 

Nasjonal styringsparameter DBH  KD-portalen, 
nasjonale styringsparametere 

 Antall publiseringspoeng 

 

 

 

jhljhlhol pr undervisnings- og 
forskerårsverk 

Nasjonal styringsparameter  DBH  KD-portalen, 
nasjonale styringsparametere 

OL3 Andel henvendelser i Si ifra som 
gjelder infrastruktur 

Intern registrering 

OL4 Sorteringsgrad Prosent material- og energigjenvinning av total 
mengde avfall 

OL5 Andel søkere fra regionen utenom 
Østfold 

Samordna opptak, data fra opptakskontoret 

 Andel eksterne inntekter fra 
regionen 

Regnskap  manuelt uttrekk 
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Forord 

 

Bestemmelser om studieplanrevisjon erstatter tidligere Bestemmelser om studieportefølje og 
studieplaner, som nå deles i to dokumenter av praktiske årsaker. Bestemmelser om studieportefølje 
vil også revideres noe sommeren 2018, og begge dokumenter vil bli ytterligere revidert i løpet av 
2018/2019  med bakgrunn i ny strategisk plan og pågående revisjon av Kvalitetssystem ved HiØ.  

Endringene i Bestemmelser om studieplanrevisjon kommer som følge av implementering av ny 
studietilsynsforskrift (februar 2017) og endringer i høgskolens publiseringsløsning. Det er altså både 
kvalitetsmessige og teknisk-/organisatoriske årsaker til endringene. Ny publiseringsløsning er under 
implementering, dermed vil også Bestemmelser om studieplanrevisjon måtte evalueres og revideres 
etter erfaringer fra revisjonsperioden høst 2018 og vår 2019.  

I denne revisjonsfasen er ikke grunnprinsippet om godkjenning av studieplaner endret, dermed 
bringes ikke saken inn for høgskolestyret for nytt vedtak. Delegeringsmyndigheten ble sist vedtatt i 
høgskolestyret 19. juni 2014 og følger også av høgskolens delegasjonsreglement (styresak 40/15). 
Forhold som eventuelt ikke er regulert av denne, men hvor det senere er etablert en institusjonell 
praksis, er redegjort for her. 

 

Halden, 11.07.2018  

 

Beth Linde 
studiedirektør 
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1. Innledning 
 

Dokumentet gir en oversikt over bestemmelser ved revisjon og godkjenning av allerede etablerte 
studier ved HiØ. Bestemmelsene omfatter ansvar, praktisk utførelse av valgte endringer, 
kvalitetssikring/kvalitetskontroll, publisering, arkivering og avvikshåndtering.  

Dokumentet inneholder også bestemmelser om samarbeid og ansvarsforhold mellom ulike aktører i 
studieplanrevisjon som faglig ledelse og administrative enheter. Akademi for scenekunst blir her 
omtalt som avdeling for enkelthets skyld. Dekan skal også underforstått gjelde kunstnerisk ledelse 
ved Akademiet. 

Dokumentet inneholder ikke bestemmelser om samarbeidsformer og prosess for utviklingsarbeid 
internt i fagmiljøer.  

Begrepet akkreditering gjelder for alle studietilbud. Høgskolen har selvakkrediteringsfullmakt for 
studier på lavere grads nivå, og søker NOKUT om akkreditering av studietilbud på master- og phd.-
nivå. Alle studieprogram skal til enhver tid tilfredsstille krav i lover, forskrifter og aktuelle 
rammedokumenter som er styrende for høgskolens studieprogram. Kvalitetsutviklingen og 
oppfyllelsen av kravene skal være dokumentert.  

Studieplaner ved HiØ har forskrifts rang og betraktes som en kontrakt mellom student og HiØ.  

 

1.2. Grunnlagsdokumenter for studieplanrevisjon 
Både hjelpedokumenter, nasjonale og lokale bestemmelser er tilgjengelig på ressurssiden 
https://www.hiof.no/for-ansatte/arbeidsstotte/studier/studieplanutvikling/ 

 

1.2.1 Nasjonale bestemmelser og ressurser 
 

 Lov om universiteter og høyskoler (uh-loven) 
https://lovdata.no/lov/2005-04-01-15 

 Forskrift om kvalitetssikring i høyere utdanning og fagskoleutdanning 
(studiekvalitetsforskriften) 
https://lovdata.no/forskrift/2010-02-01-96 

 Forskrift om tilsyn med utdanningskvaliteten i høyere utdanning (studietilsynsforskriften) 
https://lovdata.no/forskrift/2017-02-07-137 

 Forskrift om opptak til høgre utdanning 
https://lovdata.no/forskrift/2017-01-06-13 

 Forskrift om krav til mastergrad 
https://lovdata.no/forskrift/2005-12-01-1392 

 Forskrift om grader og yrkesutdanninger, beskyttet tittel og normert studietid ved 
universiteter og høyskoler 
https://lovdata.no/forskrift/2005-12-16-1574 
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 Forskrift om egenbetaling ved universiteter og høyskoler 
https://lovdata.no/forskrift/2005-12-15-1506 

 Kvalifikasjonsrammeverket for høyere utdanning (Kunnskapsdepartementet) 
https://www.regjeringen.no/no/tema/utdanning/hoyere-utdanning/nasjonalt-
kvalifikasjonsrammeverk/id564809/ 

 Rundskriv F-11-03 Prosedyrer for behandling av søknader om etablering av fireårige 
yrkesutdanninger og høyere grads studier ved statlige høgskoler, vitenskapelige høgskoler og 
kunsthøgskoler  Delegering av myndighet til å etablere ettårige 
videreutdanninger/påbyggingsstudier. 
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/rundskriv-f-11-03/id109337/ 

 NOKUTs veiledninger og skjema: Veiledning om akkreditering av studietilbud  
https://www.nokut.no/norsk-utdanning/hoyere-utdanning/rettleiingar-og-skjema/ 

 Rammeplaner for høyere utdanning (Kunnskapsdepartementet) 
https://www.regjeringen.no/no/tema/utdanning/hoyere-utdanning/forskrifter/id440484/ 

 Statistikk om høyere utdanning 
https://www.regjeringen.no/no/tema/utdanning/hoyere-utdanning/statistikk/id455964/ 
 
 

1.2.2 Høgskolens bestemmelser og ressurser 
 

 Forskrift om eksamen, studierett og grader ved Høgskolen i Østfold 
https://lovdata.no/forskrift/2018-02-08-229 

 Forskrift om opptak til studier ved Høgskolen i Østfold 
https://lovdata.no/forskrift/2017-12-14-2426 

 Bestemmelser om studieportefølje ved Høgskolen i Østfold (11.07.2018) 
https://www.hiof.no/for-ansatte/arbeidsstotte/studier/studieplanutvikling/ 

 Rammeavtale for oversettelse og språkvask av tekster fra norsk til engelsk 
https://www.hiof.no/for-ansatte/arbeidsstotte/studier/studieplanutvikling/rammeavtale-
for-oversettelse-og-sprakvask-av-tekst.html 

 

Til bestemmelsene om studieplanrevisjon ved HiØ er det utarbeidet følgende hjelpedokumenter: 

 Prinsippbeskrivelser for oppbygging av studienavn, vedtatt av rektor 07.02.2008 
 Veileder for utfylling av studieplaner og emnebeskrivelser (fastsettes høsten 2018) 
 Mal for studieplan (bokmål, nynorsk, engelsk) 
 Mal for emnebeskrivelse (bokmål, nynorsk, engelsk) 
 Mal for dokumentasjon av revisjonsprosess og innhold (arbeidsbok for studieplanrevisjon) 
 Oversikt over prosjekt- og saksnummer for studieprogrammene i P360  
 Brukerveiledning for Emneplanlegging på nett (EpN) 
 Retningslinjer for markedsføringstekster (kommer) 

 

Gjeldende dokumenter er tilgjengelig på ressurssiden. Med forbehold om revisjoner. 

https://www.hiof.no/for-ansatte/arbeidsstotte/studier/studieplanutvikling/ 
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2. Aktører i studieplanrevisjonen 
 

Aktør Oppgave 
Rektor 
 

Godkjenningsmyndighet for endringer som ligger utenfor dekans og/eller styrets 
myndighetsområde, men innenfor høgskolens selvakkrediteringsfullmakt. Se pkt. 3. 

Dekan Ansvarlig for igangsetting av revisjonsprosess i avdelingen, eventuelt på tvers av 
avdelinger og fagmiljøer. Ansvarlig for at revisjonen er i tråd med strategier og 
planer.  
Godkjenningsmyndighet, se pkt. 3. 

Studieleder Delegert ansvar for revisjonsprosess for avgrensede studieprogram. Delegert 
godkjenningsmyndighet, se pkt. 3. 

Programledelse Revisjon av faglig innhold. Se rolleavklaring i kvalitetssystem (under utvikling). 
Rolleavklaring foregår på avdelingsnivå inntil videre.  

Emneansvarlig/  
fagmiljø 

Organisering av det faglige utviklingsarbeidet styres av avdelingsledelsen. Det gis 
frister for revisjon av enkeltemner. Se rolleavklaring i kvalitetssystem (under 
utvikling). 

Studiedirektør 
 
 

Overordnet prosesseier for studieplanrevisjon. Ansvar for gjennomgang av 
bestemmelser og utvikling av maler og veiledninger for studieplanutviklingen samt 
holde avdelinger orientert om revisjonsprosessen på institusjonsnivå. 
 
Studieplan: Studiedirektørens representanter i programsekretariat. Rådgivende for 
avdelingsledelsen om forvaltningsbestemmelser. Kvalitetskontroll opp mot formelle 
bestemmelser. Redaksjonelt arbeid. Publisering. 
 
Opptakskontor: Forvalter opptakskrav for alle studieprogram ved HiØ. 

 
Internasjonalt kontor: Kvalitetskontroll av avdelingenes forslag til tekst (norsk og 
engelsk) om internasjonalisering/utvekslingsmuligheter i studieplanene opp mot 
formelle bestemmelser og avtaler.  

Administrasjonssjef 
 
Studiesteds-
administrasjon 
(SSA), 
Halden/Fr.stad 

Ansvar for ressurstildeling av lokal administrativ support i revisjonsprosess (SSA). 
 
FS: Klargjør studiemodell og emner før, under og etter revisjon. 
 
Representant for studier/eksamen/praksis: Rådgivende for programledelse, 
konsekvensutredning, kvalitetssikring vurderingsordning, generell support i 
revisjonsprosessen. 

Leder HiØ VIDERE 
 
HiØ VIDERE (SSAV) 

Ansvar for ressurstildeling/rollefordeling ved HiØ VIDERE (SSAV). 
 
Studieplan: HiØ VIDEREs representanter i programsekretariat. Rådgivende for 
avdelingsledelsen om forvaltningsbestemmelser. Kvalitetskontroll opp mot formelle 
bestemmelser. Redaksjonelt arbeid. Publisering. 
 
FS: Klargjør studiemodell og emner før, under og etter revisjon. 
 
Studieadministrasjon: Rådgivende for programledelse, konsekvensutredning, 
kvalitetssikring av vurderingsordning, generell support i revisjonsprosessen. 

IKT-direktør Ansvar for teknisk integrasjon FS/web for visning av studieplaner og emner på 
nettsider. 

FS-
institusjonsansvarlig 
 

Teknisk klargjøring av FS og EpN ved revisjonsperiodens oppstart og avslutning. 
Bistår med veiledning for administrasjonen underveis i revisjonsprosessen. Bistår 
med nødvendige registreringer ved behov. 

 

Andre ressurser: Bibliotek, Pedagogisk utviklings- og læringssenter (PULS), Canvas. 
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3. Godkjenning  
 

3.1 Nye studieplaner  
Nye studieplaner skal godkjennes etter vedtak om etablering av studieprogram/studietilbud, se 
Bestemmelser om studieportefølje for aktuelle etableringsinstanser. 

 Dekan selv godkjenner studieplanen første gang etter vedtak om etablering. 
Studiedirektøren skal kvalitetskontrollere studieplanen før godkjenning. 

 

3.2 Større endring i studieplaner 
Endringer som påvirker totalt læringsutbytte, studieprogresjon og studiemodell, omprofilering 
innenfor samme fagområde, endring i samarbeid med andre avdelinger etc. betraktes i denne 
anledning som større endringer. Omfanget av endringen vurderes i samråd mellom dekan og 
studiedirektør opp mot en eventuell ny godkjenning.  

Endring av opptakskrav kan betraktes som større endring, se pkt. 4.3.3 Revisjon og kvalitetssikring for 
mer informasjon om endring av opptakskrav.  

For endring av navn på studier, se pkt. 3.2.1. 

Studieprogram som er pålagt endring etter ny forskrift om rammeplan eller nasjonale retningslinjer 
vil alltid betraktes som nye studieplaner eller studieplan med større endringer. 

Studieprogram som har godkjenningsvedtak som er eldre enn fire år skal normalt vurderes for ny 
godkjenning av dekan selv. 

Endringer i studieprogram utenfor høgskolens akkrediteringsmyndighet må vurderes ihht NOKUTs 
kriterier for hva som er søknadspliktige endringer og hva høgskolen kan endre innenfor sin 
akkrediteringsfullmakt. https://www.nokut.no/norsk-utdanning/hoyere-utdanning/endringer-i-
studier-akkreditert-av-nokut--vanlige-sporsmal/ 

 Dekan selv godkjenner større endringer i studieplanen ved lavere grads studier, med unntak 
av studiets navn, se pkt. 3.2.1. 

 Dekan selv godkjenner studieplaner med et intervall på fire år, dersom studiet ikke har vært 
vurdert for ny godkjenning i perioden. 

 Endringer som faller utenfor høgskolens akkrediteringsfullmakt må legges frem for NOKUT 
ihht gjeldende retningslinjer. 

 

3.2.1 Endring av navn på studieprogram 
Endring av navn på studieprogram i den bevilgningsfinansierte studieporteføljen kan innebære små 
korrigeringer uten meningsbærende endring, eller større endring som blant annet må vurderes ut fra 
rammedokumenter, konkurranseaspekt og studietilsynsforskrift.  

Endring av navn på studieprogram skal legges frem for rektor, som fatter beslutning om 
navneendring, eventuelt bringer saken inn til styrebehandling eller adresserer saken som 
søknadspliktig overfor NOKUT.  
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 Rektor godkjenner endringer i studieprogrammets navn ved lavere grads studier 
(bevilgningsfinansiert studieportefølje)  

 Navneendringer som ligger utenfor høgskolens akkrediteringsmyndighet må legges frem for 
NOKUT for vurdering og orientering. 

 Navneendringer i bidrags- og oppdragsstudier godkjennes normalt av dekan selv 
 Navneendringer i oppdragsstudier fra nasjonale myndigheter må legges frem for aktuell 

myndighet. 
 

3.2.2 Studieprogram som tilbys i samarbeid mellom avdelinger eller utdanningsinstitusjoner 
Dersom studiet skal gis som samarbeid mellom to eller flere avdelinger ved høgskolen, bør det 
foreligge en samarbeidsavtale som regulerer ansvar og oppfølging ved utvikling og kvalitetssikring av 
studieplan, undervisning og administrasjon.  

Dersom studiet eller deler av studiet skal tilbys i samarbeid med en annen utdanningsinstitusjon skal 
det foreligge en samarbeidsavtale når minst 1/3 av et studium foregår ved annen avdeling eller 
institusjon. Avtalen skal regulere vesentlige forhold, herunder ansvar for studieplanrevisjon og 
godkjenning. 

 Dekan skal legge frem samarbeidsavtalen for studiedirektøren før godkjenning av nye 
studieplaner, eventuelt før godkjenning av større endring i studieplaner. 

 Samarbeidsavtalen skal arkiveres i P360. 

 

3.3 Endringer i NOKUT-akkrediterte studier 
Endringer i NOKUT-akkrediterte studier kan være søknadspliktige.  

 Alle planlagte større endringer i masterstudier som vil kunne medføre ny søknad til NOKUT 
må foreligge senest seks (6) måneder før NOKUTs gjeldende søknadsfrister.  

 Endringer kan ikke tre i kraft før NOKUT har gjort sine vurderinger, noe som krever langsiktig 
planlegging og endring. Spesielt forhold hvor det totale læringsutbyttet endres anses som 
søknadspliktig.  

 Endringer som gjennomføres på bakgrunn av anbefalinger i sakkyndige rapporter (NOKUT) er 
ikke søknadspliktige, men skal dokumenteres. 

Eksempler på søknadspliktige endringer er utvidelse av fagområde/profil, reduksjon av 
fagområde/profil, endring av type studium (jf. § 3 til § 5 i mastergradsforskriften), endring fra 
stedbasert til nettbasert eller motsatt, endring fra fellesgradsstudium til å skulle tilby hele studiet 
alene. Se ressursside hos NOKUT: https://www.nokut.no/norsk-utdanning/hoyere-
utdanning/endringer-i-studier-akkreditert-av-nokut--vanlige-sporsmal/ 

 Dekan gir varsel om ønskede større endringer i masterstudier til studiedirektøren. Varselet 
gis skriftlig. 
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3.4 Mindre endring i studieplaner og emner 
Innholdsmessige endringer som ikke påvirker det meningsbærende i totalt læringsutbytte eller 
overordnet fagområde kan delegeres fra dekan til studieleder. Eksempler på mindre endringer kan 
være emnenavn, forkunnskapskrav, korrigering av læringsutbyttebeskrivelser og innhold, 
læringsformer, vurderingsordninger og litteraturlister.  

Hvorvidt endring i studiemodell skal betraktes som stor eller liten endring avhenger av de 
konsekvenser endringen får, og må redegjøres for av avdelingen, se pkt. 4 Prosess og innhold. Det 
foretas en skjønnsmessig vurdering i samråd med studiedirektøren om hvorvidt endringen er stor 
eller liten. Merk at flere små endringer over tid totalt kan medføre større endringer i studieplanen.   

Dersom studieplanrevisjonen er av mindre omfang betraktes studieplanen som godkjent på 
avdelingsnivå når den oversendes for kvalitetskontroll fra studieleder til studiedirektør. Den 
opprinnelige godkjenningsdatoen fra dekan vil fremgå av studieplanen sammen med dato/sign. for 
revisjon. 

 Dekan kan delegere til studieleder å revidere studieplaner med mindre endring 
 Dekan selv skal godkjenne studieplaner med mindre endring dersom det er mer enn fire år 

siden forrige godkjenning. 

 

4. Prosess og innhold 
 

Revisjonsprosessen vil foregå i perioden september april, med ulike frister og noe differensiering 
mellom utdanninger. Etter revisjonsprosessen er det andre aktører og systemer som skal bruke data 
fra godkjente og publiserte studieplaner, som f.eks. Canvas, Studentweb, timeplanlegging, 
registrering av nye studenter, bibliotek, bokhandel. Dermed er det viktig at frister overholdes.  

Prosessen utgjør en del av høgskolens kvalitetssystem. 

 

4.1 Årsak til endringer 
Årsak til endringer skal dokumenteres, se pkt. 4.2.1 Arbeidsbok for revisjon av studieplaner og emner 

 

4.1.1 Resultat fra kvalitetsarbeid og erfaringer 
Studieplanrevisjonen skal være basert på resultat fra kvalitetsarbeid. Resultat fra kvalitetsarbeid som 
årsak til endring skal dokumenteres.  

Endringer kan komme som resultat fra Studiebarometeret, emneevalueringer, periodisk 
programevaluering, kandidatundersøkelser, statistisk grunnlag (DBH), gjennomføring av studier og 
emner, sakkyndiges rapporter etter akkreditering og tilsyn, interne tilsyn, diskusjon i Advisory Board 
og andre fora i samarbeid med arbeidsliv, avviksmeldinger m.m.  

Endringer kan også komme som følge av eksamens-/sensorrapportering, studentveiledning, 
praksisadministrasjon m.m. 
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4.1.2 Endringer i rammeverk 
Endringer i studieplaner og emnebeskrivelser kan komme som følge av endringer i lover, forskrifter, 
rammeplaner, nasjonale retningslinjer og interne styringsdokumenter (faglige og administrative). 

 Avdelingsledelsen/programledelsen har ansvar for kvalitetssikring opp mot 
styringsdokumenter som gjelder faglig innhold og struktur. 

 Administrasjonen, sentral og lokal, har ansvar for kvalitetssikring opp mot 
styringsdokumenter som gjelder administrative forvaltningsregler. 

 

4.2 Programsekretariat 
Det oppnevnes programsekretariat for studieprogramrevisjonene. Programsekretariatet kan gjelde 
enkeltprogram eller flere program.  

Programsekretariatets oppgaver:  

 Oppstart og progresjon i revisjonsprosessen 
 Overholde frister 
 Klargjøre rammebetingelser og rammedokumenter som gjelder for revisjonen 
 Diskutere fagmiljøets endringsforslag og konsekvenser ut fra egen rolle 
 Diskutere administrasjonens endringsforslag og konsekvenser ut fra egen rolle 
 Bistå fagmiljøet med support til EpN ved behov 
 Kvalitetssikre endringer 
 Registrere endringer i FS 
 Dokumentere prosess og resultat i arbeidsbok for studieplanrevisjon 
 Publisere studieplaner og emner 
 Evaluere arbeidet 

 

Programsekretariatet består av: 

 Studieleder 
 Programledelse 
 FS-kontakt studiestedsadministrasjonen 
 Representant fra studiestedsadministrasjonen som ivaretar spørsmål om eksamen, studier, 

praksis 
 Representant for studiedirektøren eller representant for HiØ VIDERE (koordinator for 

programsekretariatet)1.   

Studieleder og programledelse er primærkontakt for resten av fagmiljøet i revisjonsprosessen. Ved 
behov for avklaringer bringer studieleder/programledelse spørsmål inn til programsekretariatet på 
vegne av fagmiljøet og vise versa. Ut over oppstartsmøtet og eventuelt statusmøte(r) kan 
programsekretariatet selv finne egnede arbeidsformer/møteformer. Se pkt. 4.3. 

 

                                                           
1 Opptakskontor og internasjonalt kontor er ikke deltakere i programsekretariat, spørsmål til disse ivaretas av 
representanten. 
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4.2.1 Arbeidsbok for revisjon av studieplan og emner 
Det er utarbeidet mal for revisjon av studieplan og emner for hhv bevilgningsfinansierte studier og 
studier i regi av HiØ VIDERE. Arbeidsboka skal danne grunnlag for teknisk revisjon og oppfølging, 
formell godkjenning av studieplaner og inneholde dokumentasjon om bruk av kvalitetsresultater og 
begrunnelser for endringer, som del av kvalitetssystemet. Arbeidsboka skal arkiveres i P360 under 
eget prosjekt for studieplanrevisjonen. Se pkt. 4.3.5 om etterarbeid. 

 Arbeidsbok for revisjon av studieplan og emner koordineres av studiedirektørens 
representant eller representant fra HiØ VIDERE 

 

4.3 Prosess for revisjon og publisering av studieplaner og emner 
Frister og perioder fremgår av årshjul, se pkt 8. 

 

4.3.1 Forarbeid 
 Studiedirektøren gir orientering om oppstart og rammer for revisjonsperioden på 

institusjonsnivå. 
 Dekan igangsetter revisjonsprosess og gir rammer på avdelingsnivå, og oppnevner 

programledelse. Rammer for revisjonen kan være økonomi, fagressurser, intern 
fremdriftsplan eller andre forhold. Ambisjonsnivå for revisjonen basert på resultater fra 
kvalitetsarbeid og andre rammebetingelser skal også kommuniseres fra dekan.  

 Administrasjonssjef oppnevner representanter fra SSA til programsekretariatene. 
Representantene må ha kjennskap til utdanningene og eventuelle rammeplaner. 

 Studiedirektørens representant initierer oppstartsmøte for programsekretariatene. 
 HIØ VIDERE oppnevner administrative representanter og initierer oppstartsmøter for 

programsekretariatene. 
 FS-ansvarlig klargjør studiemodell og emner for revisjon med bakgrunn i foreliggende 

informasjon for aktuelle kull, og formidler informasjon om studiemodell og koder til 
programsekretariatet. 

 FS-institusjonsansvarlig klargjør EpN-applikasjonen etter klarsignal fra studiedirektøren. 
 

4.3.2 Oppstartsmøte 
Alle studieprogram skal ivaretas av et programsekretariat. Se pkt. 4.2 Programsekretariat. 

Oppstartsmøtet avholdes normalt i september. Der det er hensiktsmessig kan oppstartsmøte for 
flere programsekretariat avholdes samtidig2. Dekan kan delta i oppstartsmøtet ved behov. Endelig 
studieportefølje vedtas normalt av høgskolestyret i november. 

I oppstartsmøtet skal følgende avklares: 

 Hvilke kvalitetsresultater ligger til grunn for ønskede endringer/revisjoner (kvalitetssystem)? 
 Hvilke studieplaner kan overleveres fra programledelse til studiedirektør eller HiØ VIDERE for 

kvalitetskontroll og publisering uten revisjon/med kun mindre revisjoner? 

                                                           
2 Dersom det er hensiktsmessig kan oppstartsmøtet avholdes felles for Studieenheten og HiØ VIDERE 
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 Hvilke studieplaner må prioriteres for tidlig ferdigstilling f.eks. på grunn av tidlig søknadsfrist 
(lokalt opptak) eller ved første gangs utlysning (markedsføring) eller ved behov for 
oversettelse og markedsføring overfor internasjonale søkere? 

 Hvilke studieplaner eller deler av studieplaner har større endringer? Plan for oppfølging. 
 Hvilke studieplaner har forsinkelser pga ytre rammevilkår? Plan for oppfølging. 
 Hvordan skal programsekretariatet jobbe med teknisk revisjon / behov for support til faglig 

ledelse (EpN)? 
 Rolleavklaring mellom studieleder og annen programledelse og kommunikasjonslinjer i 

revisjonsperioden. 
 Avtale eventuelt statusmøte og intern fremdriftsplan. 

 

4.3.3 Revisjon og kvalitetssikring 
Programledelsen legger til rette for dialog i fagmiljøer, innhenter og bearbeider endringsforslag. 

Studieåret 2018/2019 er det kun lagt til rette for at programledelsen og administrasjonen kan gjøre 
endringer i emner i EpN. Avdelingene må selv finne hensiktsmessige måter å ivareta endringsforslag 
fra fagmiljøene på og få registrert disse i EpN, alternativt med bistand fra SSA. EpN i full skala (for 
emneansvarlige) vil vurderes etter evaluering av revisjonsperioden.  

Programledelsen utarbeider innhold til arbeidsbok som grunnlag for teknisk revisjon, godkjenning og 
dokumentasjon av endringer i studieplaner.  

 

Opptakskrav 

 Opptakskrav for bevilgningsfinansierte studier fastsettes av styret selv, normalt i desember, 
og forvaltes av studiedirektøren 

 Opptakskrav for betalings- og oppdragsstudier fastsettes av dekan selv i godkjent studieplan 
eller i avtale om det enkelte oppdragsstudium. 

 Opptakskontoret registrerer alle vedtatte opptakskrav i Vortex (nettløsning), hhv. etter 
styrevedtak (desember) og etter vedtak i studieplaner/oppdragsavtaler, slik at disse blir 
tilgjengelig for markedsføring/søkere. 

 Studieleder har ansvar for at innholdet i studieplan og emner er i samsvar med opptakskrav. 
 Programsekretariatet må ved gjennomgang av generell del av studieplanen påse at 

oppdatert opptakskrav blir registrert som infotekst i FS. Studiedirektørens eller HiØ VIDEREs 
representant har overoppsyn med dette. 

 

Emnerevisjon 
I årshjulet angis 15. desember som frist for emnerevisjoner for emneansvarlig, men 
dekan/programledelse kan sette tidligere frister for revisjon av emnebeskrivelser. Egendefinert frist 
må settes slik at programledelsen kan vurdere helhet og sammenheng i studieprogrammet, og slik at 
SSA kan kvalitetssikre emnedetaljer før samlet revisjon oversendes til neste instans innen 20. januar.  

Se veileder for utfylling av emnebeskrivelser og brukerveiledning for EpN. 
 

Generell del av studieplanen 
Frister for revisjon og publisering av generell del av studieplanen er angitt i årshjulet.  
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Generell del av studieplanen må avstemmes med endringer som er foretatt i emnebeskrivelser. 
Dette gjelder så vel studiemodell som innhold og læringsutbyttebeskrivelser samt omtale av 
progresjon og vurderingsformer. Programledelsen har ansvar for å sikre helhet og sammenheng i 
studiet, og se til at studieprogrammet oppfyller krav i studietilsynsforskriften. Se veileder for utfylling 
av generell del av studieplanen. 

Læringsutbyttebeskrivelser er grunnlag for produksjon av vitnemål og Diploma Supplement. Merk at 
endringer i læringsutbyttebekrivelser, store eller små, må markeres særskilt og følges opp med 
korrigert oversettelse av tekst til engelsk. Se pkt. 4.3.5 Etterarbeid. 

Inntil videre må endringsforslag til generell del av studieplanen legges frem som worddokument e.l. 
Studiedirektørens eller HiØ VIDEREs representant registrerer endringene i FS, som kilde for 
publisering. Se også pkt. 6.1. FS og EpN. 

 

Statusmøte 
I tillegg til oppstartsmøte og løpende dialog i programsekretariatene kan det enkelte 
programsekretariat også avtale statusmøte(r).  

 Behov for statusmøte vil avhenge av både omfang på studium og omfang av endringer. 
 For gradsstudier anbefales det å avholde et statusmøte i perioden før oversendelse fra 

avdeling til studiedirektør, eventuelt rett i etterkant slik at felles utfordringer kan diskuteres 
og avklares med aktuelle aktører før endelig publisering. 

 Det anbefales å avtale tidspunkt for statusmøte i oppstartsmøtet, slik at møtetiden er satt av. 
I statusmøter kan andre aktører inviteres dersom det er hensiktsmessig, f.eks. dekan. 

 

Studieplaner og emner oversendes fra fagavdeling til Studieenheten eller HiØ VIDERE 

 Grunnlagsinformasjon til arbeidsbok for studieplanrevisjon skal foreligge ved oversendelse.  
 Programledelsen har vurdert helhet og sammenheng i studiet.  
 SSA har vurdert emnedetaljer (spesielt vurderingsordninger). 
 Emner oversendes primært som tekst i EpN. 
 Korrigeringer i generell del av studieplanen sendes som worddokument eller annet skriftlig 

format (avklares i programsekretariat), og Studieenheten eller HiØ VIDERE oppdaterer 
senere tekst i FS. 

 

Studieplaner og emner kvalitetskontrolleres i Studieenheten eller ved HiØ VIDERE.  

 Generell del av studieplanen oppdateres i FS. 
 Emner overføres fra EpN til FS. 
 Studieenheten eller HiØ VIDERE kvalitetskontrollerer tekst opp mot arbeidsbok og logg i det 

enkelte emnet samt aktuelle forvaltningsregler. 
 Studieenheten eller HiØ VIDERE foretar redaksjonelle/språklige endringer ved behov. 
 Ved større endring i studieplanen legges planen frem for godkjenning hos dekan. Det 

forutsettes at det har vært dialog med dekan om større endringer underveis i prosessen. 
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4.3.4 Publisering 
Godkjente studieplaner skal publiseres på høgskolens nettsider før studiestart, primært før 
søknadsfrist for opptak utløper.  

Det skal fremgå av studieplanen når studieplanen ble godkjent, eventuelt revidert, samt 
hvem/hvilket organ som har foretatt akkrediteringen/godkjenningen, ihht mal for studieplaner og i 
tråd med kvalitetssystemet. 

Studieplanene skal kun publiseres på definerte websider. Andre aktører (avdeling, fagansatte o.a.) 
skal linke opp til studieplaner og emner der den originalt er publisert, dersom det er behov for å 
gjengi hele eller deler av studieplanen (Canvas). Studieplaner og emner skal ikke gjengis i annen 
ordlyd. 

 Studiedirektøren forvalter publisering av studieplaner. 
 Studieenheten publiserer studieplaner og emner for bevilgningsfinansierte studier. 
 HiØ VIDERE publiserer studieplaner og emner i regi av HiØ VIDERE. 
 IKT-direktøren forvalter revisjon og publisering av markedsføringstekster. 
 IKT-direktøren forvalter teknisk integrasjon mellom FS og Vortex samt kommunikasjon med 

leverandør av nettløsningen (UiO). 
 

Det utarbeides retningslinjer for behandling og publisering av markedsføringstekster. 

 

4.3.5 Etterarbeid og evaluering 
 

Teknisk korrigering 

 SSA (Fredrikstad, Halden, VIDERE) vedlikeholder emnedetaljer i FS:  
o Informasjonen skal være oppdatert før Studentweb åpner 
o Bekreftelse på ferdig registrering skal føres i arbeidsboka. 

 FS-institusjonsansvarlig avslutter EpN-perioden etter instruks fra studiedirektøren. 

 

Dokumentasjon og arkivering  
Kvalitetsarbeidet ved HiØ skal dokumenteres. Revisjoner av studieplaner og emner dokumenteres 
henholdsvis i arbeidsbok og ved loggføring i EpN/FS.  

Alle arbeidsbøker for revisjon av studieplaner og emner skal arkiveres i P360. Det er opprettet 
prosjektnummer for studieplanrevisjon, både pr avdeling og for enkelte eller grupper av 
studieprogram. Oversikt over prosjekt- og saksnummer finnes på ressurssiden for studieplanutvikling. 

Godkjente og publiserte studieplaner skal arkiveres i høgskolens elektroniske arkivsystem, jf. 
arkivloven. Studieplaner vil nå også være arkivert i FS.  

 Arbeidsbok for revisjon av studieplaner og emner sluttføres og arkiveres i P360, se pkt. 4.2.1 
 Loggfelt for studieplaner (FS) og emner (EpN) fylles ut med dato/sign. og kortfattet 

beskrivelse av endringer.  
 Publiserte studieplaner arkiveres i P360 etter egen arkivnøkkel. Studiedirektør og leder for 

HiØ VIDERE er ansvarlig for arkivering av studieplaner.  
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Evaluering av studieplanrevisjonen 
Evaluering av både prosess og resultat kan foregå avdelingsvis eller på tvers av avdelinger. 
Studielederforum kan være egnet arena for overordnet institusjonell evaluering. Spørreundersøkelse 
kan vurderes som metode for å få innspill fra flere aktører, både fra studenter, administrasjon, 
vitenskapelige tilsatte og andre aktører.  

 
Evalueringen vil danne grunnlag for korrigerte Bestemmelser om studieplanrevisjon ved neste 
revisjonsperiode, og utgjør en del av høgskolens kvalitetssystem hvor bruk av kvalitetsresultater er et 
viktig parameter. 
 

 Studiedirektøren initierer evaluering av revisjonsperioden. 
 Bestemmelser om studieplanrevisjon og ny forvaltningsmodell skal evalueres og eventuelt 

revideres senest juni 2019. 
 

Vitnemål og Diploma Supplement 
Det foretas en årlig gjennomgang av tekst som skal fremgå av vitnemål og Diploma Supplement. 
Tekstene skal registreres i FS før vitnemålsproduksjon, og er angitt for hvert enkelt kull. Revisjonen 
foregår i gradsstudiets siste studieår. 

 Studiedirektøren utarbeider oversikt over aktuelle kull/studieprogram som skal ha vitnemål 
og Diploma Supplement før hver eksamensperiode. 

 Programsekretariatet er ressursgruppe for kvalitetskontroll og korrigering av tekst innen 
fastsatte frister. 

 FS-institusjonsansvarlig registrerer korrigerte tekster i FS etter tilbakemelding fra 
studiedirektøren. 
 

4.4 Samarbeid og ansvarsfordeling mellom HiØ VIDERE og andre aktører ved HiØ 
HiØ VIDERE: 

 Har et selvstendig ansvar for administrering av revisjon og publisering av studieplaner.  
 Har dialog med fagavdelingene om revisjonsprosessen, bistår og gir support ihht 

retningslinjer i dette dokumentet og fungerer som rådgivende og korrigerende enhet opp 
mot lokale og nasjonale bestemmelser og retningslinjer.  

 Kommuniserer fremdriftsplan for studieplanrevisjon til avdelingene og Studieenheten, slik at 
revisjonen og kvalitetssikringen kan tilpasses annet arbeid dersom prosessen foregår utenfor 
ordinære tidsfrister.  

 Konfererer med SSA i relevante problemstillinger. SSA må gjensidig melde ifra om 
utfordringer ved gjennomføringen. 

Studiedirektøren har forvaltningsansvaret for høgskolens studieplaner og studieplanprosess og kan 
foreta en overordnet gjennomgang av EVU-studieplaner, enten på forespørsel fra HiØ VIDERE, 
avdelingene eller på eget initiativ.  

Studieplaner i regi av HiØ VIDERE er underlagt høgskolens overordnede retningslinjer for 
studieplanarbeid. Unntak fra dette kan være tidsfrister for publisering og forventninger om bruk av 
EpN i revisjonsprosessen.  
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Det skal avholdes fellesmøter om studieplanarbeid mellom Studieenheten og HiØ VIDERE. Møtet bør 
ta opp status og fremdriftsplaner, behov for opplæring og aktuelle problemstillinger.  

 Studiedirektøren initierer ett fellesmøte om studieplanarbeid for HiØ VIDERE og 
Studieenheten pr semester, utover dette kan både Studieenheten og HiØ VIDERE be om 
samarbeidsmøter. 

 

5. Språk, formuleringer og litteraturlister 
 

5.1 Redaksjonelle endringer som ikke endrer meningsinnhold 
Språklige endringer og standardformuleringer kan endres av administrasjonen der dette er 
hensiktsmessig og ikke påvirker innhold/betydning i studieplan eller emner. Slike endringer kan være 
språkvask, korrektur og layout slik at teksten fremstår som leservennlig på nett. Endringer kan også 
komme som følge av vedtatt begrepsbruk i nasjonale planer. Høgskolen bør tilstrebe felles 
begrepsbruk på tvers av emner og studier.  

 Redaksjonelle endringer kan foretas av SSA underveis i revisjonen eller av studiedirektøren 
ved kvalitetskontroll og vedlikehold av studieplaner.  

 Ved eventuell uenighet om tekstbruk avgjøres innholdet av dekan (faglig innhold) eller 
studiedirektør (administrativt innhold). 
 

 

5.2 Engelske studieplaner og emner 
 

 Studieplaner som skal publiseres både på norsk og engelsk, eventuelt kun på engelsk, følger 
samme prosess og tidsfrister som øvrige studieplaner og emner.  

 EpN og FS gir redaksjonell mulighet til å beskrive emner på norsk, engelsk og eventuelt 
nynorsk i samme registreringsbilde.  

 Norske og engelske tekster oversendes fra avdelingen parallelt og korrigeres parallelt.  
 Avdelingen har selv ansvar for språklig nivå og kvalitetssikring av engelske tekster.  
 Rammeavtale for oversettelse og språkvask av tekster fra norsk til engelsk: 

https://www.hiof.no/for-ansatte/arbeidsstotte/studier/studieplanutvikling/rammeavtale-
for-oversettelse-og-sprakvask-av-tekst.html 

 

5.3 Litteraturlister 
Som hovedregel skal litteraturlister revideres av fagmiljøene i ordinær revisjonsperiode. 
Litteraturlista markeres alltid med dato for siste oppdatering. 

Litteraturlister kan normalt korrigeres utenom revisjonsperiode dersom dette er nødvendig, dvs. 
dersom titler ikke har vært tilgjengelige eller det har kommet nye utgaver.  

Det gis egen frist for litteraturoppdatering, se også pkt. 6.3 om overgang til digitalt 
pensumlistesystem (Leganto).  
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 Litteraturliste skal foreligge i ordinær revisjonsperiode 
 Frist for nødvendig oppdatering utenom ordinær revisjonsperiode er 1. desember for 

vårsemesteret og 1. juni for høstsemesteret. Litteraturliste må merkes tydelig med korrekt 
emnekode. 

 Litteratur som kommer utenom ordinær revisjonsperiode skal registreres av 
studiedirektørens eller HiØ VIDEREs representanter.  

 Endring av litteratur skal loggføres i emnebeskrivelsene. Merk at litteratur må oppdateres i 
både norsk og engelsk versjon.  

 

6. Verktøy 
 

6.1 FS og EpN  
FS (Felles studentsystem) skal være kilde for all studieplaninformasjon ved HiØ. 

EpN (emneplanlegging på nett) er en applikasjon som er tilgjengelig for ansatte som har FEIDE-
innlogging, men som ikke har FS-tilgang. 

 EpN er p.t. kun til bruk for emnerevisjon og ikke for revisjon av generell del av studieplanen.  
 EpN skal benyttes ved revisjon av emner ved den enkelte avdeling. Unntaksvis vil emner bli 

revidert direkte i FS basert på andre grunnlagsdokumenter for revisjon. All tekst som er 
revidert i EpN blir tilbakeført til FS før publisering på nett.  

 UNIT3 jobber med utvikling av EpN-modul for generell del av studieplaner. Inntil denne er på 
plass vil generell del av studieplanen vedlikeholdes i FS. Når EpN er klargjort for generell del 
av studieplanen vil dette også implementeres ved HiØ, med konsekvenser for arbeidsrutiner. 

 

6.2 Vortex (nettløsning) 
Ved Høgskolen i Østfold brukes publiseringsverktøyet Vortex fra juni 2018. Studieplaner registreres i 
FS som er kilde for godkjente og publiserte studieplaner. Kun unntaksvis skal det publiseres 
studieplaner i annet format. Fra juni 2018 er det glidende overgang mellom markedsføringstekst og 
studieplan rettet mot nye søkere, samtidig som deler av studieplanen fremstår som del av 
markedsføringsteksten. Spesifikke studieplaner og emner for alle aktuelle kull er lenket opp under 
markedsføringen av hvert enkelt studieprogram.  

Publiseringsløsningen er under implementering og kan bli endret. 

 

6.3 Leganto (digitalt pensumlistesystem) 
Leganto er et verktøy for revisjon og publisering av litteraturlister, som er kompatibelt med 
bibliotekets systemer. HiØ har inngått avtale om bruk av Leganto, men er ikke ferdig med utredning 
av bruken av Leganto p.t. Inntil dette er avklart vil litteraturlister bli revidert i EpN, og publisert via 
FS. Eventuelt også revidert direkte i FS dersom endringer kommer etter ordinær revisjonsperiode. Se 
pkt. 8 Årshjul.  

                                                           
3 UNIT, nytt direktorat for IKT og fellestjenester i høyere utdanning og forskning (mai 2018). 
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Når funksjonaliteter og rutiner ved bruk av Leganto er ferdig utredet vil dette også implementeres 
ved HiØ, med konsekvenser for arbeidsrutiner. 

 

7. Avvik  
 

Med avvik menes forhold som oppstår i etterkant av studieplanens kunngjøringstidspunkt, og som 
får konsekvenser for enkeltstudenter eller grupper av studenter.  

Eksempler på slike forhold kan være: 

 Studier som ikke blir avviklet i tråd med foreliggende studieplan og emner. 
 Ønske om endringer etter publisering og/eller oppstart av studieåret/semesteret. 
 Feil som oppdages etter publisering og/eller oppstart av studieåret/semesteret. 
 Distribusjon av alternativ informasjon til studieplaner og emnebeskrivelser på nettsider, 

læringsplattform eller andre registreringer som ikke samsvarer med innhold i godkjente 
studieplaner. 

 Studieplaner og emnebeskrivelser som ikke er publisert. 

Avvikshåndtering involverer flere grupper, bl.a. studenter, avdelingsledelse, fagmiljø og 
administrativt støtteapparat. 

 

Avviksprosedyre: 

 Avviksmeldinger skal foreligge skriftlig og meldes til studiedirektør fra dekan eller til dekan 
fra studiedirektør. 

 Avvik krever saksbehandling med konsekvensutredning for å identifisere berørte parter og 
planlegge nødvendig tiltak. 

 Avvik skal ikke sluttføres uten at studiedirektør og dekan har gitt sin tilslutning til 
avvikshåndteringen. 

 Alle parter skal orienteres om resultatet av avvikshåndteringen for videre oppfølging. Berørte 
aktører og støtteapparat kan være studenter, fagansatte, praksisfelt, 
studiestedsadministrasjon/FS, arkiv, bibliotek m.fl. 

 Avviksmelding og avvikshåndtering skal arkiveres i P360. Enten direkte under 
prosjektnummer for studieplanrevisjon, eller med referanse til dette prosjektnummeret. 
 

Endringer som ikke automatisk regnes som avvik: 

 Språklig korrektur i studieplan og emner etter publisering og/eller igangsetting av 
studieåret/semesteret 

 Mindre korrigeringer av litteraturlister før oppstart av emnet  
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8. Årshjul  pilotordning revisjonsåret 2018/2019 
 

Aktivitet Ansvarlig Involverer FRIST/PERIODE4 
Orientering om oppstart og sentrale 
bestemmelser og betingelser 

Studiedirektør Studieenheten 15. august 

Oppnevne programledelse Dekan Studieleder, 
programansvarlig(e) 

20. august 

Oppnevne SSA-representanter til 
programsekretariat 

- Administrasjonssjef 
- Leder HiØ VIDERE 

FS-kontakt 
Studier/eksamen 
HiØ VIDERE adm. 

20. august 

Teknisk klargjøring av FS og EpN for 
revisjonsperiodens oppstart 

FS-institusjonsansvarlig Beskjed til FS-gruppa Etter avtale 

Studiemodell og emner klargjøres 
for revisjon i FS så langt som mulig 

FS-kontakt SSA Beskjed til 
programsekretariat 

Etter avtale 

Igangsetting av avdelingsvis faglig 
revisjonsprosess.  
Se pkt. 4.3.1  

Dekan Studieleder, 
programledelse 

1. september 

Oppstartsmøte for 
programsekretariat 
Se pkt. 4.2  

- Studiedirektørens 
representant 
- HiØ VIDEREs representant 

Programsekretariat 
(programledelse og 
administrasjon) 

September 

Semestermøte mellom HiØ VIDERE 
og Studieenheten 
Se pkt. 4.4.1  

Studiedirektør HiØ VIDERE og 
Studieenheten 

Minimum ett møte pr 
semester 
 

Faglig revisjonsprosess.  
Se pkt. 4.3 og 4.4 
 

Studieleder Fagmiljø 
Programledelse 
Programsekretariatet 

1. september 20. 
januar 

Studieportefølje og måltall 
fastsettes (bevilgningsfinansierte 
studier). 

Styret selv Avdelingsledelse. 
Programsekretariat. 

November (variabel 
dato, styremøte) 

Opptakskrav 
Opptakskrav registreres i nettløsning 
for markedsføring 
Se pkt. 4.3.3  

Studiedirektør Opptakskontor 
Programsekretariat 

Desember 
(bevilgningsfinansierte) 
Variabel dato (bidrag 
og oppdrag) 

Forslag til revisjon av enkeltemner 
skal foreligge fra emneansvarlig 

Studieleder/programledelse Emneansvarlig 
SSA 

15. desember 

Studieplaner og emner oversendes 
til kvalitetskontroll 

Studieleder Studieenheten 
HiØ VIDERE 

20. januar 

Studieplaner og emner 
kvalitetskontrolleres i 
Studieenheten eller hos HiØ VIDERE 

Studieleder Programsekretariat 20. januar 1. mars 

Godkjenning av større endringer / 
nye studieplaner. Se pkt. 3 

Dekan Programsekretariat 20. januar 1. mars  

Statusmøte (ikke obligatorisk, 
anbefalt for gradsstudier) 

Programsekretariat Programsekretariat 
Andre aktører 

November Februar  

Etterarbeid 
Se pkt. 4.3.5 

Programsekretariat  
 

Programsekretariat 
Arkiv 

1. mars 20. juni 
 

Litteraturlister 
Se pkt. 5.3 

Studieleder/programledelse Studiedirektørens repr. 
HiØ VIDERE 

1. desember (vår) 
1. juni (høst) 

Revisjon av vitnemål og Diploma 
Supplement ferdigstilt 

Studiedirektør Programsekretariat 
FS-institusjonsansvarlig 

Ca. 20. april, se egen 
oversikt 

Evaluering av studieplanrevisjonen 
Se pkt. 4.3.5 

Studiedirektør Programsekretariat, 
administrasjonssjef, 
studieleder, dekan 

Innen utgangen av juni 

 

                                                           
4 For studieprogram som av ulike årsaker ikke kan overholde frister avtales en hensiktsmessig fremdriftsplan. Eksempler på 
forsinkelser kan være; studier med ordinær oppstart i vårsemesteret, større revisjon av nasjonale rammeplaner og 
retningslinjer som fører til at tidsplan ikke kan følges. Eksempel på fremskyndet frist kan være bidrags- og oppdragsstudier i 
regi av HiØ VIDERE og nyetablerte studier som bør publiseres tidlig av markedsmessige årsaker. 
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Innledning 
 
Veilederen erstatter tidligere Veileder for utfylling av studieplaner og emnebeskrivelser fra 2011 og 
har inkludert informasjon fra dokumentet Vurderingsformer ved HiØ  presiseringer (også dette fra 
2011) som derfor utgår. 

Denne veilederen er et støttedokument for utarbeidelse av studieplaner for nye studier, samtidig 
som den også gir veiledning ved revisjon av allerede etablerte studier. Veilederen gir hjelp til utfylling 
av punktene i studieplanenes generelle del og til emnebeskrivelsene.  

Den kommer også med forslag til standardtekster som kan/bør benyttes. Se forskrift om eksamen, 
studierett og grader ved Høgskolen i Østfold (ikrafttredelse 01.08.2018) for begrepsdefinisjoner som 
benyttes i veilederen og malen for studieplan/emnebeskrivelser. 

Bestemmelser om studieportefølje ved HiØ og Bestemmelser om studieplanrevisjon ved HiØ 
(pilotordning) er revidert i juli 2018. Disse finner du sammen med mal for hhv studieplan og 
emnebeskrivelse og andre ressursdokumenter knyttet til studieplanutvikling her: 
https://www.hiof.no/for-ansatte/arbeidsstotte/studier/studieplanutvikling/ 

Innholdet i studieplan og emnebeskrivelser er gjensidig forpliktende for HiØ og studentene. Det er 
derfor viktig at innholdet formuleres presist og tydelig for å unngå uklarheter. 

Dokumentet vil bli revidert før revisjonsperioden høsten 2019 med bakgrunn i pågående revisjon av 
kvalitetssystemet ved HiØ og etter evaluering av erfaringer fra revisjonsperioden høst 2018 og vår 
2019.  

 

Halden, 3.10.2018  

 

Beth Linde 
studiedirektør 

 

 

 

P360 14/02145   
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GENERELL DEL AV STUDIEPLANEN 
 
Studiets navn (norsk) 
Skriv navnet i henhold til høgskolens prinsippbeskrivelse for oppbygging av studienavn eller føringer i 
aktuell rammeplan. Eksempler: 

- Bachelorstudium i barnehagelærerutdanning, heltid 
- Masterstudium i organisasjon og ledelse (120 studiepoeng) 
- Akuttsykepleie, videreutdanning (90 studiepoeng) 
- Konsekvenspedagogikk 1 (30 studiepoeng) 

 

Studiets navn (engelsk) 
Studiets navn skal alltid foreligge på engelsk og registreres i FS, selv om studiet kun undervises på 
norsk. Det engelske navnet blir ikke synlig i norsk studieplan på nett, men i engelske studieplaner og 
ved produksjon av Diploma Supplement og engelsk karakterutskrift. Høgskolen skal rapportere på 
dette til DBH. 

 

Studiets nivå (syklus) 
Ved etablering av nytt studium må du angi hvorvidt studiet er på bachelornivå, masternivå eller 
ph.d.-nivå. 

Studiedirektøren bestemmer nivå for registrering i FS på bakgrunn av informasjon om studiet. 

NOKUT benytter syklus; bachelor ligger på 1. syklus, master på 2. syklus og ph.d. på 3. syklus, jf. 
studietilsynsforskriften. 
Videreutdanninger defineres kun på masternivå dersom studiet er akkreditert av NOKUT. 
Læringsutbyttebeskrivelser for videreutdanninger kan likevel defineres på masternivå. 

Ved revisjon av allerede etablert studium, vil studiets nivå være registrert i Felles studentsystem (FS). 

 

Studiepoeng 
Skriv totalt antall studiepoeng for studiet. 

 

Undervisningsspråk 
Skriv hvilket språk (norsk, engelsk, tysk osv.) undervisningen gis på. Hvis det benyttes flere språk i 
undervisningen skriver du «Se pkt. Undervisnings-, lærings- og vurderingsformer». Du må gjøre 
nærmere rede for undervisningsspråk i dette feltet. 

 

Studiets varighet 
Skriv normert varighet for studiet og hvorvidt studiet går på heltid eller deltid. 
Eksempel:  
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- heltid, tre år 
- deltid, fire år 
- deltid, tre semester 

Vi jobber pt. visning på nett ut fra nye nettsider. 

 

Grad/tittel ved bestått studium 
Dette feltet fylles bare ut dersom studiet fører fram til en grad/tittel. Grad/tittel skal også fremgå av 
vitnemålet. 
Eksempel: 

Gjennomført og bestått studium gir rett til graden Bachelor i barnevern, og tittelen 
barnevernspedagog. 

 

Studiested 
Her skriver du inn geografisk studiested, eventuelt kombinasjoner av disse eller eksternt studiested. 
Dersom studiet er helt eller delvis nettbasert skal dette fremgå her. 
Eksempler: 

- Fredrikstad 
- Halden 
- Samlingsbasert (Fredrikstad, Halden eller annet sted?) 
- Nettbasert med samlinger 
- Desentralisert, oppgi studiested 
- Nettstudium 
 

Studieplanen er godkjent 
Skriv tittel, navn og dato for godkjenning i ny studieplan. 
Dersom NOKUT eller KD er godkjenningsinstans skal dette skrives inn her. 
Eksempler:  

Dekan Harald Holone, 12. september 2018 

Studiet er akkreditert av Nasjonalt råd for kvalitet i utdanningen (NOKUT), 11.02.2016. 
Studieplanen er godkjent av dekan Kjersti Berggraf Jacobsen, Avdeling for lærerutdanning, 
12.01.2018  

Ved revisjon av studieplanen skal godkjenningen bli stående hvis det ikke er større endringer eller 
godkjenningen er eldre enn fire år. Du fyller kun ut hvem som har revidert studiet i punktet under 
(Studiet er revidert).  
Bestemmelser om studieplanrevisjon ved HiØ sier at studieprogram som har godkjenningsvedtak 
som er eldre enn fire år, normalt skal vurderes for ny godkjenning av dekan selv. 
NOKUTs godkjenningsdato av akkrediterte masterstudier skal bli stående, men man legger til 
godkjenningsdato av dekan ved revisjon innenfor egen akkrediteringsfullmakt. 
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Studieplanen er revidert 
Dette punktet fyller du bare ut ved revisjon av studiet, ikke ved etablering eller nytt 
godkjenningsvedtak av dekan (se punkt over). 
Her skriver du inn tittel, navn og dato for revisjonen. 
Eksempel: 

 Studieleder Rita Duesund, 10. januar 2018 

 

Programledelse 
Programledelse kan være lagt til studieleder, en programansvarlig eller et definert fagfellesskap. 
Den/de som oppgis har ansvar for kvalitetssikring og kvalitetsutvikling av hele studiet, og skal oppgis 
ved tittel og navn. 
Eksempel:  

- studieleder Marit Eriksen 
- programansvarlig Ninni Sandvik 

Feltet kan endres ved skifte av programledelse. Det viktigste er at studentene vet hvem som er 
ansvarlig til enhver tid. Avdelingsledelsen må melde om endringer til studiedirektøren. 

 

Studieplanen gjelder for kull/studiestart 
Skriv hvilket kull studieplanen gjelder for. 
Eksempler: 

- Studieplanen gjelder for perioden 2018-2021 (bachelorstudium som starter høst 2018) 
- Studieplanen gjelder for perioden 2018-2019 (årsstudium som starter høst 2018) 

 

Informasjon om studiet 
Teksten her må være kortfattet. Feltet skal i hovedsak benyttes for å gi informasjon om kostnader for 
betalingsstudier (HiØ VIDERE), informasjon om målgruppe om dette ikke fremgår i andre felt (f.eks. 
opptakskrav) eller informasjon som ikke passer andre steder i studieplanen (omtale av rammeplan, 
studiets profil). Dette er ikke en markedsføringstekst. 

 

Opptakskrav (følges opp med opptakskontoret) 
Ved etablering av nytt studium skal opptakskravet utarbeides i samarbeid med opptakskontoret. 
Opptakskravet er til enhver tid styrt av gjeldende opptaksforskrift for HiØ.  
Endelig fastsatt opptakskrav i gradsstudier skal fremgå av vitnemål og må oversettes til engelsk 
(fremgår av Diploma Supplement). 

Ved revisjon av studieplanen må eventuelt behov for endring av opptakskrav diskuteres med 
opptakskontoret i forkant av styrebehandling av opptaksforskriften (høst). 
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Andre vilkår for gjennomføring av studiet 
Skriv inn særlige vilkår for gjennomføring som f.eks. referanse til rammeplan for studiet, særlige krav 
i rammeplanen, krav om ansettelse, krav om politiattest, krav til skikkethet, krav til medisinsk testing 
og gjennomføring av nasjonale deleksamener. 

Link til informasjon om politiattest i studieplanen: https://www.hiof.no/studier/praksis/politiattest/ 

Link til informasjon om skikkethet: https://www.hiof.no/studier/skikkethet/ 

Foreløpig link til informasjon om medisinsk testing som kan benyttes i påvente av omtale på HiØs 
nettsider: https://www.samordnaopptak.no/info/opptak/spesielle-opptakskrav/andre-krav/ 

 
 
Videre utdanning og yrkesmuligheter 
NOKUT krever at det redegjøres for muligheter for videre utdanning samt yrkesmuligheter for alle 
studier.  

grad tilbudte utdanninger fyller arbeids- og samfunnslivets behov, men tar også høyde for at 
kunnskapsutviklingen i akademia er med på å forme fremtidige behov. I tillegg dreier 
relevans seg om hvordan studietilbudets innhold, oppbygging, undervisnings-, lærings- og 
vurderingsformer gir studentene et godt læringsutbytte for det arbeids- og samfunnslivet 
studiet sikter seg mot og/eller videre studier. Det er et stort spenn i hvordan 
profesjonsutdanninger og mer teoretiske utdanninger kan være relevante for arbeids- og 
samfunnsliv, og i hvordan de kan ha kontakt og samarbeid med dets aktører. Tilsvarende vil 
også dokumentasjonen på relevans variere med studiets profil.»
(NOKUT, veileder mai 2017).

 

Videre utdanning 
For bachelorutdanninger skal det fremgå hvilke masterstudier det kan være aktuelt å fortsette på 
(både hos oss og hos andre), og for masterstudier må man si noe om mulighet for studier på phd-
nivå. 
Ved revisjon av dette punktet må man huske å supplere dersom høgskolen har fått akkreditert nye 
masterstudier siden forrige revisjonsperiode, og samtidig sjekke andre utdanningsinstitusjoners 
tilbud med forbehold om andre krav og med forbehold om endring i opptakskrav. 

Link opp til aktuelle programsider ved HiØ. 
 

Yrkesmuligheter 
Skriv kortfattet, men innbydende. Dette er studiets rekrutteringstekst, og denne teksten skal kobles 
opp mot markedsføringssiden for studiet, og vil kunne justeres utenom ordinær studieplanrevisjon. 
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Studiets læringsutbytte (kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse) 
Ved etablering av nytt studium skal læringsutbyttet (LUB) formuleres punktvis og i henhold til 
Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk (NKR).  
Studiets læringsutbytte deles opp etter kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse. Begrepet 
kandidat skal brukes i overordnet læringsutbytte. 

Læringsutbyttebeskrivelsene må formuleres konkret nok til at studentene/kandidatene og 
arbeidslivet kan bruke det til å kommunisere om sluttkompetansen. Endelig fastsatt LUB i 
gradsstudier skal fremgå av vitnemål og må oversettes til engelsk (inngår i Diploma Supplement). 

Husk at læringsutbyttet skal gjenspeiles i valg av læringsformer og vurderingsformer (arbeidskrav og 
eksamen) for studiet. 

På høgskolens ressursside finner du nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk som hjelp til utforming av 
LUB: https://www.hiof.no/for-ansatte/arbeidsstotte/studier/studieplanutvikling/nasjonalt-
kvalifikasjonsrammeverk.html 

 

Studiets oppbygging og innhold 
Presenter og beskriv emner og fordeling av studiepoeng, dvs. hvordan studiet er bygd opp med 
obligatoriske og eventuelle valgfrie emner samt progresjon i studiet (f.eks. emner på 1. studieår må 
være bestått for å fortsette i 2. studieår).  

Dersom du har behov for å definere emnene i mindre deler, kan du for eksempel benytte begrepene 
tema eller hovedområde. Delemne skal ikke brukes da det indikerer at det gis separate studiepoeng. 

Dersom studentene har mulighet til å velge ulike studieretninger/profileringer, må det redegjøres for 
her. 

Du skal også si noe om hva studiet omhandler/inneholder (tema/fag). Beskrivelsen skal være 
kortfattet og stikkordspreget.  

Inneholder studiet praksis så omtales dette kort her, men skal beskrives nærmere i eget punkt (se 
pkt. Praksis nedenfor).  

Bruk gjerne underoverskrifter. 

 

Studiemodell 
Ved etablering av nytt studium må du fylle ut studiemodellen som ligger i malen. Tilpass eksemplet. 

Definer hvilke emner som går i de ulike semestrene, og hvilke emner som er obligatoriske og 
eventuelt valgfrie. Forklarende tekst fylles ut under studiemodellen hvis det er behov, f.eks. om det 
er emner som går over flere semestre, studieretninger, hvordan man kan/skal velge blant valgfrie 
emner osv. 

Ved revisjon av studieplanen må eventuelle endringer i studiemodellen diskuteres i det enkelte 
programsekretariat og gis en faglig begrunnelse som grunnlag for tekniske endringer av 
studiemodellen i FS. 
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Undervisnings-, lærings- og vurderingsformer 
Dette punktet kan bli langt og uoversiktlig, bruk derfor underoverskriftene Undervisnings- og 
læringsformer og Vurderingsformer. 

Undervisnings- og læringsformer  

Organisering / særskilte krav som f.eks. studieturer 
Undervisnings- og læringsformer 
Egenaktivitet / obligatorisk oppmøte  
Arbeidsomfang (totalt for studiet) 
Bibliotek / akademisk skriving 
IKT 

Organisering av undervisningen: campus eller nett, heltid eller deltid, dag eller kveld, samling/antall 
dager, obligatorisk utveksling osv., minimumsinformasjon for praktisk gjennomføring/oppmøtekrav. 

Undervisnings- og læringsformer: bl.a. digitale, forelesning, gruppevirksomhet, laboratorium, 
ekskursjoner.  

Dersom studieturer, ekskursjoner eller lignende er obligatoriske og dette får konsekvenser for den 
enkelte students planlegging av studiehverdagen så må det omtales særskilt her, samt kostnader 
knyttet til disse aktivitetene, jf. forskrift om egenbetaling ved universiteter og høyskoler. 

Beskriv forventet egenaktivitet dersom det er lagt opp til mye selvstudium, men også samlet 
arbeidsomfang for studiet som helhet. På emnenivå skal du redegjøre for arbeidsomfang pr. emne. 
Dersom det er krav til obligatorisk oppmøte som del av undervisningen, omtales dette da det kan få 
konsekvenser for den enkeltes planlegging av studiehverdagen. Detaljinformasjon om obligatorisk 
oppmøte skal fremkomme i den enkelte emnebeskrivelse under pkt. Arbeidskrav. 

Valg av undervisnings- og læringsformer skal være egnet til at studenten oppnår studiets 
læringsutbytte. I søknad om etablering av nytt studium er dette ett av punktene det skal redegjøres 
for, men samtidig er det viktig å tenke på dette punktet også ved revisjon av allerede etablerte 
studier. 

Hvordan studentene kan bruke biblioteket og hva biblioteket bidrar med inn i studiet skal omtales 
her, f.eks. omtale av informasjonskompetanse, informasjonssøk, kildehenvisning, akademisk skriving 
og referanseteknikk. 

Beskriv hvordan IKT er en del av studiet, bl.a. bruk av læringsplattform og andre IKT-verktøy i studiet. 
Vi forventer at studentene kan benytte e-post, internett og tekstbehandling, dette skal ikke inn i 
studieplanen. Vi kan kreve at studentene har egen bærbar datamaskin så derfor må det inn 
informasjon om det her. Forslag til standardsetning: Høgskolen kan kreve at studenten har egen 
bærbar datamaskin. 

Vurderingsformer  

Arbeidskrav 
Tilbakemelding underveis 
Vurderingsordninger 
Karaktersystem 
Vitnemål 
Plagiering 
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Her skal du gjøre rede for valg av vurderingsformer, og dette med bakgrunn i studiets læringsutbytte. 

Arbeidskrav omtales generelt i generell del av studieplanen, mens det i emnebeskrivelsene skal være 
en detaljert beskrivelsen av arbeidskravene. Henvis til emnebeskrivelsene i generell del for mer 
detaljert informasjon. Avslutt omtale av arbeidskrav i generell del med standardteksten «Arbeidskrav 
må være godkjent før studenten kan framstille seg til eksamen». Det er ikke her behov for å si noe 
om at arbeidskrav vurderes med godkjent/ikke godkjent. Dette informere du om i emnebeskrivelsen. 
Se omtale i høgskolens eksamensforskrift kapittel 6. 

Tilbakemelding underveis i studiet kan omtales for gradsstudier, men er ikke et absolutt krav. Skriv 
kort hva slags faglig tilbakemelding studentene får i løpet av studiet, f.eks. i form av 
utdanningssamtale, veiledning, tilbakemelding på arbeidskrav eller annet. 

Vurderingsordninger beskrives på et overordnet nivå, ikke bli for detaljert. Skriv hvorvidt det 
benyttes varierte vurderingsformer i studiet; f.eks. både muntlig og skriftlig vurdering, i gruppe og 
individuelt, eller om det bare er skriftlige eller praktiske eksamensformer. Omtal også vurdering av 
praksis dersom det inngår i studiet. Henvis for øvrig til emnebeskrivelsen for nærmere detaljer. 

Karaktersystem  det må fremgå hvilke karaktersystem (A-F eller Bestått/Ikke bestått) som benyttes 
(standardtekst) i studiet, men ikke skriv hva den enkelte bokstavkarakter (A-F) står for. Bestått/ikke 
bestått kan benyttes for praksis og for emner hvor det er naturlig, men ikke i et omfang som 
overstiger halvparten av studiet regnet i studiepoeng, jf. forskrift om eksamen, studier og grader ved 
Høgskolen i Østfold kapittel 5. 

Eventuell tilleggsinformasjon om krav for å få utstedt vitnemål kan presiseres her. Rammeplanstyrte 
studier kan f.eks. ha krav om bestått praksis og krav om godkjent arbeidskrav som av ulike årsaker 
må knyttes til selve studiet og ikke til enkelte emnebeskrivelser. 

Forskriften vår setter krav til hvor stor andel av eksamener som kan være i gruppe kontra individuelt 
etc., se forskrift om eksamen, studier og grader ved Høgskolen i Østfold kapittel 5. Kontakt 
Studieenheten om du er usikker på om studiets samlede vurderingsformer 
(karakterregel/vurderingsformer/sensorordning) er i tråd med lokalt og sentralt regelverk. 

Plagiering 
Plagiering skal omtales i alle studieplaner. Følgende standardtekster er utarbeidet og kan tas inn i 
studieplanen ved søknad om akkreditering, eller ved revisjon dersom plagiering ikke er omtalt. 

Standardtekst for gradsstudier: 

Plagiatkontroll/fusk 
Bacheloroppgaver/masteroppgaver skal til elektronisk plagiatkontroll. Arbeidskrav og 
eksamensbesvarelser kan bli gjenstand for plagiatkontroll. Besvarelser som er helt eller delvis 
identiske vil ikke bli godkjent og vil anses som fusk eller forsøk på fusk. Se for øvrig forskrift 
om eksamen, studierett og grader ved Høgskolen i Østfold. 

Standardtekst for øvrige studier: 

Plagiatkontroll/fusk 
Arbeidskrav og eksamensbesvarelser kan bli gjenstand for plagiatkontroll. Besvarelser som er 
helt eller delvis identiske vil ikke bli godkjent og vil anses som fusk eller forsøk på fusk. Se for 
øvrig forskrift om eksamen, studierett og grader ved Høgskolen i Østfold. 
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Praksis 
Feltet er bare obligatorisk for studier der praksis inngår.  

Her må du omtale varighet for praksis (dager, uker osv.), hvor den er plassert i studiet, og 
om/hvordan den er integrert i studiet. Dersom praksis ikke er en integrert del av emnene, må du 
gjøre rede for omfang av praksis i form av studiepoeng (praksis som egne emner). Dersom studiet er 
rammeplanstyrt, må omtale av praksis være i tråd med rammeplanen. 

Totalt omfang av veiledet praksis skal fremgå av vitnemål og Diploma Supplement, og må komme 
tydelig fram i studieplanen. 

Hvis studiet ikke har praksis skriver du «Ingen veiledet praksis knyttet til studiet».  

Beskrivelse av eventuelt andre praksisrelaterte aktiviteter i samarbeid med bedrifter e.l. kan omtales 
her dersom det er obligatorisk aktivitet eventuelt under overskriften Undervisnings- og 
læringsformer, eventuelt med referanse til en emnebeskrivelse. 

 

Forsknings- og utviklingsarbeid 
Her beskriver du hvordan studentene vil møte forskning og/eller kunstnerisk utviklingsarbeid 
gjennom studiet (krav fra NOKUT). Skriv gjerne når og hvordan de vil møte forskningen samt om og 
hvordan de må/skal bidra med FoU i løpet av studiet. Du må også skrive hvordan dette er tilpasset 
studiets nivå, omfang og egenart. 

Angi aktuelle og relevante forskningsområder som fagmiljøet deltar aktivt i. 

Tips: UHRs rapporten Utdanning + FoU = Sant fra 2010  
https://www.uhr.no/ressurser/forskrifter-utredninger-og-rapporter/utredninger-og-rapporter/ 

 

Internasjonalisering 
Her beskriver du ordninger for internasjonalisering, hvor studiet settes i en internasjonal 
kontekst/perspektiv, f.eks. innveksling, lærermobilitet, internasjonal litteratur, undervisning på annet 
språk, internasjonale gjesteforelesere m.m. Spesifiser hvilke emner som undervises på engelsk og 
som dermed kan tilbys innvekslingsstudenter. 

Utvekslingsmuligheter for studentene omtales i punktet under. 

 

Utveksling 
Ved etablering av gradsstudier må avdelingen redegjøre for aktive og relevante utvekslingsavtaler for 
studieprogrammet på rett nivå. Avdelingen må avklare avtaler samt kvalitetssikre tekst for punktene 
Internasjonalisering og Utveksling i samarbeid med internasjonalt kontor. 

Alle gradsgivende studier skal tilby studentutveksling. Her må du synliggjøre om det er obligatorisk 
eller valgfri utveksling, samt når og i hvilket omfang. 

Ved revisjon av studieplaner vil kvalitetssikring og -kontroll skje i programsekretariatene der 
studiedirektørens representant er bindeledd mellom avdeling og Internasjonalt kontor. 
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Evaluering av studiet 
Forslag til standardtekst som kan tas inn i studieplanen for gradsstudiene våre: 

For å kunne tilby en aktuell og relevant utdanning av god kvalitet er høgskolen avhengig av 
studentenes tilbakemeldinger og at du deltar i evaluering av studiene. Dette programmet blir 
jevnlig evaluert for å sikre og utvikle kvaliteten i programmet: 

Det gjennomføres hvert år en nasjonal studentundersøkelse blant 2. årsstudenter på alle 
bachelor- og masterprogram, i regi av NOKUT (Nasjonalt organ for kvalitet i 
utdanningen). Resultatene fra undersøkelsen publiseres i portalen Studiebarometeret.no. 
Høgskolen gjennomfører periodisk programevaluering. 
Det blir gjennomført evalueringer av de enkelte emnene, se den enkelte emnebeskrivelse. 

Avdelingen kan legge til punkter som er spesielle for utdanningen eller avdelingen som helhet. 
Omtale av Studiebarometeret gjelder kun for gradsstudier. 
 

Litteratur 
Litteraturlister skal ligge i den enkelte emnebeskrivelse. Skriv inn: 

Se den enkelte emnebeskrivelse.  

I tillegg anbefales det en standardsetning:  

Litteraturlister som er publisert for emner frem i tid kan bli oppdatert foran hvert semester. 
Oppdatert litteraturliste vil være tilgjengelig i emnebeskrivelsene ved semesterstart. 

Unntak: det kan legges inn litteratur her for studier som kun har ett emne (betalingsstudier) da de 
ikke har egen emnebeskrivelse. Unntaket gjelder inntil videre også for bachelorstudiene ved 
Akademiet. 

Logg 
Dette feltet fylles ut ved revisjon av studieprogram, ikke ved etablering. 

Skriv kort og konkret hvilke punkter og hva som er endret under det enkelte punkt. Dette er underlag 
til bruk i arbeidsbok for programsekretariatene (tekst til arbeidsbok for revisjon/i FS). 

Eksempler: 

- endret pkt. Programledelse 
- endret pkt. Andre vilkår for gjennomføring av studiet 
- endret pkt. Studiets læringsutbytte 
- endret pkt. Undervisnings-, lærings- og vurderingsformer 
- endret pkt. Internasjonalisering 

Du må samtidig gjøre rede for hvorfor endringene er foretatt; faglig begrunnelse. NOKUT har tilsyn av 
ulike studier til ulike tidspunkt, og derfor må vi til enhver tid ha oversikt over endringer som er 
foretatt og hvorfor. Mastergradsstudiene gjennomgår som hovedregel tilsyn av NOKUT tre år etter 
akkreditering. 

Dersom du ikke har foretatt noen endringer i studieplanen, så må du likevel skrive her at det ikke har 
vært behov for revisjon. 

Husk å skrive inn navn og dato for den som har revidert. 
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EMNEBESKRIVELSE(R) 
 
Emnekode 
Foreslå emnekode ved oppretting av nye emner, men diskuter dette først med lokal 
studiestedsadministrasjon (SSA). 

Større endringer i et allerede eksisterende emne krever ny emnekode (de to siste tallene i 
emnekoden slik de er bygd opp i dag gir en indikasjon på når emnet ble opprettet, f.eks. 13 = 2013. 
Endring i emnekoden gir dermed endring i de to siste tallene.  

Endring av emnekode skjer ved endring i ett eller flere av punktene 

- emnets omfang (antall studiepoeng) 
- emnets læringsutbytte (større endringer) 
- eksamensform og/eller karakterregel 

Større endringer som fører til endring av emnekode får betydning for høgskolens rapportering av 
data og må meldes programsekretariatet v/FS-kontakt SSA. 

Mindre endringer i emnet krever ikke ny emnekode, f.eks. pedagogiske tilpasninger av varierende 
arbeidsmetoder, undervisnings- og læringsformer, språklige justeringer av læringsutbytte eller annen 
tekst, endring av arbeidskrav, endringer i litteraturlister. 
 

Navn på emnet (norsk) 
Ved etablering av nytt studium skal navn på emnet foreligge. Emnets navn skal være beskrivende for 
emnets innhold. 

Dersom det er behov for revisjon av emnenavnet for eksisterende emne, må dette meldes 
programsekretariatet v/FS-kontakt SSA og Studieenheten. Faglig begrunnelse for endring av 
emnenavn må foreligge. 
 

Navn på emnet (engelsk) 
Oversettelse av emnenavnet til engelsk skal foreligge når avdelingen søker om etablering av studiet 
som emnet inngår i. 

Det engelske navnet blir ikke synlig i norsk emnebeskrivelse på nett, men i eventuell engelsk 
emnebeskrivelse, og ved produksjon av Diploma Supplement og engelsk karakterutskrift. 

Dersom avdelingen har behov for assistanse til oversettelse av emnenavn, må de enten bruke interne 
ressurser (f.eks. ØSS) eller de kan benytte oversetterbyrået høgskolen har inngått avtale med. Her 
finner du nødvendig informasjon: https://www.hiof.no/for-
ansatte/arbeidsstotte/studier/studieplanutvikling/rammeavtale-for-oversettelse-og-sprakvask-av-
tekst.html 

Ved revisjon av norske emnenavn eller opprettelse av nye emner skal alltid oppdatert versjon av 
engelsk emnenavn foreligge. 
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Studiepoeng 
Nye emner: skriv omfang i antall studiepoeng for emnet. 

Studiepoeng for emnet kan ikke endres uten at det må opprettes ny emnekode, se punkt Emnekode. 

 
Ansvarlig avdeling 
Kun én avdeling oppgis som ansvarlig for emnet selv om emnet inngår i utdanninger på tvers av flere 
avdelinger. 

 

Emneansvarlig 
Inntil to personer kan settes opp som emneansvarlige.  

Emneansvarlig må registreres i FS på det enkelte emnet slik at den/de bl.a. får tilgang til emnet i 
Canvas. Dette er det FS-kontakt SSA som gjør.  

- Ved nytt emne skriver du inn tittel, navn og avdelingstilknytning 
- Ved revisjon av emnet melder studieleder inn eventuell endring av emneansvarlig(e) til FS-

kontakt SSA. 

 
Undervisningsspråk 
Skriv inn ett språk (norsk, engelsk, tysk osv.). 
Gis det undervisning på flere målspråk skriver du «Se pkt. Undervisnings- og læringsformer». Under 
dette punktet kan du si med litt flere ord hvordan undervisningen er lagt opp med tanke på språk i 
undervisning, veiledning, eksamen osv. 

 

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram 
Presiser om emnet er obligatorisk eller valgfritt, og hvilke(t) studieprogram emnet er tilknyttet. 
Emnet kan være obligatorisk i ett studieprogram og samtidig valgfritt i et annet. Dette må komme 
klart fram. 
Eksempel: 

- Obligatorisk emne i Bachelorstudium i informasjonssystemer 
- Valgfritt emne i Bachelorstudium i økonomi og administrasjon 

Ved revisjon av dette punktet (emnet går f.eks. fra å være obligatorisk til valgfritt eller motsatt) så må 
du huske å følge opp tekst i generell del av studieplanen (pkt. Studiets oppbygging og innhold). 

 

Absolutte forkunnskaper 
Er det konkrete tidligere emner eller praksis som må være bestått før studenten kan starte på emnet, 
gå ut i praksis eller avlegge eksamen? Bruk korrekt emnekode og -navn på det aktuelle 
emnet/emnene. 
Eksempler: 

- Bestått praksis i 1. studieår 
eller 
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- SFB10711 Metodekurs 1: Grunnleggende matematikk og statistikk 

Opptakskravet til selve studiet skal altså ikke inn her. 

Dersom det ikke er noen absolutte forkunnskaper til emnet så skriver du bare «Ingen» her. 

 

Anbefalte forkunnskaper 
Informasjon om hva studenten bør ha, men som ikke er et absolutt krav. For eksempel kan man 
anbefale at studentene har spansk fra VG2 for å ta emnet, men da er det ikke et absolutt krav. 

Dersom det ikke er noen anbefalte forkunnskaper til emnet så skriver du bare «Ingen» her. Emner 
som naturlig inngår i studiets oppbygging behøver ikke ramses opp. 

 

Undervisningssemester 
Skriv hvilke(t) semester emnet skal undervises i, med tall og sesong, f.eks.: 

2. semester (vår) 
3. og 4. semester (høst og vår) 

Dersom emnet starter og/eller slutter midt i et semester, gi en indikasjon på dette: 

Eksempel: 

- 3. semester (tidlig høst) for klasse A 
- 4. semester (tidlig vår) for klasse C 
- 4. semester (sein vår) for klasse B 
- 5. semester (sein høst) for klasse D 

Dersom emnet undervises i ulike studieprogram til ulik tid i utdanningene, oppgis også dette. 

Eksempler: 

- Bachelorstudiet i informasjonssystemer: 1. semester (høst) 
- Bachelorstudiet i informatikk  design og utvikling av IT-systemer: 3. semester (høst) 

eller 

- Bachelorstudiet i økonomi og administrasjon: 1. og 2. semester (høst og vår) 

 
Undervisningssted 
Skriv hvor undervisningen finner sted (Halden, Fredrikstad, praksis, annet sted, nett). 

Merk at dette feltet vises i faktaboks på nettsidene, begrens omfang av tekst. 

 
Innhold 
Skriv inn hvilke temaer som blir gjennomgått i emnet. 
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Studentens læringsutbytte ved bestått emne 
Emnets læringsutbytte sorteres under kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse. Ikke alle 
emner vil ha læringsutbytter i alle tre kategorier, men marker tydelig hvilke kategorier de ulike 
læringsutbyttene hører til. Emnenes læringsutbytte skal ses i sammenheng med læringsutbytte for 
studiet som helhet. Dette er viktig både ved etablering av nytt studium, men også ved revidering av 
allerede etablert studium. Små endringer i læringsutbytte for flere emner vil kunne gi et større og 
endret læringsutbytte for studiet.  

Læringsutbyttebeskrivelser skal stå punktvis (se oppsett i malen). 

 
Undervisnings- og læringsformer 
Angi hvordan undervisningen i emnet er lagt opp; på dag-/kveldstid, samlingsbasert, helgesamlinger, 
nettbasert undervisning osv. Detaljer som datoer, klokkeslett osv. bør ikke fremgå her. 

Angi lærings- og arbeidsformer som bl.a. forelesninger, laboratorieøvelser, verksted, basisgrupper, 
tverrfaglighet, prosjektarbeid, ekskursjoner eller lignende samt annen informasjon om emnet som er 
avgjørende for den enkelte students mulighet til å planlegge studiehverdagen.  

Her skal også aktivitet knyttet til arbeidsliv som ikke er veiledet praksis fremgå, f.eks. hospitering, 
bedriftsoppgaver, feltarbeid. 

 

Arbeidsomfang 
Angi totalt antall timer studenten vil bruke på emnet, men bryt det gjerne ned i organiserte 
læringsaktiviteter, selvstudium og eksamensforberedelser/eksamen. 
 
Ved akkrediteringssøknader (både internt og eksternt) skal arbeidsomfang inndeles i organiserte 
læringsaktiviteter, selvstudium og eksamensforberedelser.  

 

Praksis 
Dette punktet fylles normalt ut dersom det er veiledet praksis i emnet.  

Informasjonen må tilpasses ut fra om emnet er et rent praksisemne eller om praksis er en integrert 
del av emnet.  

Omfang (dager/uker), eventuelt arena og vesentlige krav og vilkår for gjennomføring av 
praksisperiode skal fremgå her dersom det ikke naturlig hører hjemme under andre overskrifter i 
emnebeskrivelsen.  

Henvisning til praksiskrav i rammeplanen eller nasjonale retningslinjer om studiet er rammeplanstyrt. 

Hvis det ikke er praksis tilknyttet emnet skriver du «Ingen veiledet praksis i emnet». 

 

Arbeidskrav  vilkår for å avlegge eksamen
Arbeidskrav er definert som obligatorisk aktivitet (prøve, innlevering, laboratorieøving, 
prosjektarbeid el.l.) som må være godkjent før studenten kan fremstille seg til eksamen og/eller 
gjennomføre praksis.  
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Arbeidskrav kan ikke inngå i sluttvurdering. Arbeidskrav og eksamensform i et emnet skal sammen 
gjøre at studenten oppnår emnets læringsutbytte, og derfor må du ved valg av disse se dem i 
sammenheng. Er emnets læringsutbytte at studenten skal kunne kommunisere muntlig, må valg av 
arbeidskrav og eksamensform ha muntlige elementer. Skal studenten ha ferdigheter om 
oppgaveskriving og referanseteknikk, så må valg av arbeidskrav/eksamensform være skriftlig. 

Det er ikke krav om at alle emner skal ha arbeidskrav. Det kan også legges til rette for oppgaver og 
tester som frivillig/oppfordrer læringsaktivitet, men som ikke vil hindre studenten i å ta eksamen 
dersom disse ikke er gjennomført/godkjent. 
 
Dersom emnet har arbeidskrav gjelder følgende: 

- Arbeidskrav skal være konkrete og kontrollerbare, samt kunne dokumenteres 
- Må formuleres slik at kravene enkelt kan registreres i FS (fremkommer i Studentweb) 
- Godkjente arbeidskrav er en forutsetning for å fremstille seg til eksamen, for å gjennomføre 

praksis eller for å fortsette normal studieprogresjon (se standardsetning under) 
- Det bør presiseres hvor mange forsøk studentene har på å avlegge arbeidskrav, eller om det 

ikke er mulig med flere forsøk. F.eks.: Ikke godkjent arbeidskrav kan 
omarbeides/gjennomføres på nytt én gang (eventuelt flere ganger, spesifiser hvor mange). 

- Arbeidskrav bør være vurdert senest to uker før eksamensdato fordi: 
o studenten har klagerett på lik linje som eksamen 
o vurdering av arbeidskrav for studentene må registreres i FS 
o studenter som ikke har fått godkjent sine arbeidskrav skal informeres om trekk fra 

eksamen senest to uker før eksamen 
- Dersom emnet går over to semestre, må det spesifiseres hvilket semester arbeidskravet skal 

gjennomføres. 
- Arbeidskrav skal registreres i FS, men resultatet av arbeidskrav skal ikke inngå i endelig 

karakter 
- Godkjent arbeidskrav gjelder inntil det blir gjort større endringer i emnet eller det 

fremkommer bestemmelser om varighet for arbeidskravet i emnebeskrivelsen. 

 
Du må redegjøre for følgende om arbeidskravene: 

Individuelt eller i gruppe, eventuelt valgfritt 
Omfang på oppgaver. Oppgi cirka omfang eller henvis til semesterplan med nærmere 
redegjørelse. 
Tilstedeværelse må oppgis med krav om %-andel, f.eks. krav om 80 % tilstedeværelse 
ved undervisning/gruppearbeid/seminarer el.l. 

 
For HiØ VIDERE-emner: legg inn en hjelpetekst for emner som tilbys som kurs (arbeidskrav må være 
godkjent for å få kursbevis). 

 

Innenfor høyere utdanning gjelder et generelt gratisprinsipp, og man bør derfor føre en restriktiv 
praksis med å arrangere arbeidskrav som medfører ekstra kostnader for studentene i form av 
ekskursjoner/turer/utflukter. Eventuelle kostnader må spesifiseres klart i emnebeskrivelsen. Det skal 
tilbys alternative arbeidskrav til de som ikke kan dekke kostnaden. 
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Arbeidskravene i obligatoriske emner skal utformes på en slik måte at de kan utføres av studenter 
med ulike tilpasningsbehov. Hvis emnets faglige innhold er av en slik art at det kreves arbeidskrav 
som ikke kan utføres av studenter med spesielle tilpasningsbehov bør man strekke seg langt for å 
tilby alternative arbeidskrav. 

Studieleder/programansvarlig må holde en overordnet oversikt over antall arbeidskrav i det 
respektive studiet slik at arbeidsmengden for studentene ikke overgår det som er forsvarlig.  

 

Eksamen 
Her skriver du hvilken eller hvilke eksamensformer som er valgt for emnet. Valg av eksamensform 
skal knyttes opp mot læringsprosess og læringsutbytte, og ikke bare fungere som en kontroll av 
studentenes kunnskaper. Husk å se eksamensform også i sammenheng med arbeidskrav slik at de 
utfyller hverandre ved oppnåelse av læringsutbytte.  

Studieleder/programansvarlig har ansvar for helheten i studiet emnet inngår i, slik at krav til 
variasjon i vurderingsformer tilfredsstilles og hensynet til etterprøvbarhet og studentenes klagerett 
ivaretas.  

Eksamen kan bestå av én eksamensform eller en kombinasjon av flere. Da enten som to eller flere 
deleksamener eller som én eksamen med flere komponenter. Dette er omtalt lenger ned. 

Det må fremgå om eksamen er individuell, i gruppe, eller valgfritt, varighet, karakterregel og tillatte 
hjelpemidler.  

Klagerett 
Studentene har alltid klagerett på skriftlig del av eksamen, selv om det inngår muntlige 
komponenter. Klagerett er nedfelt i uh-loven og i HiØs egen eksamensforskrift1, og omtales ikke 
under dette punktet med mindre det er særskilt behov for det. I spesielle tilfeller vil det være 
nødvendig å presisere hva studenten kan klage på. Det er ikke mulig å komme med spesifikke 
eksempler, og du rådes derfor til å ta kontakt med eksamensadministrasjonen i de tilfellene hvor du 
er usikker. 

NYTT 2018! Studenten har etter endring i lov om universiteter og høyskoler nå individuell klagerett 
også på gruppeeksamen. Utfallet av en eventuell individuell klage på gruppeeksamen vil kun gjelde 
for den som har klaget. De øvrige gruppemedlemmene beholder opprinnelig resultat. 

 

Eksamensformer 
Eksamensformer, omfang og karakterregel er nedfelt i forskrift om eksamen, studierett og grader ved 
Høgskolen i Østfold kapittel 5. 

Høgskolen har følgende varianter av eksamensformer (alfabetisk opplisting): 

 
Hjemmeeksamen  
Ved hjemmeeksamen får alle studentene samme eksamensoppgavesett. Hjemmeeksamen har en 
klart avgrenset varighet. 

                                                           
1 Kapittel 8 i forskrift om eksamen, studierett og grader ved Høgskolen i Østfold, ikrafttredelse 01.08.2018 
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Spesifisering i emnebeskrivelsen: 

- oppgi om eksamen er individuell eller gruppeeksamen (ikke valgfritt) 
- oppgi varighet på eksamen i antall timer (merk forskjellen på hjemmeeksamen og oppgave) 
- kan angi antall sider/ord, skriftstørrelse og font o.a. 
- oppgi karakterregel. Ved gruppeeksamen må det oppgis om kandidaten får individuell 
karakter eller om det gis en samlet karakter for gruppen. 

 
Eksempel: 
Individuell, skriftlig hjemmeeksamen over tre døgn (72 timer) 
Karakterregel: A-F. 

 
Mappeeksamen 
Mappeeksamen skal bestå av minst to eksamenskomponenter. 
Bare skriftlige arbeider eller andre arbeider som er av en slik art at vurderingen lar seg etterprøve, 
kan inngå i en mappe. 
Verken skriftlig eksamen under tilsyn eller muntlig eksamen skal inngå i mappe. 

Mappen skal vurderes som en helhet. De enkelte elementene kan vektes hver for seg, men uten at 
de gis separate karakterer. Vektingen gir studentene en indikasjon på hvordan den endelige 
karakteren har fremkommet. Dette innebærer at mappen som helhet må vurderes til bestått for at 
kandidaten får bestått i det aktuelle emnet. 

Det må klart fremgå hvorvidt alle mappens elementer skal vurderes, eller kun et utvalg av 
arbeidende. Innholdet i mappens elementer kan ikke tidligere ha vært gjenstand for vurdering. 

I noen tilfeller vil innholdet i en mappe greit kunne vurderes på nytt ved klage på vurderingen. I 
andre tilfeller vil det ikke være praktisk mulig på grunn av innholdets karakter i mappen. Dette 
elementet må tas med i betraktning av klagerett og hvilke komponenter i mappen som skal være 
gjenstand for vurdering. 

Elementer som kan inngå i en mappe kan være: 

- fagtekst, oppgave, innleveringer, prosjekt, prøve, praktisk eksamen, utstilling, test o.a. 

Spesifisering i emnebeskrivelsen: 

- oppgi om eksamen er individuell eller i gruppe 
- angi mappens innhold 
- kan angi vekting av det enkelte element i mappen 
- oppgi karakterregel 
- oppgi om det gis individuell karakter eller samlet karakter ved gruppeeksamen  

 
Muntlig eksamen 
Spesifisering i emnebeskrivelsen: 

- oppgi om eksamen er individuell eller i gruppe 
- oppgi varighet på eksamen i minutter (ca.) 
- spesifiser dersom det er presentasjon eller forsvar/utdyping av skriftlig innlevering 
- oppgi karakterregel 
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- oppgi om det gis individuell karakter eller samlet karakter ved gruppeeksamen  
- oppgi tillatte hjelpemidler (f.eks. oppgave dersom muntlig eksamen tar utgangspunkt i 

denne). Hvis det ikke er tillatt med hjelpemidler presiserer du det her. 
 

Oppgave 
Spesifisering i emnebeskrivelsen: 

- her må det presiseres type oppgave; bacheloroppgave, masteroppgave, fagtekst, 
semesteroppgave 

- varighet skal ikke angis (merk forskjellen på oppgave og hjemmeeksamen) 
- oppgi om eksamen er individuell eller i gruppe, eventuelt valgfritt 
- dersom oppgaven skrives i gruppe, skal antallet studenter pr. gruppe være angitt (maks/min) 
- ved gruppeeksamen bør det presiseres dersom høgskolen nedsetter gruppene  
- oppgi karakterregel 
- oppgi om det gis individuell karakter eller samlet karakter ved gruppeeksamen 

 

Praksis 
Spesifisering i emnebeskrivelsen: 

- oppgi om eksamen er individuell eller i gruppe (normalt individuell) 
- oppgi varighet på praksis (uker, dager) 
- praksis benytter som oftest karakterregel Bestått/Ikke bestått 

 

Praktisk eksamen 
Spesifisering i emnebeskrivelsen: 

- oppgi form på den praktiske eksamen (prosessvurdering, konsert, framføring, skuespill, 
ferdighetsprøve, prosesseksamen, prosjekt, utstilling) 

- oppgi om eksamen er individuell eller i gruppe 
- oppgi varighet på eksamen (uker, dager, timer) 
- oppgi karakterregel 
- oppgi om det gis individuell karakter eller samlet karakter ved gruppeeksamen 

 

Skriftlig eksamen under tilsyn2 
Spesifisering i emnebeskrivelsen: 

- denne eksamensformen er alltid individuell, men må presiseres 
- oppgi varighet på eksamen (antall timer) 
- dette er eksamen i høgskolens lokaler og skrives ofte Individuell, skriftlig eksamen på 4 timer 
- oppgi karakterregel 
- du skal ikke oppgi hvorvidt eksamen gjennomføres digitalt eller ikke 
- oppgi tillatte hjelpemidler under eksamen. Hvis det ikke er tillatt med hjelpemidler presiserer 

du det her. 
 

                                                           
2 Skriftlig eksamen under tilsyn omfatter ikke mappeelementene prøve eller test. Prøve eller test kan inngå i 
mappeeksamen. 
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Eksamensordning 
Når et emne har flere eksamensformer, eventuelt en kombinasjon av eksamensformer, kalles dette 
en eksamensordning. Her omtales to ulike varianter; deleksamen og eksamen med flere 
komponenter. 

 

Deleksamen 
Eksamensformene omtalt over kan settes sammen på ulikt vis når du velger deleksamener i emnet. 
Et emne kan ha to deleksamener og da med fastlagt vekting.  

NB! Merk at en deleksamen i et emne ikke kan inngå i vurderingsgrunnlaget for andre emner. 

 
Kriterier som gjelder ved bruk deleksamen: 

Tematikken innenfor ett og samme emne må være så delt at det er naturlig å prøve 
de ulike fagområdene gjennom ulike eksamensformer. Vi anbefaler en begrenset 
bruk av deleksamen 
Det gis to separate karakterer som deretter slås sammen i FS 
Vektingen av de ulike delene må presiseres i FS og i emnebeskrivelsen 
Presisering av deleksamen og konsekvenser for klagerett og gjenopptakelse av 
eksamen må omtales i emnebeskrivelsen 
Deleksamenene er uavhengige av hverandre og kan i utgangspunktet tas i ulike 
semestre.  
Deleksamenene kan påklages hver for seg. 
Ved ikke bestått på en av deleksamenene, kan kandidaten ta opp igjen den 
deleksamen som ikke er bestått. Ved forbedring av karakter kan hver av 
deleksamenene tas opp hver for seg. 
Deleksamener kan ha ulike karakterregler (bestått/ikke bestått og A-F). 

 

Eksempel på en variant av deleksamen: 

 Mappevurdering i gruppe og individuell skriftlig eksamen 

Deleksamen 1: Mappevurdering (teller 50 %). To mappeinnleveringer som gruppearbeider. 
Det gis en samlet karakter for gruppen.  
 
Deleksamen 2: Individuell skriftlig tretimers eksamen (teller 50 %).  
Hjelpemidler: godkjent kalkulator. 

Karakterregel A-F benyttes for begge deleksamener. Begge deleksamener må være bestått 
for å få karakter i emnet. 

Det gis én samlet karakter i emnet etter karakterregel A-F. 
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Eksamen med to komponenter 
Et emne kan ha en eksamensordning bestående av ulike eksamensformer, men som allikevel er én 
eksamen.  

Eksamen med to komponenter velges ofte når det er både skriftlig og muntlig eksamen i et emne, og 
der muntlig eksamen er justerende på skriftlig eksamen. Skriftlig eksamenskomponent må være 
bestått og kommunisert til kandidaten før vedkommende kan fremstille seg til muntlig 
eksamenskomponent.  

Her kan ikke studenten velge å forbedre bare en av komponentene av emnets eksamen. 

 
Kriterier som gjelder for én eksamen med flere komponenter: 

Det settes én samlet karakter 
Eksamensformene skal gjennomføres i samme semester 
Det brukes samme karakterregel på de ulike komponentene da det gis én samlet 
karakter i emnet 
De ulike komponentene skal ikke vektes 
De ulike komponentene kan ikke tas opp igjen hver for seg. Omtale av dette i eget 
punkt (se pkt. Vilkår ved ny/utsatt eksamen). 
Det må presiseres hvorvidt den skriftlige komponenten må være bestått før 
kandidaten kan fremstille seg for muntlig eksamen. 
Den skriftlige komponenten kan påklages. Det skriftlige arbeidet skal da vurderes på 
nytt og ved eventuell endring av karakter skal det arrangeres ny justerende muntlig 
eksamenskomponent. Omtale av dette i eget punkt (se pkt. Vilkår ved ny/utsatt 
eksamen). 
Skriv gjerne hvordan muntlig eksamenskomponent (der det er det) justerer skriftlig 
eksamenskomponent; f.eks. opp eller ned ett trinn på karakterskalaen A-F. 

 

Eksempel på en variant av eksamen med to komponenter: 

Eksamen med to komponenter: faglig rapport (gruppe eller individuelt) og muntlig 
eksamen (gruppe eller individuell) 

Faglig rapport (individuelt eller i gruppe på maksimalt tre kandidater). Omfanget av 
rapporten må være på 15 sider ved individuell innlevering og 25 sider ved gruppeinnlevering.  

Muntlig eksamen, ca. 30 minutters varighet (gruppe eller individuell avhengig av faglig 
rapport). Rapporten skal presenteres og kandidatene eksamineres i emnets hovedtema. 

Det gis en foreløpig karakter på faglig rapport før muntlig eksamen. Dersom rapporten er 
utarbeidet i gruppe, gis det foreløpig gruppekarakter med samme karakter for alle i gruppen. 
Faglig rapport må være bestått før studenten(e) kan fremstille seg til muntlig eksamen. 
Muntlig eksamen kan justere foreløpig karakter på skriftlig eksamen opp eller ned ett trinn 
på karakterskala A-F.

Det settes individuell karakter i emnet. 
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Sensorordning 
Det skal være to sensorer på hver eksamen, jf. forskrift om eksamen, studierett og grader ved 
Høgskolen i Østfold kapittel 7. Angi om det benyttes interne sensorer, eller intern og ekstern sensor.  
Dersom avdelingen ikke har avgjort hvilke emner som skal ha ekstern sensor så kan man skrive 
Ekstern og intern sensor eller to interne sensorer. 

Ved akkrediteringssøknader (intern eller ekstern) skal det oppgis hvilke emner som skal ha ekstern 
sensor. Forskriften vår sier at det skal benyttes ekstern medsensor til sensur av studentarbeider i 
minst ett emne på alle årstrinn i alle studier og studieprogrammer, jf. kapittel 7. Samtidig er det krav 
om ekstern sensor ved bedømmelse av studenters selvstendige arbeid (les: masteroppgave). 

 

Vilkår for ny/utsatt eksamen 
Her omtales ny/utsatt eksamen kun hvis det er avvik fra ordinær eksamensgjennomføring.  

Ny eksamen: studenten ønsker å forbedre karakteren på allerede bestått evt. ikke bestått eksamen. 
Utsatt eksamen: studenten har vært syk / gyldig fravær ved eksamen. 

Deleksamener skal ikke være tematisk sammenkoblet og kan både påklages og forbedres hver for 
seg. 

Ved flere eksamenskomponenter i emnet må det presiseres for det enkelte emnet: 

a) Ved stryk. En vanlig kombinasjon av skriftlig komponent + muntlig justerende. Skriftlig 
komponent må være vurdert til bestått før muntlig kan avlegges. Stryk på skriftlig komponent 
kan påklages. Muntlig avlegges først etter at skriftlig er bestått (enten ved klagebehandling 
eller forbedring). Innholdet i skriftlig komponent vil typisk kunne omarbeides én gang. 

b) Ved ønske om forbedring. Komponenteksamen forutsetter at det settes én helhetlig 
karakter på bakgrunn av alle komponentene. Den logiske og godt innarbeidede praksisen er 
at alle komponentene i så fall må tas på nytt. 

  

Eksempler på tekst når det er mappeeksamen i emnet: Samme prinsipp som over. Ved ikke bestått 
resultat kan innholdet omarbeides én gang. Dette må som regel skje i samråd med fagansvarlig. Ved 
ønske om forbedring må alle mappeelementene utarbeides og leveres på nytt. 

Ny/utsatt eksamen for bacheloroppgave, masteroppgave og annet selvstendig arbeid er regulert i 
kapittel 6 Eksamen i høgskolens eksamensforskrift; en student som har fått resultat ikke bestått på 
bacheloroppgave, masteroppgave eller annet større arbeid, kan levere omarbeidet versjon av 
oppgaven til sensur én gang, og du kan derfor bare henvise til denne paragrafen. 

Kontakt eksamensadministrasjonen for veiledning og vurdering i det enkelte tilfellet. Teksten som 
utarbeides må ikke gi rom for ulike tolkninger. 
 

Evaluering av emnet 
Som et minimum skal det fremgå hvordan emnet evalueres og hvordan resultatene fra evalueringen 
behandles. Du kan ta utgangspunkt i følgende standardtekst og tilpasse den til dine/avdelingens 
rutiner: 
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Tilbakemelding fra studentene våre er avgjørende for at vi skal kunne tilby best mulige emner 
og studieprogrammer. Dette emnet evalueres på følgende måte: 

Midtsemesterevaluering/underveisevaluering 
Sluttevaluering 

Resultatene behandles av/i 

Lærergruppe 
Programråd 
Lokalt utvalg for utdanningskvalitet 
 

Litteratur 
Her skriver dere inn litteratur. Litteraturlista skal være fullstendig med forfatter, tittel, årstall, forlag, 
sted, eventuelt utgave og sidetall. HiØ stiller krav til studenter om referanseteknikk og vi bør derfor 
gå foran med et godt eksempel. Biblioteket står til disposisjon for veiledning.  

Ved revisjon av litteraturlisten skal denne setningen stå øverst: Litteraturlisten er sist oppdatert xx. 
juni 2018. 

 

Logg 
Dette feltet skal du bare bruke når du reviderer et allerede etablert studium. 

Feltet er til hjelp for programsekretariat, studieleder, dekan og studiedirektør. Ved overgang til nytt 
publiseringsverktøy høsten 2018 er det viktig at den som reviderer emnet skriver inn her hva som er 
gjort av endringer. Skriv kort og konkret, f.eks.: 

- endret pkt. Undervisningssemester 
- endret pkt. Undervisnings- og læringsformer 
- endret pkt. Arbeidskrav 

 
Du må samtidig gjøre rede for hvorfor endringene er foretatt; faglig begrunnelse. NOKUT har tilsyn av 
ulike studier til ulike tidspunkt, og derfor må vi til enhver tid ha oversikt over endringer som er 
foretatt og hvorfor. Mastergradsstudiene gjennomgår som hovedregel tilsyn av NOKUT tre år etter 
akkreditering. 

Dersom du ikke har foretatt noen endringer i emnet så må du likevel skrive her at det ikke har vært 
behov for revisjon. 

Husk å skrive inn navn og dato for den som har revidert. 
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