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

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

1.1 Leseveiledning for vedlagt dokumentasjon 

Masterstudium i organisasjon og ledelse er organisert under Avdeling for økonomi, språk og 
samfunnsfag. Avdelingen ledes av dekan, som har personalansvar for tre studieledere. Hver 
studieleder har ansvar for en seksjon; henholdsvis språk, økonomi og samfunnsfag. Masterstudium 
i organisasjon og ledelse er plassert organisatorisk i seksjon for samfunnsfag. Studieleder og 
studieprogramansvarlig har sammen ansvar for at studieprogram, studieplanrevisjon og 
emneevaluering blir fulgt opp i henhold til kvalitetssystemet. Revidert funksjonsbeskrivelse for 
avdelingen (vedlegg 1) viser hvordan roller og oppgaver er inndelt på avdelingen for å jobbe 
systematisk med kvalitet i utdanningen fra emne- og programnivå til avdelingsnivå.  
 
Avdelingsstyrets virkeområde er nedfelt i høgskolens delegasjonsreglement (vedlegg 506) og 
mandatet er utformet i tråd med dette (vedlegg 2). Avdelingstyret vedtar avdelingens årsplan som 
fremkommer i innkalling til avdelingsstyret (vedlegg 3), som bl.a. inneholder tiltak for å bedre 
utdanningskvalitet. Videre gir avdelingsstyret råd om studieportefølje og studieplan-
utviklingsarbeid og deltar i å gi svar på høringer fra avdelingen. 
 
Det har vært gjennomført regelmessige møter i Lokalt utvalg for utdanningskvalitet (LUKU) hvor 
alle studieprogramansvarlige, samt studenter, deltar (vedlegg 4-5). Det er studieleder for 
samfunnsfag som leder avdelingens LUKU, og som for øvrig også sitter i 
Utdanningskvalitetsutvalget (UKU), og på den måten sikrer at saker kan fremmes til 
institusjonsnivå. I henhold til høgskolens kvalitetssystem er LUKU erstattet av flere programutvalg, 
og avdelingen jobber nå med å oppnevne disse. 
 
Det gjennomføres også regelmessige personalmøter og månedlige seksjonsmøter med tema som 
omhandler utdanningskvalitet, samt at det gis informasjon om nasjonale og lokale høringer eller 
endringer i regler og forskrifter (vedlegg 6-7). På seksjonsmøtene diskuteres også tilbakemeldinger 
fra studenter og behov for å iverksette tiltak (vedlegg 8-9). Fra 2017 har det blitt arrangert  
arbeidsseminarer med ansatte ved Masterstudium i organisasjon og ledelse to ganger i året, der 
det jobbes med å konkretisere og videreutvikle studiet (vedlegg 10).  
 
Emneansvarlig sørger for at det velges programtillitsvalgte som videreformidles til studentrådet. 
Den programtillitsvalgte kan melde inn saker direkte til emneansvarlig, eller via studentrådet som 
ledelsen har regelmessige møter med for å utvikle studieprogram og forbedre læringsmiljøet 
(vedlegg 11-12).  
 
Avdelingens ledelse tar flere initiativ til tiltak for å bedre utdanningskvalitet i avdelingens 
studieportefølje. Dette skjer for eksempel gjennom implementering av kollegabasert veiledning, 
ved å fremme kunnskapsdeling og deling av «best practise» og oppfølging av emneevalueringer 
(vedlegg 13-15). Avdelingen er også aktiv i å nominere egne ansatte og studenter til ulike priser, 
hvor Masterstudium i organisasjon og ledelse har utmerket seg (vedlegg 16).   
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1.2 Oversikt over nummererte vedlegg 

Vedlegg 1 Funksjonsbeskrivelse (Delegeringsreglement) for Avdeling ØSS 2019 
Vedlegg 2 Avdelingsstyrets sammensetning og medlemmer 
Vedlegg 3 Innkalling til avdelingsstyre 08.03.2018 
Vedlegg 4 Mandat og medlemmer LUKU 
Vedlegg 5 Referater fra LUKU 2018 og 2019 
Vedlegg 6 Innkallinger til personalmøter 2018 og 2019 
Vedlegg 7 Innkallinger til seksjonsmøter på MA i organisasjon og ledelse (MOL) 2018 og 2019 
Vedlegg 8 Oppfølging av revidert forskrift 
Vedlegg 9 Oppfølging av avvikssak 
Vedlegg 10 Program for arbeidsseminar (offsite) 2018   
Vedlegg 11 Innkallinger til møter med studentrådet 2018 og 2019 
Vedlegg 12 Oppfølging av saker fra studentrådet 
Vedlegg 13 Kunnskapsdeling og «best practise» 
Vedlegg 14 Nyhetsbrev på Avdeling ØSS 2018 og 2019 
Vedlegg 15 Oppfølging av emneevaluering 2018 og 2019 
Vedlegg 16 Nominasjon ved Avdeling ØSS og prisvinnere ved MA i organisasjon og ledelse (MOL) 
 
Vedlegg 506 Delegasjonsreglement for Høgskolen i Østfold 
 
 
 
  



5 
 

2. Studietilsynsforskriften, § 4-1 (3) 
Institusjonen skal ha ordninger for systematisk å kontrollere at alle studietilbud tilfredsstiller kravene i forskrift 
om kvalitetssikring og kvalitetsutvikling i høyere utdanning og fagskoleutdanning § 3-1 til § 3-4 og kapittel 2 i 
denne forskrift. 

2.1 Leseveiledning for vedlagt dokumentasjon 

Emneansvarlig har ansvar for å gjennomføre midtsemesterevalueringer (vedlegg 17), følge opp 
resultatene i dialog med studentene og utarbeide en emnerapport ved slutten av hvert semester 
som skal sendes til studieleder. Emneansvarlig skal også ved behov for revisjon av emner bidra i 
det årlige studieplanrevisjonsarbeidet i samarbeid med studieprogramansvarlig og studieleder 
(vedlegg 1). Revisjon av studieplaner er også et utvidet samarbeid med studiedirektør som er med i 
prosessen for å kvalitetssikre endringer, blant annet i programsekretariat/statusmøter (vedlegg 
18). Studieleder utarbeider en studieplanrevisjonsrapport (tidligere arbeidsbok) hvor det 
redegjøres og begrunnes for endringer i studieplaner og emner, samt hvilke kilder som ligger til 
grunn (vedlegg 19).   
 
Det er nylig gjennomført både periodisk programevaluering (vedlegg 20) og strategisk 
egenvurdering av Masterstudium i organisasjon og ledelse (vedlegg 21). Gjennom disse 
evalueringene vurderes det hvorvidt kravene i gjeldende forskrift tilfredsstilles. Resultatene blir 
fulgt opp i fagmiljøet, blant annet på arbeidsseminarer (vedlegg 10) og delt med avdelingsstyret, 
LUKU (vedlegg 5) og UKU. For nærmere omtale av tiltak vises det til kapittel 4.   
 
I perioden november til januar legges undervisningsplaner for masterprogrammet for kommende 
studieår. Deretter utarbeides arbeidsplaner av studieleder for hver enkelt fagansatt. Denne 
prosessen skal sikre at krav til fagmiljøets kompetanse er oppfylt, og at den enkelte ansattes 
forskning og kompetanse knyttes best mulig opp mot undervisningen i studieprogrammet. 
Studieleder følger opp hver enkelt ansatt og deres behov for kompetanseutvikling gjennom 
regelmessige medarbeidersamtaler (vedlegg 22) og sørger for at de ansatte har formell UH-
pedagogisk komeptanse. 
 
Dokumentasjon på oppfyllelse av krav til fagmiljøet for studieåret 2019-2020 ble rapportert i 
tilknytning til avdelingens strategiske egenvurdering. Det samlede fagmiljøet ved avdelingen blir 
forøvrig vurdert årlig som en del av avdelingens kvalitetsrapport (vedlegg 23). Avdelingens 
rekrutterings- og kompetanseplan er et viktig verktøy i arbeidet med å sikre den faglige 
kompetansen på studieprogrammet. Grunnet sensitive personopplysninger er kun et utdrag av 
planen, som omhandler det totale fagmiljøet på avdelingen, vedlagt (vedlegg 24). 
 
Avdelingens ledelse deltar årlig i intern styringsdialog med institusjonens ledelse (vedlegg 607) 
hvor bl.a. utdanningskvalitet, gjennomstrømning, kompetansebehov ved studieprogrammet 
diskuteres (vedlegg 25). I tillegg gjennomføres det årlig dialogmøte med studiedirektøren om 
studieportefølje og måltall, hvor det er fokus på hvilke studier som skal lyses ut, hva avdelingen 
gjør for å redusere frafall, sikre godt læringsmiljø og god oppfølging av studenter (vedlegg 909). 
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2.2 Oversikt over nummererte vedlegg 

Vedlegg 1 Funksjonsbeskrivelse (delegeringsreglement) for Avdeling ØSS  
Vedlegg 5 Referater fra LUKU 
Vedlegg 10 Program for arbeidsseminar (offsite) i 2018 
Vedlegg 17 Midtsemesterevalueringer for MA i organisasjon og ledelse (MOL) 2015, 2018 og 2019 
Vedlegg 18 Innkalling til statusmøte 2019 
Vedlegg 19 Studieplansrevisjonsrapport 2019 – MA i organisasjon og ledelse (MOL) 
Vedlegg 20 Periodisk programevaluering – MA i organisasjon og ledelse (MOL) vår 2018 
Vedlegg 21 Strategisk egenvurdering – MA i organisasjon og ledelse vår 2019 
Vedlegg 22 Innkalling til medarbeidersamtaler 
Vedlegg 23 Kvalitetsrapport 2019 – Avdeling for økonomi, språk og samfunnsfag 
Vedlegg 24 Utdrag fra avdelingens rekrutterings- og kompetanseplan 
Vedlegg 25 Referat fra intern styringsdialog 2019  
 
Vedlegg 607 Dagsorden for intern styringsdialog 2019 
Vedlegg 909 Fremdrifts- og møteplan høst 2019 – sak om studieportefølje og måltall studieåret 
2020 - 2021 
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3. Studietilsynsforskriften, § 4-1 (4) 
Institusjonen skal systematisk innhente informasjon fra relevante kilder for å kunne vurdere kvaliteten i alle 
studietilbud. 

3.1 Leseveiledning for vedlagt dokumentasjon 

Masterstudium i organisasjon og ledelse benytter en rekke interne og eksterne kilder for å vurdere 
kvaliteten i studietilbudet, og i det følgende beskrives de viktigste kildene til informasjon.  
 
Emneansvarlige på studieprogrammet gjennomfører og følger opp regelmessige 
midtsemesterevalueringer (vedlegg 17) og avslutter ofte i tillegg sin undervisning med en kort 
muntlig studentevaluering (vedlegg 26). Disse løpende evalueringene kan få konsekvenser både 
for undervisningsopplegg og videre utvikling av studieprogrammet.  
 
På masterprogrammet benyttes alltid én intern og én ekstern sensor på hvert emne, for å ivareta 
en ekstern kvalitetssikring. Eksterne sensorer kan skrive sensorrapporter til studieleder som har 
ansvar for iverksetting av eventuelle tiltak. Sensorrapportene som er levert ved Masterstudium i 
organisasjon og ledelse viser at det er høy kvalitet på studentenes masteravhandlinger og en 
kontinuitet i kvaliteten (vedlegg 27). 
 
Periodisk programevaluering, som nylig er gjennomført ved Masterstudium i organisasjon og 
ledelse, har vært en svært viktig kilde for avdelingen, og tiltak som er iverksatt som følge av 
evalueringen er nærmere omtalt i kapittel 4.  
 
Avdelingen etablerte i 2018 et Advisory Board med et mandat som fremkommer i innkalling til 
avdelingsstyre (vedlegg 3) og består av både eksterne og interne medlemmer (vedlegg 28). 
Formålet med Advisory Board er å utveksle ideer, erfaringer og få anbefalinger fra arbeidslivet for å 
utvikle avdelingens studieprogram (vedlegg 29). Prosjektet ‘Utdanningsløftet’ ble fullført i 2019, 
der hovedmålet var å redusere frafall og utvikle en modell som kunne benyttes på alle 
studieprogram ved avdelingen (vedlegg 30).  
 
Høgskolen utarbeider årlig en rapport som viser opptakstall, førsteprioritetssøkere og hvorvidt 
studieprogrammet rekrutterer fra områder utenfor Østfold (vedlegg 711). Rapporten viser at 
Masterstudium i organiasjon og ledelse de senere årene har rekruttert flere yngre søkere enn 
tidligere, noe som kan innebære en økt interesse for utveksling. Dette er også en av årsakene til at 
det nå er satt fokus på å legge godt til rette i studieplanen for utveksling, noe som er nærmere 
omtalt i kapittel 4. Det innhentes også data fra Database for statistikk om høgre utdanning (DBH) 
for både møtt-tall, tall på gjennomstrømning og studiepoengproduksjon til å evaluere utvikling og 
eventuelle tiltak på studieprogramnivå. 
 
Gjennom undersøkelser som Studiebarometeret (vedlegg 31), og studieprogrammets egen 
kandidatundersøkelse (vedlegg 32) som ble gjennomført i påvente av høgskolens 
kandidatundersøkelse,  innhentes informasjon om eksempelvis læringsmiljø og 
arbeidslivsrelevans. Andreårsstudentene deltar årlig i Studiebarometeret, og de siste årene har 
Masterstudium i organisasjon og ledelse hatt gode resultater på mange områder i forhold til 
landsgjennomsnittet (vedlegg 31 og 33). På de få områdene der studieprogrammet får dårligere 
resultater enn landsgjennomsnittet finnes det gode forklaringer på dette. Studieprogrammet får 
eksempelvis svake resultater knyttet til informasjon om fremtidige jobbmuligheter. 
Studieprogrammet er erfaringsbasert, studentene er allerede i jobb og det har ikke vært et 
etterspurt behov for ytterligere informasjon om fremtidige jobbmuligheter. 
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Både interne og eksterne undersøkelser, kombinert med emneevalueringer og andre 
tilbakemeldinger, danner grunnlag for studieprogramrapporten og avdelingens kvalitetsrapport 
(vedlegg 23).  

3.2 Oversikt over nummererte vedlegg 

Vedlegg 3 Innkalling til avdelingsstyre 08.03.2018 
Vedlegg 17 Midtsemesterevalueringer for MOL  
Vedlegg 23 Avdelingens kvalitetsrapport 
Vedlegg 26 Program studiesamling – innhenting av muntlige studentevalueringer 
Vedlegg 27 Sensorrapporter 2016, 2017 og 2019 
Vedlegg 28 Medlemmer av Advisory Board 
Vedlegg 29 Innkallinger til Advisory Board 2018 og 2019 
Vedlegg 30 Rapport fra prosjektet ‘Utdanningsløftet’ 2017 - 2018 
Vedlegg 31 Studiebarometeret 2017 og 2018 
Vedlegg 32 Kandidatundersøkelse fra periodisk programevaluering vår 2018 
Vedlegg 33 Oppfølging av Studiebarometeret 2017 og 2018 
 
Vedlegg 711 Trendar i søkjarutviklinga og inntakskvalitet 2019 
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4. Studietilsynsforskriften, § 4-1 (5) 
Kunnskap fra kvalitetsarbeidet skal brukes til å utvikle kvaliteten i studietilbudene og avdekke eventuelt 
sviktende kvalitet. Sviktende kvalitet skal rettes opp innen rimelig tid. 

4.1 Leseveiledning for vedlagt dokumentasjon  

I rapporten fra periodisk programevaluering av Masterstudium i organisasjon og ledelse ble det 
påpekt mulige forbedringer av studieprogrammet, knyttet til bemanning, alumni og mulighet for å 
tilby studiet på heltid (vedlegg 20). Avdelingen har i etterkant foretatt flere ansettelser og 
opprettet alumni på Facebook (vedlegg 34). Det vurderes også å gjøre visse strukturelle endringer 
av studieprogrammet (vedlegg 35). Evalueringsrapporten indikerte at studieprogrammet trengte 
en klargjøring av sin plass i lys av høgskolens strategi og dette ble fulgt opp og tydeliggjort i 
avdelingens strategiske egenvurdering (vedlegg 21). 
 
Avdelingens rekrutterings- og kompetanseplan er et viktig verktøy for til enhver tid å sikre den 
faglige kompetansen på studieprogrammet. På avdelingen generelt er det en høy andel første- og 
toppkompetanse (vedlegg 24). I 2018 ble det kalt inn en ny professor II i åremålsstilling på 
masterprogrammet, i hovedsak på bakgrunn av periodisk programevaluering der det ble påpekt at 
studieprogrammet burde ha flere ansatte som forsker på ledelse. Det ble også ansatt en ny 
professor i organisasjon og ledelse (vedlegg 36) og en ny førsteamanuensis i kvantitativ metode i 
2019 (vedlegg 37). Styrking av kompetansen innenfor kvantitativ metode er også gjort på 
bakgrunn av et økende antall studenter som ønsker å gjennomføre kvantitative undersøkelser i 
sine masteravhandlinger. 
 
Det ble i 2016 gjort en del endringer i studieplanen for masterprogrammet, med mål om blant 
annet å redusere frafall av studenter (vedlegg 38). Dette var til dels strukturelle endringer som ble 
planlagt allerede i 2013, og som ble innført stegvis og ferdigstilt i 2016. Noen av endringene som 
ble gjort, eksempelvis å flytte metodeundervisningen til tidligere i studieforløpet, var også resultat 
av evaluering fra studenter som ble mottatt i 2015 (vedlegg 17). Studieprogrammet opplever nå en 
reduksjon i frafall og et høyere antall studenter som fullfører studiet (vedlegg 39), også innenfor 
normert tid. 
 
I gjennomgangen av ansattes arbeidsplaner i 2017 ble det tydelig at et høyt antall studenter på 
masterpogrammet hadde eksterne veiledere. For å kunne sikre kvaliteten på veiledningen bedre, 
og også muliggjøre at tematikk kan knyttes mot ansattes forskning, ønsket avdelingen i større 
grad å benytte egne ansatte som veiledere. Fagmiljøet har derfor jobbet systematisk med å 
redusere eksterne veiledere, og status per januar 2020 er at det kun er to studenter med eksterne 
veiledere.  
 
På grunn av studiets egenart og studentenes livssituasjon der mange av studentene er i full jobb 
og etablert med familie, så har utvekslingsmuligheter ikke vært etterspurt i særlig grad av 
studentene. For å tilrettelegge bedre for utveksling i studieplanen, og øke antall utreisende 
studenter, jobber avdelingen med å få på plass utvekslingsavtaler med Sverige og Australia 
(vedlegg 40). I tillegg jobbes det med en mulig omstrukturering av emner, i form av reduksjon i 
antall studiepoeng per emne, for å legge bedre til rette for internasjonalisering også for 
innkommende studenter (vedlegg 35).   
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4.2 Oversikt over nummererte vedlegg 

Vedlegg 17 Midtsemesterevalueringer for MOL 
Vedlegg 20 Rapport fra periodisk programevaluering  
Vedlegg 21 Strategisk egenvurdering av MOL 
Vedlegg 24 Utdrag fra avdelingens rekrutterings-og kompetanseplan 
Vedlegg 34 Alumni på Facebook  
Vedlegg 35 Arbeid med omstrukturering 2019 
Vedlegg 36 Utlysningstekst professor i organisasjon og ledelse 
Vedlegg 37 Utlysningstekst førsteamanuensis i kvantitativ metode 
Vedlegg 38 Endringsnotat for studieplanrevisjon - MA i organisasjon og ledelse 2016 
Vedlegg 39 Gjennomstrømningstall fra DBH og studieprogramansvarlig  
Vedlegg 40 Arbeid med tilrettelegging for utveksling til Sverige og Australia 2019 - 2020 
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5. Vedlegg 
 
Alle dokumenter det er referert til i leseveiledninger og vedleggslister ovenfor finnes vedlagt i 
løpende nummerrekkefølge fra og med neste side. Starten på hvert vedlegg er merket med 
vedleggsnummer i øvre høyre hjørne. 


	Innholdsfortegnelse
	1. Studietilsynsforskriften, § 4-1 (2)
	1.1 Leseveiledning for vedlagt dokumentasjon
	1.2 Oversikt over nummererte vedlegg

	2. Studietilsynsforskriften, § 4-1 (3)
	2.1 Leseveiledning for vedlagt dokumentasjon
	2.2 Oversikt over nummererte vedlegg

	3. Studietilsynsforskriften, § 4-1 (4)
	3.1 Leseveiledning for vedlagt dokumentasjon
	3.2 Oversikt over nummererte vedlegg

	4. Studietilsynsforskriften, § 4-1 (5)
	4.1 Leseveiledning for vedlagt dokumentasjon
	4.2 Oversikt over nummererte vedlegg

	5. Vedlegg

