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Høgskolen i Østfold holder til i Fredrikstad og Halden - tett innpå skjærgården og flott turterreng i skog og mark, med kort vei til storbyer
som Oslo og Gøteborg. 

Vi er en høgskole i vekst og utvikling som legger vekt på tett og godt samarbeid på tvers av fagmiljø og nærhet til våre studenter. Vi har en
solid posisjon i næringslivet med gode relasjoner til våre lokale og regionale partnere. Vi tilbyr et bredt spekter av studier på bachelor- og
masternivå, med utgangspunkt i aktuell forskning.

Åremålsstilling som dekan ved Avdeling for informasjonsteknologi
Høgskolen i Østfold står overfor spennende og krevende utfordringer innen studieutvikling, utvikling av undervisnings- og
evalueringsformer og styrking av høgskolens forskningsaktivitet. I tillegg spiller utdanningspolitiske utfordringer i sammenheng med
livslang læring og internasjonalisering en viktig rolle. Høgskolen er en utdannings- og forskningsinstitusjon med en tydelig regional
forankring, og med en ambisjon om å bli mer synlig nasjonalt og internasjonalt.

Avdeling for informasjonsteknologi er lokalisert på studiested Halden, og har ca. 500 studenter og 25 ansatte. Dette utgjør det største IKT-
miljøet i norsk høgskolesektor. Avdelingen samarbeider tett med næringslivet for å sikre et faglig godt studietilbud som gjør IT-kandidatene
attraktive i arbeidsmarkedet, bl.a. gjennom avdelingens Advisory Board for IT-studier. Avdelingen tilbyr bachelor-, master- og årsstudier
innen digitale medier, informatikk, informasjonssystemer og dataingeniørfag. 

Ved Avdeling for informasjonsteknologi er det fra 1. august 2017 ledig åremålsstilling som dekan. Dekan ansettes for en åremålsperiode
på fire år, med mulighet for ansettelse i ytterligere to åremålsperioder etter ny utlysning av stillingen. 

Arbeidsområder

Dekan rapporterer til rektor og høgskoledirektør og inngår i høgskolens ledergruppe som er ledet av rektor. Ledergruppen skal være med å
utvikle høgskolens virksomhet.

Dekan skal lede den samlede virksomheten ved avdelingen, og skal bidra til å gjennomføre målsettinger og prioriteringer i tråd med
høgskolestyrets vedtak.

Det stilles store krav til faglig ledelse i forbindelse med videreutvikling av undervisnings- og evalueringsformer, avdelingens FoU-aktiviteter
og av samarbeid på tvers av fag- og avdelingsgrenser.

Det forventes at dekanen representerer og posisjonerer avdelingen og høgskolen, og i tillegg fremmer internt og eksternt samarbeid.

Kvalifikasjonskrav

høy vitenskapelig kompetanse innen ett eller flere av avdelingens sentrale fagområder
ledererfaring fra tilsvarende virksomhet, med dokumenterte resultater
god muntlig og skriftlig fremstillingsevne på et skandinavisk språk og engelsk
god kompetanse i bruk av IKT

I tillegg legger vi vekt på din

evne til å lede, motivere og inspirere medarbeiderne og å skape gode samarbeidsrelasjoner
evne til strategisk tenkning, med et helhetlig blikk på organisasjonens virksomhet
innsikt i forsknings- og utdanningspolitikk, både nasjonalt og internasjonalt
erfaring fra budsjett- og planarbeid
handlekraft og gjennomføringsevne

Personlig egnethet vil bli tillagt stor vekt. 

Vi tilbyr

Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ som dekan - kode 1474, for tiden kr 702 500 - 907 900. 
Fra lønnen trekkes 2 % innskudd til Statens pensjonskasse. Fra lønnen trekkes 2 % innskudd til Statens pensjonskasse.
Gode pensjons- og lånemuligheter gjennom medlemskap i Statens Pensjonskasse, se www.spk.no.

Høgskolen i Østfold er en IA-bedrift og legger vekt på mangfold. Vi oppfordrer alle kandidater som er kvalifisert til stillingen om å søke jobb
hos oss, uten hensyn til alder, kjønn, funksjonshemming, nasjonal eller etnisk bakgrunn.

Kontaktpersoner

Rektor Hans Blom
tlf: +47 907 97 200, 
e-post: hans.a.blom@hiof.no

Høgskoledirektør Carl-Morten Gjeldnes
tlf: +47 913 96 931, 
e-post: carl.m.gjeldnes@hiof.no

Generert fra Jobbnorge.no den 2. januar 2017 kl. 15:08

Vedlegg 1

3

http://www.spk.no/
mailto:hans.a.blom@hiof.no
mailto:carl.m.gjeldnes@hiof.no


HR-direktør Gaute Storås
tlf: +47 400 53 982,
e-post: gaute.storas@hiof.no

Innsending av søknad og annen dokumentasjon

Du søker elektronisk gjennom vårt rekrutteringssystem. All vedlagt dokumentasjon skal være på et skandinavisk eller engelsk språk. Vi ber
deg om å legge ved:

CV
attester og vitnemål

Dersom du ønsker konfidensiell behandling av din søknad, gjør vi oppmerksom på at opplysninger om deg kan gjøres kjent. Du vil da få
informasjon om dette, jf. Offentleglova § 25.

Vi vil gjerne ha deg med på laget. Benytt søknadsskjema på denne siden for å sende inn søknad og CV.

Jobbnorge-ID: 130358, Søknadsfrist: 15.02.2017
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Høgskolen i Østfold holder til i Fredrikstad og Halden -tett innpå skjærgården og flott turterreng i skog og mark, med kort vei til storbyer som
Oslo og Gøteborg.

Vi er en høgskole i vekst og utvikling som legger vekt på tett og godt samarbeid på tvers av fagmiljø og nærhet til våre studenter. Vi har en
solid posisjon i næringslivet med gode relasjoner til våre lokale og regionale partnere. Vi tilbyr et bredt spekter av studier på bachelor-og
masternivå, med utgangspunkt i aktuell forskning.

Studieleder - Avdeling for informasjonsteknologi

Ved Avdeling for informasjonsteknologi er det fra 1. august ledig åremålsstilling som studieleder. Studieleder ansettes for en åremålsperiode
på 4 år med mulighet for ansettelse for ytterligere to åremålsperioder ved ny utlysning av stillingen.

Arbeidsområder

Studieleder inngår i avdelingens ledergruppe og har dekan som nærmeste overordnede. Som studieleder har du ledelsesansvar og
administrativt ansvar med oppgaver som innebærer:

planlegging, gjennomføring, evaluering og videreutvikling av studieprogrammene i samsvar med høgskolens kvalitetssystem og
studieplaner
delegerte oppgaver vedrørende økonomistyring og personalledelse i henhold til gjeldende stillingsbeskrivelse
nært samarbeid med lokal studiestedsadministrasjonen og fellesadministrasjonen

Avdelingens fagprofil er i stadig forandring og det forventes at studieleder deltar aktivt i utvikling av nye studietilbud på bachelor-og
masternivå. Det forventes videre at studieleder bidrar med å representere og posisjonere avdelingen og høgskolen, samt å fremme internt og
eksternt samarbeid.

Kvalifikasjonskrav

relevant høyere utdanning på minimum masternivå
gode lederegenskaper, gjerne med dokumentert lederopplæring
erfaring fra undervisning og FoU
erfaring fra ett eller flere fagområder ved avdelingens studieportefølje

Vi vil i tillegg legge vekt på din kompetanse innen følgende områder

kjennskap til budsjett-og planarbeid
analytiske evner og evne til strategisk tenkning
evne til å oppnå resultater og sikre god faglig og administrativ utvikling
evne til å motivere og inspirere
god muntlig og skriftlig framstillingsevne på norsk og engelsk
god kompetanse i bruk av IKT

Egnethet, gode kommunikasjonsevner og evne til god relasjonsbygging vil bli tillagt vekt.

Vi tilbyr

Stillingen lønnes som 1473 Studieleder, for tiden mellom kr 623 900 -792 700. Fra lønnen trekkes 2 % innskudd til Statens
pensjonskasse.

Du får også

et engasjert og faglig miljø i utvikling
gode velferdsordninger
gode pensjons-og lånemuligheter gjennom medlemskap i Statens pensjonskasse.

Høgskolen i Østfold er en IA-bedrift og legger vekt på mangfold. Vi oppfordrer alle kandidater som er kvalifisert til stillingen om å søke jobb
hos oss, uten hensyn til alder, kjønn, funksjonshemming, nasjonal eller etnisk bakgrunn.

Kontaktpersoner

Dekan Harald Holone
Tlf: 69 60 82 81
E-post:harald.holone@hiof.no

Innsending av søknad

Søk elektronisk gjennom vårt rekrutteringssystem. All vedlagt dokumentasjon skal være på norsk, skandinavisk eller engelsk. Dersom du får
problemer med å laste opp attester, vitnemål og annen dokumentasjon, kan dette sendes til: Høgskolen i Østfold,HR-enheten, PB 700, 1757
Halden. Merk søknad: Ref. 17/00933

Dersom du ønsker konfidensiell behandling av din søknad, gjør vi oppmerksom på at opplysninger om deg likevel kan gjøres kjent. Du vil da
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få informasjon om dette, jf. Offentleglova § 25.  

Vi vil gjerne ha deg med på laget. Søk stilling hos oss nå! Benytt søknadsskjema på denne siden for å sende inn søknad og CV 

Jobbnorge-ID: 138894, Søknadsfrist: 25.06.2017, Intern ID: 17/00933  
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Emne:   Ledermøte IT
Plassering:     Haralds kontor

Start:  ons. 20.03.2019 10.15
Slutt:  ons. 20.03.2019 11.30

Regelmessighet: (ingen)

Møtestatus:     Godtatt

Arrangør:       Harald Holone
Obligatoriske deltakere:        Monica Lind Kristiansen; Jan Høiberg

Som avtalt

- Gjennomgang egenevaluering Master
- Tableau; studieprogramlederrapporten
- Studiebarometeret 2018

- Annet?

H.
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Emne:   Ledermøte IT
Plassering:     Haralds kontor

Start:  ons. 24.04.2019 10.00
Slutt:  ons. 24.04.2019 14.00

Regelmessighet: (ingen)

Møtestatus:     Godtatt

Arrangør:       Harald Holone
Obligatoriske deltakere:        Monica Lind Kristiansen; Jan Høiberg

Hei,

setter av godt med tid slik at vi kan forberede oss til styringsdialogen fredagen etter.

Agenda:
- Styringsdialog, gjennomgang av agenda
- Tilstandsrapport (epost fra Brit)
- Studiebarometeret
- FoU-produksjon/statistikk
- Ansettelser og studenter/årsverk
- PhD-posisjonering
- Annet?
H.

Vedlegg 4
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Emne:   Ledermøte IT
Plassering:     Haralds kontor

Start:  fre. 10.01.2020 13.00
Slutt:  fre. 10.01.2020 14.30

Regelmessighet: (ingen)

Møtestatus:     Godtatt

Arrangør:       Harald Holone
Obligatoriske deltakere:        Monica Lind Kristiansen; Jan Høiberg

Medleiarar,

Håper tiden passer.

Agenda:
1) Møtetider V2020 + møtekalender fra Anne
2) Stillinger: status og plan for utlysninger
3) Siv.ing., vurdering av gjennomgang fra studieenheten
4) Planl. avdelingsstyreseminar i februar
5) Administrative oppgaver vi ønsker støtte til
6) Nytt studentråd, inviteres til neste møte + henvendelse fra Preben studentleder
7) Høring universell utforming
8) Faglig omorganisering HiØ
9) Tidspunkt personalseminar juni
10) Master ØSS/IT
11) PhD-seminar IT
12) Workshop i Halden med Simula Research
x) Evt

Andre temaer som bør på planen?

H.

Vedlegg 5
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Innkalling: Avdelingsstyre - Avdeling for informasjonsteknologi - 

IT (08.03.2018) 

Avdelingsstyre - Avdeling for 

informasjonsteknologi - IT

Dato: 08.03.2018 

Sted: Halden, D1-038 

Notat: 

Vedlegg 6
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Saksliste

Vedtakssaker
5/18 Godkjenning av innkalling og saksliste til møte 08.03.20183

6/18 Godkjenning av protokoll fra forrige møte4

7/18 Referat fra IDF-møte 06.03.201813

8/18 Budsjett og årsplan 201814

Orienteringssaker
7/18 Referatsaker24

Eventuelt
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5/18 Godkjenning av innkalling og saksliste til møte 08.03.2018 - 17/02030-12 Godkjenning av innkalling og saksliste til møte 08.03.2018 : Godkjenning av innkalling og saksliste til møte 08.03.2018

 
 
 

1 
 

Arkivsak-dok: 17/02030-12 Arkivkode: 011 
Saksbehandler: Anne Malme 
 
Saksgang: Møtedato: 
Avdelingsstyre - Avdeling for 
informasjonsteknologi - IT 

08.03.2018 

 
   

 
 

GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE TIL MØTE 
08.03.2018 

 
Forslag til vedtak/innstilling 
Innkalling og saksliste til møte 08.03.2018 godkjennes 
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6/18 Godkjenning av protokoll fra forrige møte - 17/02030-13 Godkjenning av protokoll fra forrige møte : Godkjenning av protokoll fra forrige møte

 
 
 

1 
 

Arkivsak-dok: 17/02030-13 Arkivkode: 011 
Saksbehandler: Anne Malme 
 
Saksgang: Møtedato: 
Avdelingsstyre - Avdeling for 
informasjonsteknologi - IT 

08.03.2018 

 
   

 
 

GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA FORRIGE MØTE 

 
Forslag til vedtak/innstilling 
Protokoll fra møte i avdelingsstyret 15.02.2018 godkjennes. 
 
 
Vedlegg: 
Protokoll Avdelingsstyre - Avdeling for informasjonsteknologi - IT 15.02.2018 
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6/18 Godkjenning av protokoll fra forrige møte - 17/02030-13 Godkjenning av protokoll fra forrige møte : Protokoll Avdelingsstyre - Avdeling for informasjonsteknologi - IT 15.02.2018

 
 

1 
 

MØTEPROTOKOLL  
 

Avdelingsstyre - Avdeling for informasjonsteknologi - IT 
 
Dato: 15.02.2018 kl. 14:15 
Sted: Halden, møterom D1-038 
Arkivsak: 18/00005 
  
Tilstede:  Håkon Tolsby, Robert Kevin Roppestad, Susanne Koch 

Stigberg, Cathrine Linnes, Harald Holone, Jan Høiberg, Berzi 
Nawzad Wasfy, Johanne Kaewkla Berndtsson 

  
Møtende 
varamedlemmer: 

 

  
Forfall:   
  
Andre: Elin Corneliussen 
  
Protokollfører: Anne Malme 
  
 

SAKSKART  Side 

Vedtakssaker 

1/18 17/02030-1 
Godkjenning av innkalling og saksliste til møte 
15.02.2018 

2 

2/18 17/02030-2 Godkjenning av protokoll fra forrige møte 3 

3/18 17/02030-3 Referat fra IDF-møte 12.02.2018 4 

4/18 17/02030-4 Regnskap for 2017 5 

Orienteringssaker 
 

1/18 17/02030-5 Budsjett og årsplan for 2018 6 

2/18 17/02030-6 Status for rekrutteringsprosjektet ved Avd. IT 7 

3/18 17/02030-7 Status for arbeidet med studieplanrevisjon 7 

4/18 17/02030-8 Kort status om innkjøp ved avdelingen 7 

5/18 17/02030-9 Forskningsresultater i Christin - foreløpige tall 7 
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6/18 Godkjenning av protokoll fra forrige møte - 17/02030-13 Godkjenning av protokoll fra forrige møte : Protokoll Avdelingsstyre - Avdeling for informasjonsteknologi - IT 15.02.2018

 2  

6/18 
17/02030-
11 

Referatsaker 7 

Eventuelt 
 

    

 
 
Halden, 15.02.2018 
 
Møteleder: Jan Høiberg 
 
 
 
 
1/18 Godkjenning av innkalling og saksliste til møte 15.02.2018 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Avdelingsstyre - Avdeling for 
informasjonsteknologi - IT 

15.02.2018 1/18 

 
 
Forslag til vedtak/innstilling 
 
Innkalling og saksliste til møte 15.02.2018 godkjennes 
 
 
Møtebehandling 
Ingen kommentarer til innkalling og saksliste. 
 
 
Vedtak  
 
Innkalling og saksliste til møte 15.02.2018 godkjennes 
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6/18 Godkjenning av protokoll fra forrige møte - 17/02030-13 Godkjenning av protokoll fra forrige møte : Protokoll Avdelingsstyre - Avdeling for informasjonsteknologi - IT 15.02.2018

 3  

 
2/18 Godkjenning av protokoll fra forrige møte 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Avdelingsstyre - Avdeling for 
informasjonsteknologi - IT 

15.02.2018 2/18 

 
 
Forslag til vedtak/innstilling 
 
Protokoll fra møte i avdelingsstyret 14.12.2017 godkjennes. 
 
 
Møtebehandling 
Ingen kommentarer til protokollen. 
 
 
Vedtak 
 
Protokoll fra møte i avdelingsstyret 14.12.2017 godkjennes. 
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6/18 Godkjenning av protokoll fra forrige møte - 17/02030-13 Godkjenning av protokoll fra forrige møte : Protokoll Avdelingsstyre - Avdeling for informasjonsteknologi - IT 15.02.2018

 4  

 
3/18 Referat fra IDF-møte 12.02.2018 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Avdelingsstyre - Avdeling for 
informasjonsteknologi – IT 

15.02.2018 3/18 

 
 
Forslag til vedtak/innstilling 
 
Innspill fra IDF-møte 12.02.2018 tas til orientering. 
 
 
Møtebehandling 
IDF-møtet ble avholdt 12.02.18 kl. 14 mellom Harald Holone, Per Gunnar Fyhn og 
Lars Vidar Magnussen. 
 
De tillitsvalgte hadde ingen innvendinger eller konkrete innspill til sakene på 
sakskartet. 
 
 
Vedtak  
 
Innspill fra IDF-møte 12.02.2018 tas til orientering. 
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6/18 Godkjenning av protokoll fra forrige møte - 17/02030-13 Godkjenning av protokoll fra forrige møte : Protokoll Avdelingsstyre - Avdeling for informasjonsteknologi - IT 15.02.2018

 5  

 
4/18 Regnskap for 2017 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Avdelingsstyre - Avdeling for 
informasjonsteknologi - IT 

15.02.2018 4/18 

 
 
Forslag til vedtak/innstilling 
 
Avdelingsstyret vedtar regnskap for 2017. 
 
 
Møtebehandling 
Teamleder Knut-Walther Nordahl la frem regnskap for 2017. 
 
Regnskapet viser et overskudd på 2 748 400 kroner mot et budsjettert underskudd 
på 814 200 kroner. Det betyr et avvik fra budsjett på 3 562 600 kroner. 
Teamleder presenterte en detaljert oversikt over inntekter, lønn og godtgjørelser, 
andre driftskostnader og interne overføringer, samt en gjennomgang av de 
vesentligste avvikene fra budsjettet. 
 
 
Vedtak  
 
Avdelingsstyret vedtar regnskap for 2017. 
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 6  

Orienteringssaker: 
 
 
Saknr Arkivsak Tittel 
1/18 17/02030-5 Budsjett og årsplan for 2018 

 
Dekan orienterte innledningsvis om at budsjett og 
årsplan for 2018 tas som en orienteringssak i dette 
møtet, fordi man ønsker innspill fra avdelingsstyrets 
medlemmer til begge saker. Budsjett og årsplan for 
2018 vil deretter bli vedtatt på neste møte i 
avdelingsstyret 8. mars. 
 
Budsjett 2018: 
Teamleder Knut-Walther Nordahl la frem budsjett 
for 2018. 
 
Avdelingen har ubrukte midler tilsvarende kr 6 680 
692. Dekan ønsket derfor en diskusjon i 
avdelingsstyret om økonomisituasjonen, og ber 
avdelingsstyret vurdere hvilke muligheter det gir for 
evt. utstyrsinvesteringer og midlertidige tilsettinger 
(herunder internfinansierte stipendiater) 
Dekan mener det bør lages en investeringsplan, 
noe teamleder støtter. 
 
Forslag til investeringer og bruk av midler som ble 
fremmet i møtet: 
-Finansiere egne stipendiater.  
-Øke ressurser/bemanning for å styrke digitalisering 
og bruk av pedagogiske virkemidler/verktøy. 
-Investering og oppgradering av klasserom 
-Økt bruk av studentassistenter 
 
Årsplan 2018: 
Dekan orienterte.  
Avdelingsstyret vedtok i forrige møte i desember 
2017 at avdelingen skal benytte prosessen 4DX for 
å få gjennomført sine viktigste tiltak. 
Det betyr at avdelingen velger to svært viktige mål 
som skal gjennomføres i løpet av 2018, og 
avdelingsstyret har tidligere besluttet at det skal 
være rekruttering og studieplanrevisjon.   
Avdelingens årsplan er også knyttet til HiØs 
institusjonelle aktivitetsplan. 
 
Det fremkom ingen kommentarer i møtet til 
årsplanen slik den ble lagt frem. 
 
Vedtak:  
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Avdelingsstyret tar saken til orientering 
 
 

2/18 17/02030-6 Status for rekrutteringsprosjektet ved Avd. IT 
 
Dekan orienterte.  
 
Søknad om økonomisk godkjenning er levert for 
11,2 nye stillinger. 10,2 av disse er fagstillinger 
fordelt på ulike kompetansenivåer, den siste 
stillingen gjelder ansettelse av avdelingsingeniør. 
Det jobbes med å oppdatere nettsider og 
kompetanseprofiler. Forskergruppene er involvert i 
arbeidet med utlysningstekstene. 
 
Vedtak: 
Avdelingsstyret tar saken til orientering 
 

3/18 17/02030-7 Status for arbeidet med studieplanrevisjon 
 
Dekan orienterte kort, ikke mye ny informasjon i 
saken til dette møtet. 
 
Vedtak: 
Avdelingsstyret tar saken til orientering. 
 

4/18 17/02030-8 Kort status om innkjøp ved avdelingen 
 
Dekan orienterte om at de to store 
innkjøpsprosjektene (robotisering og regnekraft) 
som ble igangsatt i fjor høst går som planlagt 
Begge har vært igjennom anbudsrunder og 
beslutning er tatt om leverandør.  
Øremerkede midler på 1,3 mil. kr er overført 2018.  
 
Vedtak: 
Avdelingsstyret tar saken til orientering. 
 

5/18 17/02030-9 Forskningsresultater i Christin - foreløpige tall 
 
Jan Høiberg orienterte. Foreløpige tall viser 57 
registreringer for 2017, hvorav 26 av dem er 
tellekanter. Det betyr en liten nedgang i tellekant fra 
i fjor. Antall publiseringspoeng er stort sett likt 
fjoråret. 
 
Vedtak: 
Avdelingsstyret tar saken til orientering. 
 

6/18 17/02030-11 Referatsaker 
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Følgende protokoller ble lagt frem for gjennomgang: 
-LUKU 18.01.2018 
-Lokalt FoU-utvalg 06.02.2018 
-Høgskolestyremøte 14.12.2017 
 
Vedtak:  
Avdelingsstyret tar saken til orientering. 
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1 
 

Arkivsak-dok: 17/02030-14 Arkivkode: 011 
Saksbehandler: Anne Malme 
 
Saksgang: Møtedato: 
Avdelingsstyre - Avdeling for 
informasjonsteknologi - IT 

08.03.2018 

 
   

 
 

REFERAT FRA IDF-MØTE 06.03.2018 

 
Forslag til vedtak/innstilling 
Innspill fra tillitsvalgte i IDF-møte 06.03.2018 tas til orientering. 
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1 
 

Arkivsak-dok: 17/02030-15 Arkivkode: 011 
Saksbehandler: Anne Malme 
 
Saksgang: Møtedato: 
Avdelingsstyre - Avdeling for 
informasjonsteknologi - IT 

08.03.2018 

 
   

 
 

BUDSJETT OG ÅRSPLAN 2018 

 
Forslag til vedtak/innstilling 
Avdelingsstyret vedtar årsplan og budsjett 2018 for Avd. IT. 
 
Saksframstilling 
 
Forslag til budsjett og årsplan for 2018 legges frem av teamleder økonomi, Knut-
Walther Nordahl og dekan Harald Holone. 
Se vedlegg. 
Vedlegg: 
20180308 Vedlegg Budsjett 2018 
20180308 Vedlegg årsplan-it-2018 
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Sak 08/18 Budsjett for 2018 
 
 
Budsjettet for 2018 er utarbeidet på bakgrunn av det vedtatte langtidsbudsjett for avdelingen. 
Budsjettet reflekterer økningen i antall studenter med påfølgende behov for flere ansatte. Budsjettet 
for 2018 viser et underskudd på ca. 136 000 kroner. Tabellen under viser en oversikt over budsjettet 
for 2017, regnskap 2017 og budsjett 2018.  Videre følger en gjennomgang av de vesentligste postene 
i budsjettet og årsakene til endringene fra foregående år.  
 

 
 
 
 
Inntekter 

Budsjett 2018 Regnskap 2017 Budsjett 2017 Budsjett 2018

Salgsinntekt, utenfor avgiftsområdet -96 000 -20 000 -30 000

Leieinntekt og annen driftsinntekt -25 966 0 0

Inntekt fra bevilgninger -28 191 849 -27 264 672 -33 103 125

Salgs- og driftsinntekt -28 313 815 -27 284 672 -33 133 125

Lønn fast ansatte 12 285 970 13 191 349 15 039 483

Lønn midlertidig ansatte 7 375 898 7 286 949 8 989 427

Fordel i arbeidsforhold 0 0 0

Annen oppgavepliktig godtgjørelse 12 750 0 0

Arbeidsgiveravgift og pensjonspremie 4 794 916 5 345 437 5 974 180

Offentlige tilskudd vedrørende arbeidskraft -41 098 -40 000 -50 000

Offentlige refusjoner vedrørende arbeidskraft -656 543 -763 560 -395 870

Annen personalkostnad 185 409 140 354 301 291

Lønn og godtgjørelser 23 957 302 25 160 529 29 858 511

Av- og nedskrivning 350 886 529 672 890 125

Kostnader lokaler 54 237 53 000 148 000

Leie maskiner, inventar o.l. 36 883 0 30 000

Verktøy, inventar og driftsmaterialer 401 230 330 000 720 000

Reparasjon og vedlikehold 10 684 15 000 10 000

Kjøp av fremmede tjenester 1 030 924 2 305 000 1 075 000

Kontorrekvisita, bøker, møter og kurs 318 046 210 000 370 000

Telefon, porto o.l. 26 232 21 000 26 000

Kostnad transportmidler 700 0 0

Kostnad og godtgjørelse for reise, diett, bil o.l. 528 704 700 000 955 000

Salg, reklame og representasjon 343 475 225 000 390 000

Kontingent og gave 45 384 40 000 40 000

Annen kostnad 3 760 53 682 0

Finanskostnad 858 0 0

Andre driftskostnader 3 152 003 4 482 354 4 654 125

Interne overføringer godskrevet (kredit) -9 382 500 -3 256 000 -5 267 000

Interne overføringer belastet (debet) 7 873 743 1 757 000 4 045 000

Avslutning av interne- og bidragsprosjekter -35 133 -45 000 -21 000

Interne overføringer -1 543 889 -1 544 000 -1 243 000

Resultat -2 748 400 814 211 136 511
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Inntektene består hovedsakelig av bevilgning fra KD knyttet til antall studenter, produserte 
studiepoeng, publikasjoner osv. Det er en kraftig økning sammenlignet med budsjettet for 2017 på ca 
6,3 millioner kroner, hvorav 1,4 millioner er knyttet til rekrutteringsstipendiater mens resterende 
økningen kommer som en følge av økt studenttall og studiepoengsproduksjon. Økningen i inntektene 
reduseres noe som følge av økt investeringsnivå. 
 
Lønn og godtgjørelser 
Kostnadene til lønn og godtgjørelser øker med 4,7 millioner kroner fra budsjett 2017 til budsjett 
2018. Dette er en konsekvens av følgende: 

 En økning i lønn til faste ansatte som følge økt aktivitet på avdelingen (1,8 millioner kroner). 

 En økning i lønn til midlertidige stillinger som skyldes flere rekrutteringsstipendiater, noe 
økning på timelærere samt en økning av midlertidige ansatte. (1,7 millioner kroner). 

 En reduksjon i refusjonene fra foreldre- og sykepenger (370 000 kroner) 

 En økning i kostnader til arbeidsgiveravgift og pensjonspremie som følge av flere ansatte og 
en økningen i pensjonspremien (0,6 millioner kroner) 
 

 
Andre driftskostnader 
Andre driftskostnader er med linje på budsjettet for 2017.  Det er likevel endringer på flere poster 
herunder: 

 Avskrivningene øker som følge av gjennomførte og planlagte investeringer i utstyr (kr 
360 000)  

 Kostnader til leie av lokaler øker som følge av praksisen med kontorplass på 
doktorgradsgivende institusjon for stipendiatene (kr 100 000) 

 Kostnaden til verktøy, inventar og driftsmateriell øker som følge av økt investeringsnivå (kr 
390 000)  

 Kjøp av fremmede tjenester reduseres hovedsakelig som følge av endret gjennomføring av 
frafallsprosjektet (kr 1,2 millioner).  

 Reisekostnader øker som følge av stipendiatreiser og opprettelsen av FoU-gruppene (kr 
260 000). 

 Kostnader til møter, kurs, bøker osv. øker blant annet som følge av flere ansatte (kr 160 000) 

 Kostnadene til salg, reklame osv. øker i henhold til regnskapet for 2017 blant annet som 
følge av større innsats rundt å fremme Masterstudiet (kr 115 000) 
 

Interne overføringer 
Bidraget fra de interne overføringene går ned med ca. 300 000 kroner sammenlignet med budsjett 
2017. De interne inntektene øker med 2 millioner som følge av økt aktivitet på avdelingens 
bidragsprosjekter samt økte investeringer. De interne kostnadene øker med 2,3 millioner som følge 
av økt egeninnsats i avdelingens bidragsprosjekter samt økte investeringer. 
 
Kapitalsituasjonen 
Tabellen nedenfor viser budsjettert status for kapitalsituasjonen ved utgangen av 2018. Endringene i 
løpet av 2018 er spesifisert.  
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 Aksjer kr. 50 000,- 

 Virksomhetskapital kr. 1 029 493,-  

 Ubrukte midler kr 5 702 481, hvorav 144 000 er øremerket 
 

Den budsjetterte kapitalsituasjonen gir en fri kapital på ca. 6,6 millioner kroner noe som er over 
forventet styringsnivå på ca. 4,3 millioner kroner. Avdelingens økonomiske situasjon muliggjør 
således satsninger i løpet av året. 
 
 
 
Vedtak: 
Avdelingsstyret vedtar avdelingens budsjett 
 
 
Harald Holone 
Dekan 

205 Opptjent virksomhetskapital -1 079 493             

Resultat i  2018 0 0

Inndratte midler 2017 0 0

Sum virksomhetskapital -1 079 493 0 -1 079 493

216 Avr. KD -Ubrukte midler 7 138 992-             

Avregning 2018 136 511                           136 511                        

Inndratte midler 2017 1 300 000                       1 300 000                     

Sum ubrukte midler 7 138 992-             1 436 511                       5 702 481-                     

Sum ubrukte midler og virksomhetskapital 8 218 485-             1 436 511                       6 781 974-                     

Status 01.01.2018 Netto bevegelse i 2018 Status per 31.12.2018
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Bakgrunn

HiØs aktivitetsplan er strukturert etter KDs virksomhetsmål. Avdeling for informa-
sjonsteknologi har også strukturet sin plan på sammemåte. I 2017 ble avdelingens
årsplan utformet gjennom å velge aktiviteter som støtter opp under avdelingens
strategiske plan, og i tillegg ved å hente aktiviteter fra HiØs sentrale aktivitetsplan.

Å utforme planen på denne måten er en relativt grei prosess. Det som har vist seg
mer utfordrende er å følge opp planen og sørge for at aktivitetene blir gjennomført.
Dette har sannsynligvis flere årsaker:

• Svært mange av oppgavene ligger i ledergruppa

– Lite eierskap til oppgavene i kollegiet, lite delegering fra ledergruppa.

• Alt er like viktig (ingen prioritering)

• Det er mange (nesten 40) aktiviteter

• Prioritering av tid til å gjennomføre oppgavene er ikke gjort.

• Endringer i vår virksomhet i løpet av et år gjør at det er vanskelig å detalj-
planlegge aktivitetene som skal gjennomføres selv om målene i seg selv er
uendret.

Når vi observerer at vi allkevel får gjennomført (eller startet) mange av aktivitetene
på årsplanen kan dette skyldes f.eks:

• Noen tiltak er gjennomført akkurat som beskrevet (planen fungerer)

• Noen tiltak er selvfølgelige oppgaver som allikevel gjøres

• Målet med noen tiltak er oppnådd, men på en annen måte enn det som ble
beskrevet i årsplanen.

Avdeling for informasjonsteknologi er ikke alene om å ha denne erfaringen med
ambisiøse årsplaner. I avdelingsstyretsmøte i desember 2017 ble det derfor vedtatt
at avdelingen skal benytte prosessen 4 Disciplines of Execution (4DX) i 2018 for å få
gjennomført sine viktigste tiltak.

(Sehttps://www.franklincovey.com/Solutions/Execution/4-disciplines.
html )

Dette betyr at vi for 2018 velger to svært viktige mål (i litteraturen Wildly Important
Goals (WIGs)), og følger etter beste evne 4DX-prosessen for å forankre og gjennom-
føre arbeidet i avdelingen.

3
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I tillegg til disse to hovedmålene må avdelingen naturligvis forholde seg til HiØs
sentrale aktivitetsplan. Dette gjøres ved å gjennomgå HiØs aktivitetsplan for 2018,
identifisere konkrete aktiviteter som vil kreve oppfølging for avdelingen, og innar-
beide disse i vår egen årsplan på én av to måter:

• Som egne, konkrete tiltak med ansvar i ledergruppa

• Gjennom innarbeiding i avdelingens WIGer

Avdelingsstyret har tidligere sluttet seg til at FoU-gruppene vil ha en tydelig rolle i
forankring og gjennomføring av årets tiltak.

Årsplan 2018

Årsplanen inneholder aktiviteter under tre hovedoverskri�er. WIG 1 ogWIG 2 beskri-
ver de overordnede målene for avdelingen i 2018. Stikkord og forslag til hva som
kan/bør inngå som tiltak for disse målene er nevnt i teksten. Relevante aktiviteter
fra HiØs aktivitetsplan er tatt inn under hver WIG. Utover dette vil arbeidsgruppe-
ne (nærmere beskrevet under WIG 1 og WIG 2) ta ansvar for å utforme de konkrete
tiltakene, og ikke minst følge opp fra uke til uke progresjonen mot oppnådd mål.
Formålet med denne måten å strukturere årsplanen på er:

1. Tydelig forankring og eierskap i kollegiet

2. Fleksible tiltak som oppstår og gjennomføres i arbeidsgruppene

3. Gjensidig forpliktelse og oppfølging i arbeidsgruppene

4. Progresjonsrapporteringmedutgangspunkt i denenkeltearbeidsgruppes sær-
preg.

Den tredje hovedoverskri�en “Fra HiØs aktivitetsplan” fanger opp aktiviteter i HiØs
aktivitetsplan for 2018 somer relevante for avdelingen,men som ikke hører naturlig
inn under en av WIGene.

WIG 1: Rekruttering av flere ansatte

Avdelingsstyret har tidligere sluttet seg til at FoU-gruppene skal ha en aktiv rolle i
rekrutteringen av nye ansatte. Det er også FoU-gruppenes faglige aktivitet som er
grunnlaget for rekrutteringen. Totalt skal 10 fagstillinger fylles, jevn fordelt på de fire

4
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kjernefaglige FoU-gruppene. I WIG 1 er det også disse FoU-gruppene som fungerer
som arbeidsgrupper.

Følgendeaktiviteter er sometminimumforventetutført avhver enkelt arbeidsgrup-
pe:

• Identifikasjon av kvalifikasjonskrav for kandidaten(e)

• Beskrivelse av forskergruppen [utført]

• Spredning av jobbannonse i eget nettverk

• Forslag til medlemmer til vurderingskomité

• Deltakelse i intervjugrupper (utvalgte medlemmer)

• Mottakelse av nye kolleger

De overordnede prosessene eies av dekan i samrådmed avdelingens ledergruppe,
herunder:

• Beskrivelse av avdelingen som helhet

• Oppdatering av avdelingens nettsider

• Søknad om økonomisk godkjenning for nye stillinger [utført]

WIG 2: Gjennomgå fire bachelorprogrammer og et masterprogram

Avdelingsledelsen vil oppnevne et utvalg som er satt sammen av medlemmer fra
avdelingens fire kjernefaglige FoU-grupper, samt andre ressurspersoner både in-
ternt og eksternt som skal jobbe mot målet om revisjon av vår studieportefølje. I
første omgang er det bachelor-programmene som skal gjennomgås. Evt. oppstart
av masterrevisjon i 2018 vil bli fortløpende vurdert av avdelingens ledergruppe.

Knyttingenmellom studieprogrammene og FoU-gruppene ivaretas på en slik måte
av arbeidsgruppens medlemmer benytter sine respektive FoU-grupper som disku-
sjonsfora for temaer som er relevante for den enkelte FoU-gruppe.

Studieleder deltar som gruppemedlem i arbeidsgruppen etter kapasitet og behov,
og har det helhetlige ansvaret for WIG 2.

Noen føringer for arbeidet:

• Våre studieprogrammer skal fra studentens perspektiv ha en tydelig og na-
turlig progresjon

5
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• FoU-gruppenes fagligeaktivitet skalbenyttesdirekte for faglig spissingavvåre
bachelorprogrammer.

• Det skal identifiseres fellesemner/fellestemaer somer relevant for alle studie-
retningene, samt spesialiserendeemner sompeker i retningavFoU-gruppenes
arbeidsområder.

• Betydelig samarbeid og deling av emner på tvers av studieprogrammene er
avgjørende for at avdelingens ressurser skal strekke til for å levere tilstrekkelig
undervisning.

• Innspill til sammensetting av avdelingens Advisory Board ses på som en na-
turlig del av dette arbeidet.

• Tilstedeværelse i sosiale medier bør være et tema for gruppens arbeid.

Fra HiØs aktivitetsplan

HiØs aktivitetsplan for 2018 inneholder 27 tiltak somalle eies på fagdirektør- og rek-
tornivå. Avdelingen utformer derfor ingen konkrete tiltak direkte basert på disse,
men støtter oppunder de prosjektene som initieres der avdelingen er forventet å
bidra.

Halden, 2018–03-05

Harald Holone (dekan)

6
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1 
 

Arkivsak-dok: 17/02030-16 Arkivkode: 011 
Saksbehandler: Anne Malme 
 
Saksgang: Møtedato: 
Avdelingsstyre - Avdeling for 
informasjonsteknologi - IT 

08.03.2018 

 
   

 
 

REFERATSAKER 

 
Forslag til vedtak/innstilling 
Avdelingsstyret tar fremlagt protokoll til orientering. 
 
Saksframstilling 
 
Protokoller fra følgende møter vedlegges: 
 

 Høgskolestyret - møte 08.02.2018 
 
Det har ikke vært avholdt møter i LUKU eller lokalt FoU-Utvalg siden forrige 
avdelingsstyremøte. 
 
Vedlegg: 
20180308 Vedlegg referatsak Protokoll Styret for Høgskolen i Østfold 08.02 
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1 
 

MØTEPROTOKOLL  
 

Styret for Høgskolen i Østfold 
 
Dato: 08.02.2018 kl. 8:30 
Sted: Telefonmøte (se e-post for instruksjoner) 
Arkivsak: 17/00060 
  
Tilstede:  Hans Andreas Blom, Mona Jerndahl Fineide, Arnstein Hjelde, 

Karine Stjernholm, Hedvig Maria Bergem, Vegard Utne, Hege 
Haugland, Ole-Gunnar Søgnen, Björn Brorström, Berit Kjeldstad, 
Carl-Morten Gjeldnes 

  
Møtende 
varamedlemmer: 

Roald Gulbrandsen for Tuva Barnholt 

  
Forfall:  Tuva Barnholt 
  
Andre: Studiedirektør Beth Linde, rådgiver Gro Telhaug, rådgiver Frode 

Skogmann 
  
Protokollfører: Carl-Morten Gjeldnes 
  
 
 
 
 

SAKSKART  Side 

Rektors fem minutter 

Vedtakssaker 
 

1/18 17/01653-8 
Ny forskrift om eksamen, studierett og grader ved 
Høgskolen i Østfold 

2 

2/18 14/03396-3 
Masterstudium i fremmedspråk i skolen (120 stp) - 
inkorporering av spansk som målspråk - 
akkrediteringssøknad 

3 

3/18 15/01127-3 Datoer for styremøter - høsten 2018 4 

  Eventuelt 4 

 
Telefonmøte, 08.02.2018 
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Rektors fem minutter 
 Status for arbeidet med strategisk plan 

 
 
 
1/18 Ny forskrift om eksamen, studierett og grader ved Høgskolen i 
Østfold 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Styret for Høgskolen i Østfold 08.02.2018 1/18 
 
 
Forslag til vedtak 
 
 
Høgskolestyret vedtar ny forskrift om eksamen, studierett og grader ved Høgskolen  
i Østfold med virkning fra 1. august 2018. 
 
Høgskolestyret opphever forskrift om krav til bachelorgrad ved Høgskolen i Østfold 
med virkning fra 1. august 2018. 
 
 
 
Møtebehandling 
 
 
Votering 
 
 
Vedtak  
Høgskolestyret vedtar ny forskrift om eksamen, studierett og grader ved Høgskolen  
i Østfold med virkning fra 1. august 2018. 
 
Høgskolestyret opphever forskrift om krav til bachelorgrad ved Høgskolen i Østfold 
med virkning fra 1. august 2018. 
 
 
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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2/18 Masterstudium i fremmedspråk i skolen (120 stp) - 
inkorporering av spansk som målspråk - akkrediteringssøknad 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Styret for Høgskolen i Østfold 08.02.2018 2/18 
 
 
Forslag til vedtak/innstilling 
 

 
 Høgskolen i Østfold søker inkorporering av spansk som målspråk i 

Masterstudium i fremmedspråk i skolen (120 studiepoeng) 
 Rektor gis fullmakt til å godkjenne innsending av søknad til NOKUT 
 Forutsatt akkreditering av NOKUT, vil tidspunkt for opptak til spansk 

som målspråk i masterstudiet behandles som ledd i sak om 
studieportefølje og måltall høsten 2018 

 
 
Møtebehandling 
 
 
Votering 
 
 
Vedtak  

 Høgskolen i Østfold søker inkorporering av spansk som målspråk i 
Masterstudium i fremmedspråk i skolen (120 studiepoeng) 

 Rektor gis fullmakt til å godkjenne innsending av søknad til NOKUT 
 Forutsatt akkreditering av NOKUT, vil tidspunkt for opptak til spansk 

som målspråk i masterstudiet behandles som ledd i sak om 
studieportefølje og måltall høsten 2018 

 
 
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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7/18 Referatsaker - 17/02030-16 Referatsaker : 20180308 Vedlegg referatsak Protokoll Styret for Høgskolen i Østfold 08.02

 4  

3/18 Datoer for styremøter - høsten 2018 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Styret for Høgskolen i Østfold 08.02.2018 3/18 
 
 
Forslag til vedtak/innstilling 
 
Styret tar følgende styremøter til orientering. 
Styremøter høsten 2018: 

 Torsdag 30. august (backup i tilfelle uforutsette saker – normalt ikke 
nødvendig) 

 Torsdag 20. september 
 Torsdag 25. oktober 
 Torsdag 22. november  
 Torsdag 13. desember 

 
 
 
Møtebehandling 
 
 
Votering 
 
 
Vedtak  
Styret tar følgende styremøter til orientering. 
Styremøter høsten 2018: 

 Torsdag 30. august (backup i tilfelle uforutsette saker – normalt ikke 
nødvendig) 

 Torsdag 20. september 
 Torsdag 25. oktober 
 Torsdag 22. november  
 Torsdag 13. desember 

 
 
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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MØTEPROTOKOLL 

Avdelingsstyre - Avdeling for informasjonsteknologi - IT 

Dato: 08.03.2018 kl. 14:15 
Sted: Halden, D1-038 
Arkivsak: 18/00005 

Tilstede: Robert Kevin Roppestad, Susanne Koch Stigberg, Cathrine 
Linnes, Johanne Kaewkla Berndtsson, Harald Holone, Jan 
Høiberg 

Møtende 
varamedlemmer: 

Lars Vidar Magnusson 

Forfall:  Håkon Tolsby, Berzi Nawzad Wasfy. 

Andre: 

Protokollfører: Anne Malme 

SAKSKART Side 

Vedtakssaker 

5/18 
17/02030-
12 

Godkjenning av innkalling og saksliste til møte 
08.03.2018 

2 

6/18 
17/02030-
13 

Godkjenning av protokoll fra forrige møte 3 

7/18 
17/02030-
14 

Referat fra IDF-møte 06.03.2018 4 

8/18 
17/02030-
15 

Budsjett og årsplan 2018 5 

Orienteringssaker 

7/18 
17/02030-
16 

Referatsaker 7 

Eventuelt 

Vedlegg 7
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Sted, 08.03.2018 
 
Møteleder:  Jan Høiberg 
 
 
 
 
5/18 Godkjenning av innkalling og saksliste til møte 08.03.2018 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Avdelingsstyre - Avdeling for 
informasjonsteknologi - IT 

08.03.2018 5/18 

 
 
Forslag til vedtak/innstilling 
 
Innkalling og saksliste til møte 08.03.2018 godkjennes. 
 
 
Møtebehandling 
 
 
Vedtak  
 
Innkalling og saksliste til møte 08.03.2018 godkjennes. 
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6/18 Godkjenning av protokoll fra forrige møte 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Avdelingsstyre - Avdeling for 
informasjonsteknologi - IT 

08.03.2018 6/18 

 
 
Forslag til vedtak/innstilling 
 
Protokoll fra møte i avdelingsstyret 15.02.2018 godkjennes. 
 
 
Møtebehandling 
 
 
 
Vedtak  
 
Protokoll fra møte i avdelingsstyret 15.02.2018 godkjennes. 
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7/18 Referat fra IDF-møte 06.03.2018 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Avdelingsstyre - Avdeling for 
informasjonsteknologi - IT 

08.03.2018 7/18 

 
 
Forslag til vedtak/innstilling 
 
Innspill fra tillitsvalgte i IDF-møte 06.03.2018 tas til orientering. 
 
 
Møtebehandling 
 
Det ble ikke avholdt et eget møte ettersom dekan og de tillitsvalgte, Per-Gunnar Fyhn 
og Lars Vidar Magnusson, var enige om å gi skriftlig tilbakemelding på sakene denne 
gangen.  
De tillitsvalgte hadde ingen kommentarer. 
  
Det var ønske om at utvalgssekretær sender innspillene fra IDF-møtet straks det er 
klart til avdelingsstyrets medlemmer i forkant av avdelingsstyremøtet. 
 
Vedtak  
 
Innspill fra tillitsvalgte i IDF-møte 06.03.2018 tas til orientering. 
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8/18 Budsjett og årsplan 2018 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Avdelingsstyre - Avdeling for 
informasjonsteknologi - IT 

08.03.2018 8/18 

 
 
Forslag til vedtak/innstilling 
 
Avdelingsstyret vedtar årsplan og budsjett 2018 for Avd. IT. 
 
 
Møtebehandling 
 
Budsjett: 
Teamleder Knut-Walther Nordahl la frem endelig budsjett for 2018. 
 
Han gjennomgikk de vesentligste postene i budsjettet, som viser at avdelingen har 
en god økonomiske situasjon som muliggjør satsinger i løpet av året. 
 
Dekan orienterte om at de økonomiske prioriteringene og satsingene vil bli 
tydeliggjort i årsplanen hvor nyansettelser vil kreve en stor del av midlene.  
 
 
Årsplan 2018: 
Dekan la frem forslag til årsplan for avdelingen. 
 
Avdelingens aktiviteter vil særlig knyttes til tre punkter: 
 

 Rekruttering  
Det er søkt om økonomisk godkjenning for ansettelse i 11,2 årsverk. 
Forskergruppemedlemmene har en gitt en aktiv rolle i arbeidet med 
nyansettelser. 

 
 Studierevisjon 

Fire bachelorprogrammer og et masterprogram skal gjennomgås. 
 

 HiØs institusjonelle aktivitetsplan. Vi støtter opp under de tiltakene som angår 
avdelingen i særlig grad. 

 
Innspill og presiseringer i møtet: 

 Studentmedvirkning.  
Vi bør være tydeligere på at vi ønsker studentenes medvirkning og innspill i 
studierevisjonsarbeidet  

 
 Fremtidsrettede og attraktive studier bør vektlegges. Vi må trekke veksler på 

arbeidsliv og eksterne partnere 
 
Arbeidsgruppa tar med seg innspillene i sitt videre arbeid. 
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Vedtak  
 
Avdelingsstyret vedtar årsplan og budsjett 2018 for Avd. IT.  
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Saknr Arkivsak Tittel 
7/18 17/02030-16 Referatsaker 

 
Følgende protokoller ble lagt frem for gjennomgang: 
 

- Høgskolestyret - møte 08.02.2018 
 

Det har ikke vært avholdt møter i LUKU eller lokalt 
FoU-Utvalg siden forrige avdelingsstyremøte. 
 
Avdelingsstyret hadde ingen kommentarer til 
fremlagt protokoll. 
 
Vedtak: 
Avdelingsstyret tar fremlagt protokoll til orientering. 
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MØTEPROTOKOLL 

Avdelingsstyre - Avdeling for informasjonsteknologi - IT 

Dato: 06.09.2018 kl. 14:15 
Sted: Halden, møterom D1-038 
Arkivsak: 18/00005 

Tilstede: Jan Høiberg, Harald Holone, Robert Roppestad, Håkon Tolsby, 
Cathrine Linnes, Sarah Naomi  

Møtende 
varamedlemmer: 

Forfall:  Susanne Koch Stigberg 

Andre: Elin Corneliussen, Knut-Walther Nordahl 

Protokollfører: Anne Malme 

SAKSKART Side 

Vedtakssaker 

9/18 
17/02030-
17 

Godkjenning av innkalling og saksliste til møte 
06.09.2018 

2 

10/18 
17/02030-
18 

Godkjenning av protokoll fra forrige møte 3 

11/18 
17/02030-
19 

Referat fra IDF-møte 04.09.2018 4 

12/18 
17/02030-
20 

Regnskap per 1. tertial og prognose for 2018 5 

Orienteringssaker 

8/18 
17/02030-
21 

Status for rekrutteringsprosjektet (WIG 1) 6 

9/18 
17/02030-
22 

Status for arbeidet med studieplanrevisjon (WIG 2) 6 

10/18 17/02030- Utstyrsinvesteringer for høsten 2018 6 

Vedlegg 8
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23 

11/18 
17/02030-
24 

Styringsdialogen 2018 7 

12/18 
17/02030-
25 

Etatsstyring 2018 - tilbakemelding til HiØ fra KD 7 

13/18 
17/02030-
26 

Status for Utviklingsavtalen med KD 8 

14/18 
17/02030-
27 

Referatsaker 8 

Eventuelt 

    

 
 
Halden, 06.09.2018 
 
Møteleder: Jan Høiberg 
 
 
9/18 Godkjenning av innkalling og saksliste til møte 06.09.2018 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Avdelingsstyre - Avdeling for 
informasjonsteknologi - IT 

06.09.2018 9/18 

 
 
Forslag til vedtak/innstilling 
 
Innkalling og saksliste til møte 06.09.2018 godkjennes. 
 
 
Møtebehandling 
Ingen kommentarer til innkalling og saksliste. 
 
Vedtak  
 
Innkalling og saksliste til møte 06.09.2018 godkjennes. 
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10/18 Godkjenning av protokoll fra forrige møte 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Avdelingsstyre - Avdeling for 
informasjonsteknologi - IT 

06.09.2018 10/18 

 
 
Forslag til vedtak/innstilling 
 
Protokoll fra møte i avdelingsstyret 08.03.2018 godkjennes. 
 
 
Møtebehandling 
Ingen kommentarer til protokollen. 
 
 
 
 
Vedtak  
 
Protokoll fra møte i avdelingsstyret 08.03.2018 godkjennes. 
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11/18 Referat fra IDF-møte 04.09.2018 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Avdelingsstyre - Avdeling for 
informasjonsteknologi - IT 

06.09.2018 11/18 

 
 
Forslag til vedtak/innstilling 
 
Innspill fremkommet i IDF-møtet tas til orientering. 
 
 
Møtebehandling 
 
IDF-møte ble avholdt 04.09.2018 
 
Tilstede: Lars Vidar Magnusson (Forskerforbundet), Harald Holone (dekan), 
Forfall: Per-Gunnar Fyhn/Robert Roppestad (Tekna), Elin Corneliussen 
(administrasjonssjef).   
 
Dekanen gikk gjennom orienterings- og vedtakssaker.  Lars Vidar Magnusson hadde 
ingen kommentarer eller innspill til sakene.  Det har heller ikke kommet skriftlige 
innspill fra Tekna. 
 
Sekretær bes sende referat fra IDF-møtet straks det er avholdt til avdelingsstyrets 
medlemmer. 
 
Vedtak  
 
Innspill fremkommet i IDF-møte 04.09.2018 tas til orientering. 
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12/18 Regnskap per 1. tertial og prognose for 2018 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Avdelingsstyre - Avdeling for 
informasjonsteknologi - IT 

06.09.2018 12/18 

 
 
Forslag til vedtak/innstilling 
 
Avdelingsstyret vedtar regnskapet per 1. tertial og fremlagt prognose for 2018 
 
 
Møtebehandling 
Avdelingsledelsen valgte å utsatte denne saken før sommeren, og ble derfor lagt 
frem for behandling i dette møtet. 
  
Teamleder økonomi, Knut-Walther Nordahl, presenterte regnskap 1. tertial, prognose 
for 2018 slik det så ut ved avslutningen av 1. tertial og foreløpig oppdatert prognose 
per 2. tertial. 
 
Regnskap 1. tertial viser et overskudd på 2 122 000 kroner mot et budsjettert 
overskudd på 827 000 kroner, det vil si et avvik fra budsjett på 1 296 000 kroner. 
Avvikene skyldes i hovedsak lavere investeringer, lønn og godtgjørelser enn 
budsjettert, samt et mindreforbruk på andre driftskostnader. 
 
Prognosen for året som helhet viser ved utgangen av 1. tertial et overskudd på ca. 
1,8 mill. kroner mot et budsjettert underskudd for året på ca. 0,1 mill. kroner. 
Forskjellen mellom budsjett og prognose forklares hovedsakelig ved lavere kostnader 
til lønn som følge av senere ansettelser enn først budsjettert.  
 
Kapitalsituasjonen: Totalt utgjør ikke-øremerkede ubrukte midler, virksomhetskapital 
og aksjer ca. 8,4 mill. kroner. 
 
Fremlagt prognose for 2018 per 31.08 viser et overskudd på 2,6 mill. kroner. 
Prognosen gjør at avdelingen har handlingsrom til å gjennomføre prioriterte tiltak, 
herunder utstyrsinvesteringer.   
 
 
Vedtak  
 
Avdelingsstyret vedtar regnskapet per 1. tertial og fremlagt prognose for 2018. 
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Saknr Arkivsak Tittel 
8/18 17/02030-21 Status for rekrutteringsprosjektet (WIG 1) 

 
Dekan orienterte. 
Det første av avdelingens to hovedmål for 2018 er 
tilsettinger i omtrent ti nye fagstillinger.  En 
stillingsbeskrivelse som professor/1.amanuensis for 
hver av avdelingens forskergrupper ble publisert før 
sommeren, med søknadsfrist 1. august.  Det er 
åpnet for 2-3 tilsettinger pr FoU-gruppe.  
Utlysningene ble spredd gjennom de faglige 
nettverkene til FoU-gruppenes medlemmer. 
 
Foreløpig gjennomgang viser at det er kvalifiserte 
og gode søkere til alle stillingene: 
 - Interaction design: 14 
 - Cyber-Physical Systems: 15 
 - Information Systems and Software Eng.: 26 
 - Machine Learning: 16 
 
Grovsortering av søkerne, samt valg av medlemmer 
i sakkyndig utvalg for hver av stillingene, er i 
prosess.  Ideelt sett skulle komiteene vært klare til 
søknadsfrist, men det målet har vi ikke klart å nå.   
 
Ifølge dekan vil intervjuene sannsynligvis 
gjennomføres i november/desember, etter at 
komiteene har vurdert søkernes formelle 
kvalifikasjoner, og ansettelser i mars/april. 
 
Vedtak: 
Avdelingsstyret tar saken til orientering. 
 

9/18 17/02030-22 Status for arbeidet med studieplanrevisjon (WIG 
2) 
 
Studieleder orienterte. 
Arbeidsgruppen for WIG 2 består av studieleder 
Monica Kristiansen, Susanne Stigberg, Robert 
Roppestad, Lars Vidar Magnusson og Cathrine 
Linnes.   
Gruppen har hatt jevnlige møter våren 2018, og 
gjort et godt grunnarbeid for revisjon av avdelingens 
studieportefølje.  
Fokus i første omgang har vært avdelingens fire 
bachelorprogrammer. 
 
Avdelingens personalseminar til Roskilde hadde 
også WIG2 som hovedtema, og gjennom både 

50



individuelle innspill og gruppeinnspill har 
arbeidsgruppen fått godt materiale for å arbeide 
videre med revisjonsprosessen. 
Arbeidsgruppen har også tatt tak i resultater fra 
Studiebarometeret, og sett på lignende studier ved 
andre institusjoner. Gruppen har også trukket inn 
næringslivsrepresentanter der det er aktuelt.  
 
Arbeidet i WIG2 er startet opp for fullt igjen nå i 
september. 
 
Vedtak: 
Avdelingsstyret tar saken til orientering. 
 

10/18 17/02030-23 Utstyrsinvesteringer for høsten 2018 
 
Dekan orienterte. 
Prognosen for 2018 pr. 1. tertial viser mulighet for 
betydelige investeringer i løpet av året.  Den 
foreløpige prognosen pr. 2. tertial understreker 
denne muligheten. 
 
Utstyrsinvesteringer 2018 gjøres etter samme 
metodikk som i 2017. Avdelingens FoU-grupper har 
blitt bedt om å spille inn ønsker om utstyr, 
infrastruktur eller andre tiltak som krever 
investeringer. Alle investeringene må kunne 
gjennomføres i løpet av 2018. 
 
Gruppen Machine Learning har kommet med et 
ønske om regnekraft (tradisjonell CPU samt GPU) 
med en ramme på 3 MNOK.  Avdelingens 
ledergruppe har godkjent forslaget, og 
anskaffelsesprosessen er i gang.   
Det forventes også innspill av noe størrelse fra 
Cyber-Physical Systems, samt mindre omfattende 
ønsker fra Information Systems and Software 
Engineering samt Interaction Design. 
 
Investeringsprosjektet blir tatt opp i avdelingens 
første lokale FoU-utvalgsmøte 4. september for å få 
konkrete innspill på bordet så raskt som mulig. 
 
Vedtak: 
Avdelingsstyret tar saken til orientering. 

11/18 17/02030-24 Styringsdialogen 2018 
 
Det ble avholdt styringsdialog mellom avdelingen 
og høgskolens ledelse 07.05.2018. 
Dekanen gjennomgikk kort hovedpunktene i 
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dialogen. 
 
Vedtak: 
Avdelingsstyret tar saken til orientering 

12/18 17/02030-25 Etatsstyring 2018 - tilbakemelding til HiØ fra KD 
 
28. mai 2018 ble det avholdt etatsstyringsmøte 
mellom HiØ og Kunnskapsdepartementet. 
Vedlagt er departementets skriftlige tilbakemelding 
på bakgrunn av Årsrapport (2017-2018), 
Tilstandsrapport for høyere utdanning 2018, 
Nøkkeltall for statlige universiteter og høyskoler 
2018, resultatrapporteringen til DBH, og dialogen i 
etatsstyringsmøtet. 
 
Dekan orienterte om viktige punkter i 
tilbakemeldingen. 
 
Vedtak: 
Avdelingsstyret tar saken til orientering. 

13/18 17/02030-26 Status for Utviklingsavtalen med KD 
 
Dekan orienterte. 
I avdelingens arbeidsgruppe inngår dekan, 
studieleder og FoU-leder. 
 
Vedlegg til saken viser status i arbeidet pr. 1. juni 
2018. Her fremgår det at avdelingen ikke har planer 
om videre oppfølging av samarbeid med OsloMet, 
men at den ønsker samarbeid med NMBU på to 
plan: 

1) Kontakt med prorektor for forskning, Øystein 
Johnsen med den hensikt å avklare mulige 
FoU-samarbeid 

2) Kontakt med prodekan for undervisning, 
Solve Sæbø, med den hensikt å identifisere 
felles behov for undervisningsressurser. 
 

Det er nå åpnet for en revisjon av avtalen med KD, 
og dette har blitt drøftet i faglig ledergruppe. Neste 
rapporteringstidspunkt vil være i november.  
 
Vedtak: 
Avdelingsstyret tar saken til orientering. 

14/18 17/02030-27 Referatsaker 
 
Følgende møtereferater ble lagt frem til orientering 
for avdelingsstyret: 
 
- Lokalt FoU-utvalg 11.04. 
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- LUKU 05.04 og 14.06. 
 
- Høgskolestyret 13.03, 26.04 og 21.06. 
Se HiØs utvalgsside for styrepapirer: 
http://opengov.cloudapp.net/Meetings/hiof/Boards/D
etails/200227  
 
Vedtak: 
Avdelingsstyret tar saken til orientering. 
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MØTEPROTOKOLL 

Avdelingsstyre - Avdeling for informasjonsteknologi - IT 

Dato: 11.10.2018 kl. 14:15 
Sted: Halden, rom D1-038 
Arkivsak: 18/00005 

Tilstede: Jan Høiberg, Harald Holone, Håkon Lofthus Tolsby, Susanne 
Koch Stigberg, Robert Roppestad, Fredrik Valdersnes Olsvold 

Møtende 
varamedlemmer: 

Lars Vidar Magnusson 

Forfall:  Cathrine Linnes, Sarah Naomi Lunner 

Andre: Elin Corneliussen, Knut-Walther Nordahl, Monica Kristiansen 

Protokollfører: Anne Malme 

SAKSKART Side 

Vedtakssaker 

13/18 
17/02030-
28 

Godkjenning av innkalling og saksliste til møte 
11.10.2018 

2 

14/18 
17/02030-
29 

Godkjenning av protokoll fra forrige møte 3 

15/18 
17/02030-
30 

Referat fra IDF-møte 09.10.2018 4 

Orienteringssaker 

15/18 
17/02030-
31 

Regnskap pr. 2. tertial 5 

16/18 
17/02030-
32 

Status for utstyrsinvesteringer 5 

17/18 
17/02030-
33 

Status for rekrutteringsprosjektet (WIG 1) 5 

Vedlegg 9
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18/18 
17/02030-
34 

Status for arbeidet med studieplanrevisjon (WIG 2) 6 

19/18 
17/02030-
35 

Endring i bestemmelser om studieportefølje og 
studieplanrevisjon 

6 

20/18 
17/02030-
36 

Opptak og studenttall for 2018 6 

21/18 
17/02030-
37 

Referatsaker 7 

Eventuelt 
 

    

 
 
Sted, 11.10.2018 
 
 
Møteleder: Jan Høiberg 
 
 
 
 
13/18 Godkjenning av innkalling og saksliste til møte 11.10.2018 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Avdelingsstyre - Avdeling for 
informasjonsteknologi - IT 

11.10.2018 13/18 

 
 
Forslag til vedtak/innstilling 
 
Innkalling og saksliste godkjennes. 
 
 
Møtebehandling 
Ingen kommentarer til innkalling og saksliste. 
 
 
Vedtak  
 
Innkalling og saksliste godkjennes. 
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14/18 Godkjenning av protokoll fra forrige møte 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Avdelingsstyre - Avdeling for 
informasjonsteknologi - IT 

11.10.2018 14/18 

 
 
Forslag til vedtak/innstilling 
 
Protokoll fra møte 06.09.2018 godkjennes. 
 
 
Møtebehandling 
Ingen kommentarer til protokollen. 
 
 
 
Vedtak  
Protokoll fra møte 06.09.2018 godkjennes. 
 
  

56



 
15/18 Referat fra IDF-møte 09.10.2018 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Avdelingsstyre - Avdeling for 
informasjonsteknologi - IT 

11.10.2018 15/18 

 
 
Forslag til vedtak/innstilling 
 
Innspill fremkommet i IDF-møtet 09.10. tas til orientering. 
 
 
Møtebehandling 
IDF-møtet ble gjennomført ved innspill på epost. 
 
Per Gunnar Fyhn (Tekna) hadde følgende kommentarer: 
En generell kommentar:  
Det er i den siste tiden kjøpt inn utstyr til Datalabben og Makerspace – noe som er 
bra. Utstyrsbudsjettet er relativt romslig i dag. Det kan vel forventes ytterligere 
innkjøp som krever mer plass. Dårlig plass rundt for eksempel en robot eller 
transportbånd kan gå utover sikkerheten (selv om den i dag er godt ivaretatt).  
Man bør også legge til rette for at studentene kan utnytte utstyret på en optimal måte. 
Oppstilling av utstyr bør ikke nødvendigvis være statisk. Hvis (og når) gjester 
besøker oss betyr det mye å ha noe som vi kan vise disse hvor relevant utdanningen 
vår er, for næringsliv og institusjoner. 
Jeg ser selvsagt utfordringen med bygget som vi ikke eier selv, uten at det bør være 
noen sovepute. 
 
Lars Vidar Magnusson (Forskerforbundet): 
Ingen innvendinger eller kommentarer til innkalling og saksliste. 
 
 
 
 
Votering 
 
 
Vedtak  
 
Innspill fremkommet i IDF-møtet 09.10. tas til orientering. 
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Saknr Arkivsak Tittel 
15/18 17/02030-31 Regnskap pr. 2. tertial 

 
Knut-Walther Nordahl orienterte om hovedpunktene 
i regnskapet pr 2. tertial. 
Det viser et overskudd på 2 615 000 kroner mot et 
budsjettert overskudd på 1 132 000 kroner. Det 
betyr et avvik fra budsjett på 1 483 000 kroner, og 
det ble gjennomgått hvilke budsjettposter som 
utgjør de vesentligste avvikene. 
Prognosen for 2018 viser ved utgangen av 2. tertial 
et overskudd på ca. 1,85 millioner kroner. Det ble 
opprinnelig budsjettert med et underskudd for året 
på ca. 0,1 millioner kroner. Forskjellen skyldes 
hovedsakelig lavere lønnskostnader som følge av 
senere ansettelser enn budsjettert, samt noe lavere 
driftskostnader. Prognosen tar ikke hensyn til 
foreslåtte ekstra investeringer på ca. 2 millioner. 
Gjennomføres disse, vil avdelingens resultat blir 
omtrent som budsjettert. 
Det vil bety en fri kapital på ca. kr 6 millioner ved 
årsslutt. 
 
 
Vedtak:  
Saken tas til orientering. 
 

16/18 17/02030-32 Status for utstyrsinvesteringer 
 
Dekan orienterte. 
I hovedsak er de to store investeringene i rute - 
utvidelse av avdelingens tungregningscluster 
Sleipner og GPU-basert regnekraft.  
Det er oppstått noe forsinkelse på prosjekt nr 2 
grunnet leverandør. Dekan vil, sammen med 
administrasjonssjef, se på hva som kan gjøres. 
 
I tillegg er det behov for å se på tiltak knyttet til 
ventilasjon, strømtilførsel og støy i prosjektet 
oppgradering av tungregnekraft. Avdelingen ser på 
tiltak sammen med administrasjonssjef og 
Statsbygg. 
 
Vedtak:  
Saken tas til orientering. 
 

17/18 17/02030-33 Status for rekrutteringsprosjektet (WIG 1) 
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Dekan orienterte.  
Arbeidet med kommisjonsvurdering for ansettelse i 
10 nye stillinger er noe forsinket for to av 
forskergruppene. Det skyldes habilitetsspørsmål, og 
det jobbes med å erstatte enkelte medlemmer i 
utvalgene.  
Det betyr at tidspunkt for intervjuer trolig vil trekke 
noe ut, over på nyåret for enkelte av stillingene. 
 
Vedtak:  
Saken tas til orientering. 
 

18/18 17/02030-34 Status for arbeidet med studieplanrevisjon (WIG 
2) 
 
Studieleder orienterte. Arbeidsgruppa jobber med 
nye studiemodeller, og mye av arbeidet vil sendes 
ut til de involverte innen denne uken. 
Forlagene til modeller/utkast skal deretter formidles 
til forskergruppene, Advisory board, samt høres av 
studenter. 
Arbeidet skal være ferdig 20 januar. 
 
Innspill i møtet:  
Studieplanrevisjon settes opp som tema på et 
fremtidig personalseminar. 
 
Vedtak: 
Saken tas til orientering 
 

19/18 17/02030-35 Endring i bestemmelser om studieportefølje og 
studieplanrevisjon 
 
Studieleder orienterte om de praktiske 
konsekvensene av endring i bestemmelser om 
studieportefølje og studieplanrevisjon. 
Det vises for øvrig til vedlegg i saken. 
 
Vedtak:  
Saken tas til orientering 
 

20/18 17/02030-36 Opptak og studenttall for 2018 
 
Studieleder presenterte opptaks- og studenttall for 
2018, sammenlignet med 2017.  
Det ble også informert om poenggrensene for 
opptak til de ulike studiene. Det er venteliste på 
enkelte studier og poenggrensene viser en positiv 
oppgang.  
Det ble også fremlagt tall for studenter som tas 
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direkte opp på 2. året. Det har vært en 
prøveordning som har fungert godt.  
 
Vedtak:  
Saken tas til orientering 
 

21/18 17/02030-37 Referatsaker 
Protokoller fra følgende møter ble lagt frem for 
avdelingsstyret: 
 
LUKU 27.09. 
FoU 04.09 
 
Det har ikke vært avholdt noen møter i 
høgskolestyret siden siste avdelingsstyremøte 
06.09. 
 
Kommentar fra studentrepresentant til referatet fra 
LUKU 27.09, sak 3 «Innspill fra årets første 
studenttillitsvalgtmøte» 
To kulepunkter: 
 Studenttillitsvalgte synes det er vanskelig å gå 

tjenestevei, dvs. direkte til en foreleser de er 
misfornøyd med. 

 Bedriftspraksis: Studenttillitsvalgte ønsker at 
studentene skal få tildelt en plass i 
bedriftspraksis, ikke at de må finne en 
praksisplass selv. 

Studentrepresentant opplever at de to punktene er 
feilaktig referert, og ber om at dette korrigeres. 
 
Vedtak:  
Saken tas til orientering 
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MØTEPROTOKOLL 

Avdelingsstyre - Avdeling for informasjonsteknologi - IT 

Dato: 15.11.2018 kl. 14:15 
Sted: Halden, møterom D1-038 
Arkivsak: 18/00005 

Tilstede: Jan Høiberg, Harald Holone, Cathrine Linnes, Robert Kevin 
Roppestad, Susanne Koch Stigberg, Sarah Naomi Hansen, 
Fredrik Valdersnes Olsvold.  

Møtende 
varamedlemmer: 

Forfall: Håkon Tolsby, Elin Corneliussen 

Andre: Knut-Walther Nordahl, Monica Kristiansen 

Protokollfører: Anne Malme 

SAKSKART Side 

Vedtakssaker 

16/18 
17/02030-
38 

Godkjenning av innkalling og saksliste til møte 
15.11.2018 

2 

17/18 
17/02030-
39 

Godkjenning av protokoll fra forrige møte 3 

18/18 
17/02030-
40 

Referat fra IDF-møte 12.11.2018 4 

Orienteringssaker 

22/18 
17/02030-
41 

Langtidsbudsjett 2019-2022 5 

23/18 
17/02030-
42 

Status for rekrutteringsprosjektet (WIG 1) 5 

24/18 
17/02030-
43 

Status for arbeidet med studieplanrevisjon (WIG 2) 5 

Vedlegg 10
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25/18 
17/02030-
44 

Avdelingsstyreseminar 6 

26/18 
17/02030-
45 

Referatsaker 6 

Eventuelt 
 

    

 
 
Halden, 15.11.2018 
 
Møteleder: Jan Høiberg 
 
 
 
16/18 Godkjenning av innkalling og saksliste til møte 15.11.2018 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Avdelingsstyre - Avdeling for 
informasjonsteknologi - IT 

15.11.2018 16/18 

 
 
Forslag til vedtak/innstilling 
 
Innkalling og saksliste til møte 15.11.2018 godkjennes. 
 
 
Møtebehandling 
Ingen kommentarer. 
 
Votering 
 
 
Vedtak  
 
Innkalling og saksliste til møte 15.11.2018 godkjennes. 
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17/18 Godkjenning av protokoll fra forrige møte 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Avdelingsstyre - Avdeling for 
informasjonsteknologi - IT 

15.11.2018 17/18 

 
 
Forslag til vedtak/innstilling 
 
Protokoll fra møte i avdelingsstyret 11.10.2018 godkjennes. 
 
 
Møtebehandling 
Ingen kommentarer. 
 
Votering 
 
 
Vedtak  
 
Protokoll fra møte i avdelingsstyret 11.10.2018 godkjennes. 
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18/18 Referat fra IDF-møte 12.11.2018 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Avdelingsstyre - Avdeling for 
informasjonsteknologi - IT 

15.11.2018 18/18 

 
 
Forslag til vedtak/innstilling 
 
Innspill fremkommet i IDF-møte 12.11.2018 tas til orientering 
 
 
Møtebehandling 
Referat fra IDF-møtet ble sendt avdelingsstyrets medlemmer på e-post i forkant av 
møtet: 
IDF-møte 12. november ble gjennomført på telefon og epost. 
Forskerforbundet (Lars Vidar Magnusson) og Tekna (Per-Gunnar Fyhn) har ingen 
kommentarer eller innspill til sakene. 
 
Votering 
 
 
Vedtak  
 
Innspill fremkommet i IDF-møte 12.11.2018 tas til orientering 
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Saknr Arkivsak Tittel 
22/18 17/02030-41 Langtidsbudsjett 2019-2022 

 
Knut-Walther Nordahl orienterte. Som en del av 
langtidsplanleggingen er det utarbeidet et budsjett 
for perioden 2019-2022. Budsjettet er ikke endelig 
fastsatt, men hovedpunktene på inntekts- og 
kostnadssiden er klare. 
 
-Inntekter 
Økning i langtidsperioden som følge av økning i 
studiepoengproduksjon, antall kandidater og antall 
publikasjoner, samt i eksternfinansierte prosjekter. 
 
-Lønns- og personalkostnader 
Det er i langtidsperiodens første to år planlagt en 
gradvis oppbemanning tilsvarende 8 faglige 
årsverk, økt studielederressurs og teknisk-
administrativ støtte. 
 
-Kapitalutvikling 
Det anslås en samlet oppbygging av kapital med 
ca. kr 2 millioner, men store svingninger i løpet av 
perioden. Underskuddene i 2019-2020 medfører en 
kapital ved utgangen av 2020 på kr 1,9 millioner. 
 
-Usikkerhet 
Usikkerheten i langtidsperioden er først og fremst 
knyttet til fremtidige inntekter som følge av 
høgskolens Phd-satsning og hvordan dette vil 
påvirke avdelingen. 
 
Budsjettet viser relativt store overskudd for 
avdelingen de to siste årene av langtidsperioden. 
Avdelingen har dermed rom for strategiske 
satsninger og investeringer. 
 
Dekan kommenterte at det vil være behov for å se 
på ytterligere ansettelser fremover, gitt den positive 
utviklingen i studenttall og studiepoengproduksjon, 
samt naturlig avgang i de nærmeste årene. 
 
Saken tas til orientering 
 

23/18 17/02030-42 Status for rekrutteringsprosjektet (WIG 1) 
 
Dekan orienterte.  
To av komiteen har nådd frist for levering av 
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sakkyndig rapport. I ansettelse av 
professor/førsteamanuensis innen Cyber-Physical 
Systems foreligger rapporten. Her vil alle de sju 
kvalifiserte søkerne innkalles til intervju i 
begynnelsen av desember. 
Frist for den tredje og fjerde komiteen er 20. 
desember. Det er Information Systems and 
Software Engineering samt Interaction Design. Her 
vil det være aktuelt med intervjuer på nyåret.  
 
Saken tas til orientering 
 

24/18 17/02030-43 Status for arbeidet med studieplanrevisjon  
(WIG 2) 
 
Studieleder orienterte. Det er bachelorstudiene som 
nå revideres, og første forslag er sendt ut til ansatte 
med ønske om innspill. Det er kommet to innspill, 
og disse jobbes videre med. Arbeidsgruppen legger 
også forslagene frem for eksterne, og deretter vil 
forslagene bli presentert for studentene.  
Endringene vil påvirke høsten 2018-kullene, og 
ifølge studieleder da på en god måte. 
 
Det ble kommentert i møtet at det vil være behov 
for en plenumssamling for ansatte med de nye 
endringsforslagene som tema. Det vil være viktig 
for en god involvering og forankring. 
 
Saken tas til orientering 
 

25/18 17/02030-44 Avdelingsstyreseminar 
 
Dekan inviterte til en diskusjon om behov og tema 
for et avdelingsstyreseminar i januar 2019. 
 
Innspill til tema og tidspunkt: 

- Revisjon masterstudiene  
- Besøke en annen UH-institusjon for impulser 

og erfaringsutveksling 
- Avholde seminar i februar 

 
Dekan og avdelingsstyreleder tar innspillene med 
seg i den videre planleggingen. 
 
Saken tas til orientering 
 

26/18 17/02030-45 Referatsaker 
Protokollfører orienterte om at det p.t. ikke 
foreligger referat fra møte i LUKU 01.11, slik det 
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fremgikk av innkallingen. Møtereferatet vedlegges 
derfor neste møte i avdelingsstyret. 
Møte i Lokalt FoU-utvalg 23.10 ble ettersendt 
medlemmene per epost i forkant av 
avdelingsstyremøtet. 
I tillegg ble protokoll fra høgskolestyret 25.10 lagt 
frem. 
 
Det var ingen kommentarer til protokollene, men 
avdelingsstyret ønsker en fast rutine/ordning hvor 
møtereferater arkiveres, fortrinnsvis i P360. 
 
Saken tas til orientering 
 

 
Eventuelt: 
 
Studentrepresentantene fremmet to saker under eventuelt: 
 

1) Tilgang til masterlaben 
Studentrepresentantene ønsket avklaring av bruk, og hadde spørsmål om 
hvorvidt det er mulig å åpne laben for flere enn de som har tilgang per i dag. 
Studieleder informerte om at man ser på en bedre utnyttelse av rommet, og 
også hvem som kan benytte det, men det er ikke gjort noen endelige 
avgjørelser for hvordan det skal løses. 

 
2) Behov for videoproduksjonsutstyr 

Det er behov for mer og oppgradert videoproduksjonsutstyr. 
Studentrepresentantene bes sende en detaljert liste til studieleder, som vil se 
på saken. 
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Høgskolen i Østfold 

Avdeling for informasjonsteknologi (IT) 

Mandat – Lokalt utvalg for utdanningskvalitet (LUKU) 

Det lokale utvalget for utdanningskvalitet skal arbeide for at avdelingens strategiske mål for 

undervisning, læring, studiekvalitet og internasjonalisering blir oppfylt. Innen disse områdene er 

utvalget aktivt ovenfor dekan når det gjelder mål, strategier og tiltak og ønsker om videreutvikling av 

avdelingens langsiktige satsninger innenfor undervisnings- og programkvalitet, iht. 

prinsippbeskrivelse for kvalitetssystemet. 

Mandat 

  Undervisning og vurdering 

1) Utvalget skal behandle og gi råd om nye studieplaner og emner, så vel som studie- og

emneplanendringer (med unntak av redaksjonelle endringer).

2) Utvalget skal følge opp at avdelingens undervisningsportefølje blir jevnlig evaluert og

oppdatert.

Studiekvalitet 

3) Utvalget skal følge opp gjennomføring, rapportering og oppfølging av resultater fra

studentevaluering av undervisning og læringsmiljø i henhold til høgskolens kvalitetssystem

og at dette arbeidet dokumenteres.

4) Utvalget skal diskutere sensurrapportene og komme med anbefalinger om hvordan disse kan

følges opp.

5) Utvalget skal være pådriver for videreutvikling av studiekvalitetssystemet ved avdelingen.

Internasjonalisering 

6) Utvalget skal ha ansvar for at internasjonaliseringsarbeidet ved avdelingen skjer i

overenstemmelse med instruksen vedtatt av avdelingsstyret for avdelingens koordinator for

internasjonalisering.

Sammensetning og funksjonstid 

Lokalt utvalg for utdanningskvalitet ved avdeling for informasjonsteknologi består av: 

 Avdelingens studieleder.

 Programkoordinatorene for avdelingens bachelor- og masterstudier.

 Avdelingens koordinator for internasjonalisering.

 2-3 studentrepresentanter fordelt på avdelingens bachelor- og masterstudier.

Utvalget ledes av studieleder. Nestleder velges av og blant utvalgets medlemmer. 

Leder og nestleder er avdelingens representant og vararepresentant i høgskolens sentrale 

utdanningskvalitetsutvalg. 

Vedlegg 12
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Funksjonstiden følger perioden for valg/tilsetting av faglige ledere, dvs fire år for ansatte. For 

studenter er funksjonstiden 1 år. 

Administrasjonen stiller sekretær for utvalget. 

Innkalling, referat og arkivering 

Leder av utvalget har ansvaret for å kalle inn til møter. Innkallingen skal sendes ut minst en uke før 

møtet og legges ut på avdelingens hjemmeside. Sakspapirer skal ettersendes og legges frem i møtet 

om nødvendig. Sekretæren for utvalget skriver referat fra møtene og har ansvaret for at 

møteinnkalling og referat sendes medlemmene på e-post, publiseres på avdelingens hjemmeside, slik 

at de er allment tilgjengelige, og arkiveres i Public 360. 

 

Vedtatt i avdelingsstyret IT 30. april 2015 
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1 LUKU IT – Referat

Dato: 18.01.2018  

Tid: 14.15 – 15.45 

Sted: D1 – 038 

Til stede: Monica, Joakim, Jan, Edgar, Robert, Ingvild studentrepresentant, Berzi 

studentrepresentant, Tone (referent) 

Forfall: Ingen  

Presentasjon av frafallsprosjektet ved Avd. IT 

Tone S fram rapport om gjennomstrømming ved avdelingens bachelorprogrammer for kull 2014-

2017. Rapporten inneholder også data over strykprosenter i alle emner, med utgangspunkt i 

studentenes studieprogramtilhørighet. 

Utkast til kandidatundersøkelse ble også presentert. 

Kommentarer til rapporten, mulige oppfølgingsområder for å redusere frafall og forsinkelser i 

studieprogresjon: 

 Store variasjoner i gjennomstrømmingstall

 Innføre progresjonskrav i studiene?

 Vurdere studiemodellene – rekkefølge og progresjon i emner

 Innføre oppmøtekrav?

 Mindre samkjøring i emner med stor variasjon i strykprosent basert på studentenes
studieprogramtilhørighet. Avdelingen er allerede i gang med å utvikle et nytt emne i
økonomi, blant annet som erstatning for økonomiemnet som samkjøres med ØSS-studenter

 Revidere eksamensformer i noen emner?

 Differensiere undervisning i større grad?

 Viktig at studentene opplever undervisningen i fellesemner som relevant for det
studieprogrammet de følger.

 Tiltak for å styrke studentens målretting - å øke studentens bevissthet om jobbmarkedet
utdanningene leder til.

Tone S presenterer frafallsrapporten på kommende personalmøte torsdag25.01.18. 

Edgar, Berzi og Tone jobber videre med kandidatundersøkelse 

Vedlegg 13
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LUKU 05.04.18 

Rom: D1-052 

Til stede: Monica, Jan, Edgar, Joachim, Robert, Pernille, Winnie 

Referent: Tone S 

1. Årsplanen har fått en ny form

Årsplanen stadfester to fokusområder for avdelingen i 2018: 

- Rekruttere ansatte 

- Gjøre revisjon av studiene – først bachelor, deretter master 

Det er nedsatt en egen gruppe for å arbeide med studieplanrevisjonen 

2. Emneevalueringer er gjennomført for våren.

Retningslinjer for oppfølging av emneevalueringer: 

- Disse skal presenteres for studentene (tilbakemelding til studentene) 

- Lærerne skal fylle ut et eget skjema hvor de reflekterer over hva de vil hente ut av 

evalueringene og hvilke tiltak som bør iverksettes for oppfølging av evalueringene. 

Skjema skal formidles til LUKU 

- Tidspunktet for emneevaluering opprettholdes (altså før eksamensresultater foreligger). 

Det er viktig at studentene får tilbakemeldinger på evalueringer. 

Gjennomgang av emneevalueringer 

Software engineering 

- Stud. asser er mye benyttet, ok. fornøydhet 

- Utfordringer med kommunikasjon mellom studentassistenter og fagansvarlig, avgrensing av 

studentassistentenes ansvar vs fagansvarliges ansvar 

- Emneevalueringen inneholder såpass mange urovekkende momenter at LUKU ber dekanen 

om å vurdere alle sider ved emnet (innhold, fagansvar, organisering). 

- Det er mulig at emnet er for omfattende – bør muligens deles i to (spørsmålet inngår i 

studieplanrevisjonen). 

Grafisk design 

- Emnet vil ha mange studenter våren 2019 pga studieplanomlegging 

- I dette semesteret har ingen studenter møtt til undervisningen 

- Evalueringen viser at emnet ikke svarer til forventingene, med tanke på å gjøre faget anvendt 

og relevant.  

- Viktig at emnet gir ferdighet i design for ulike digitale flater, spesielt web. 
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- Råd fra LUKU til avdelingens ledelse: 

Det er viktig å rekruttere en annen fagansvarlig.  Når ingen studenter møter til undervisning, 

er dette et tegn på at det må en annen fagansvarlig på plass. 

 

Brukerorientert design 

- Emnet er nytt – derfor viktig å videreutvikle  

- Studentene synes det er uklart hva de skal gjøre. De to faglærerne har ulike tilnærminger  

og det kan bidra til at studentene opplever emnet som uklart. 

 

Systemprogrammering med Windows 

- Emnet vil utgå. 

- Fagansvarlig skal utvikle et emne som passer inn i studieporteføljen etter 

studieplanrevisjonen. Dagens emnet er trolig for omfattende, man må også sikre 

sammenheng med det øvrige studieprogrammet 

Databaser 

- Varierende tilbakemeldinger 

- Det gis tilbakemeldinger om at studentassistentene har litt skjev kompetanse, i favør av OOP. 

Mangelfull kompetanse i JAVA 

- Mulig at misnøye kan knyttes til at noen av studentene har mindre matematikk- og 

programmeringserfaring enn andre. Mulig at misnøye er knyttet til læreforutsetninger? 

- Anvendt testing av programmering, kobling til OOP bør være en større del av emnet 

 

Tiltak for undervisningskvalitet: 

- Kollegaveiledning? 

- Mentorordning for nyansatte? 

 

Til neste møte: Rapporter fra fagansvarlige om hvordan de vil følge opp emneevalueringer vil bli 

behandlet 

 

Neste møte i LUKU: 20. juni 2018 
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Referat fra møte i LUKU ved Avd. IT 
Torsdag 24. januar 2019 kl. 14.15 – 16.00, møterom D1-038 

Til stede: Monica Lind Kristiansen; Robert Kevin Roppestad; Joakim Karlsen; Jan 
Høiberg; Edgar Bostrøm 

Forfall: Ingvild Kathrine Nygaard-Hansen (studentrepresentant) 
Referent: Anne Malme 

Saksliste: 

1) Nye studieplaner på bachelor (se vedlegg)
Monica orienterte. Ikke alle studieplaner er ferdig, Informasjonssystemer
gjenstår, det håper man å få på plass i løpet av februar.
LUKU diskuterte ulike problemstillinger knyttet til endringene og hvilke
konsekvenser de nye planene kan få.
Ett viktig hensyn å ta er studiekvalitet, å sørge for en god fordeling av antall
studenter på de ulike emnene/studiene. Monica ser på det nå, med tanke på
kvalitet, men også den økonomiske betydningen av endringene.
Ingen emner er lenger mulig å kun ta som valgemner, alle emner er
obligatoriske.
Det jobbes med å få alle emner med norske titler.

Innspill fra LUKU:  
Studentene er opptatt av overganger til NTNU for å få sivilingeniørtittelen. HiØ 
har grunnlaget for å selv kunne tilby dette. Det har blitt vurdert tidligere, men 
uten resultater. 
Kan høgskolen se på dette igjen, eventuelt sammen med IR?  

2) Studentoppfølging 1. år
Monica ønsker å se på muligheten for å tilby alle førsteårsstudenter en
samtale, som veiledning til ulike veivalg. Ifølge Monica er dette nedfelt i
studiekvalitetsforskriften.
Behovet for sosiale møteplasser for studentene ble også nevnt. Joakim
sjekker opp med sine kontakter ved andre UH-institusjoner.
Det vil være interessant og nyttig å få info om hvordan studentsamtaler
gjennomføres på andre avdelinger. Monica sjekker opp det.

3) Rapporter fra emneevalueringer høsten 2018 (se vedlegg)
Ettersom det ikke var noen studentrepresentanter til stede,
utsettes saken til neste møte.
Det bør også velges en ny studentrepresentant, slik at utvalget har to
studentrepresentanter.

4) Prosedyre for gjennomføring av emneevalueringer
Monica ønsket tilbakemelding om gjeldende prosedyre og om hvor godt denne
fungerer. Generelt har det vært litt støy fra noen som mener det gjøres for
tidlig, da de får dårligere tilbakemelding enn om man ventet til lenger ut i
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kurset. 
Nå gjennomføres det kun en gang per semester, men det er mulig og ofte 
ønskelig at den emneansvarlige gjør det oftere på eget initiativ. I følge Monica 
er den uformelle tilbakemeldingen også veldig viktig. 
Utvalget hadde litt forskjellig oppfatning av nytteverdien og hvor godt 
ordningen fungerer. Mens noen mente det fungerte godt, mente andre at det 
ikke ga dem så mye. 
 
Ellers ble kollegabasert veiledning diskutert. Monica ser stor nytte i det, og 
oppfordrer alle til å engasjere seg i det.  Mange nyansatte fremover vil kunne 
ha behov for en oppfølgingsplan og mentor. Mentoroppgaven kan for 
eksempel legges i de ansattes arbeidsplaner ifølge Monica. 
Utvalget diskuterte om kollegabasert veiledning også burde legges inn i 
arbeidsplanene, det ble ikke konkludert noe. 
 
 

5) Internasjonal uke i uke 5 
Robert informerte. Laila Fagerdal fra internasjonalt kontor er involvert i 
arbeidet. I uke 5 vil Robert og flere studenter gå inn i noen klasser for å 
informere om utvekslingstilbudet vårt.  Avdelingen får også utenlandsbesøk 
den uka.  
 

 
6) Eventuelt 

Ingen saker. 
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Referat fra møte i programutvalget ved Avdeling for informasjonsteknologi 
Torsdag 26.09 kl. 14.15-16.00, møterom C2-210 

Tilstede: Monica, Joakim, Jan, Edgar, Robert, Anne Marit Hansen (studentrepresentant) 
Referent: Anne 

Monica gjennomgikk innledningsvis mandatet til programutvalget slik det fremgår i nytt 
kvalitetssystem, se vedlegg. Lokal studiestedsadministrasjon (SSA) har sekretariatsfunksjon for 
utvalget, slik at det er Annette Øyen som vil ivareta den funksjonen videre.  
Utvalget diskuterte hvorvidt forskergruppene bør ha ansvar for studiekvalitet og dermed også dette 
utvalget. Det ble konkludert med at det ikke er ønskelig foreløpig, programutvalget etableres slik det 
nå er foreslått.  

Saksliste: 

1) Hvordan sørge for at alle blir kjent med og tar i bruk HiØs nye kvalitetssystem:
https://www.hiof.no/om/utdanningskvalitet/

o Den ansattes vei inn: https://www.hiof.no/for-ansatte/arbeidsstotte/studier/emne-
og-programevaluering/

o Studentens vei inn: https://www.hiof.no/studier/studentmedvirkning-i-
kvalitetsarbeidet/

Monica informere om veiene inn for ansatte og studenter, og gjennomgikk de ulike 
rollebeskrivelsene den enkelte har i evalueringen. Nettsidene for kvalitetssystemet er nokså nye, så 
det bør presenteres på en bedre måte etter hvert. 

2) Hvordan ønsker vi at avdelingens emneevalueringer skal gjennomføres. Det nye
kvalitetssystemet åpner opp for stor frihet når det gjelder valg av metode i
emneevalueringer.

o Hvilken praksis ønsker avdelingen å legge seg på?
o Dersom vi ønsker å fortsette med elektroniske midtsemesterevalueringer, bør vi

revidere og redusere antall spørsmål som vi stiller. Se vedlagte eksempel på
nåværende emneevaluering.

Monica hadde laget nytt utkast til midtsemesterevaluering, og utvalget ga innspill til dette i 
møtet. 
Oppsummering:  
Utvalget mener at spørreundersøkelsen må kortes betydelig ned. Undersøkelsen må 
forenkles og det bør være en felles mal. Samtidig understrekes det at den enkelte ansatte 
gjerne kan gjøre flere evalueringer enn det som er obligatorisk, for eksempel hvis man er 
nyansatt.  
Tidspunkt for evaluering fungerer godt slik det er i dag, altså midtsemesterevaluering, og 
tidligst uke 42-43.  
Et revidert utkast vil bli sendt ut til utvalget.  

3) I mandatet til avdelingens programutvalg (se vedlegg) stilles det krav til ekstern deltagelse
fra arbeidslivet. Hvordan sikrer vi relevant ekstern deltagelse, og hvordan kan vi få mest ut
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av å invitere eksterne inn?  
 
Utvalget mener at dekan må ta ansvar for å etablere et Advisory Board. Mange bedrifter i 
regionen viser interesse for HiØ, det bør derfor ikke være vanskelig å etablere et AB med 
bred deltakelse som dekker alle de fire studieprogrammene. Tilbakemeldinger/innspill fra AB 
vil kunne tas inn i programutvalget, og utvalget bør også ha mulighet til å delta på møter.  
 

4) Årets studieplanrevisjon – kort orientering.  
Monica orienterte om at revisjonsarbeidet hadde oppstart i dag 26.09. Det vil ikke være 
aktuelt med en omfattende revisjon denne gangen.  

 
5) Fagdag for utdanningsledelse 25. oktober 09:00-13:00.  

Monica minnet om dette. 
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Referat fra møte i programutvalget ved Avdeling for informasjonsteknologi 
Torsdag 12. desember kl. 14.15-16.00, møterom D1-038 

Tilstede: Monica Kristiansen, Joakim Karlsen, Jan Høiberg, Edgar Bostrøm 
Forfall:  Robert Roppestad, studentrepresentanter Anne Marit Hansen og Ingvild Kathrine 

Nygaard Hansen 
Referent: Anne Malme 

Ingen studentrepresentanter kunne stille på møtet. Det ble likevel besluttet å avholde møtet, men 
utvalget vil gi muligheten for å komme tilbake til sak 6 (høstens emneevalueringer) i neste møte. Det 
er viktig at studentrepresentantene får anledning til å komme med eventuelle innspill i saken. 

Agenda: 

1) Status for tilsyn med kvalitetsarbeidet ved HiØ
(https://www.hiof.no/om/utdanningskvalitet/tilsyn/)

Fire studieprogram er valgt ut for tilsyn fra NOKUT: 
- Bachelorstudium i ingeniørfag – data  
- Bachelorstudium i barnevern  
- Master in Scenography  
- Masterstudium i organisasjon og ledelse 

Monica jobber nå mye med dokumentasjon for BA-studiet ved IT, svarfrist er 19. desember 
til studieenheten. Hun sender utkastet til programutvalget for innspill i forkant av dette. 
Mer informasjon om tilsynet er publisert på nettsidene, se lenken.  

2) Høgskolens meritteringssystem (https://www.hiof.no/for-
ansatte/ansettelsesforhold/karriere-kompetanseutvikling/undervisning-
forskerstillinger/pedagogisk-merittering/)

Monica orienterte om meritteringssystemet som er vedtatt ved høgskolen, det bør 
informeres om på avdelingene. Første utlysning og søknadsrunde kommer allerede nå i 2020. 

3) UKU har støttet rektors forslag om å erstatte Laurbærbladet med en ny pris for «Årets
student», og foreslår at det avdelingsvis deles ut pris for beste bachelor- og
masterprosjekt.

Monica orienterte om UKUs forslag.  Prisen for beste bachelor- og masterprosjekt som 
avdelingen vil få ansvar for kan deles ut på avslutningsseremonien og det er naturlig at 
programutvalget vil stå for utdelingen.  
Programutvalget støtter dette. Programutvalget vil også kunne fungere som komite. 
Veilederne kan foreslå kandidater. Gunnar Misund, som har utarbeidet en mal for dette, vil 
være sentral i arbeidet. 

4) Funksjonsbeskrivelse for emneansvarlig (https://www.hiof.no/for-
ansatte/arbeidsstotte/studier/undervisning/emneansvarlig/index.html)
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Informasjon er blitt sendt til ansatte på epost og ligger også på nettsidene våre. Monica tror 
det fortsatt er mulig å komme med innspill. Hun sender ut ny funksjonsbeskrivelse for emne-
ansvarlige på nytt etter møtet.  
 

5) UKU’s prosjekt for økt utreisende studentmobilitet (se vedlegg) 
I prosjektet skisseres det mange tiltak, og det legges opp til utveksling i kun ett semester. 
Avdelingen tilbyr per nå utveksling i 3, 4 og 5 semester, og ønsker å fortsette med dette. 
 
Programutvalget ga innspill om å lage avtaler med kun en eller to institusjoner. Det bør lages 
en pakke som passer med Erasmus. Monica vil undersøke med Robert, som er avdelingens 
interne internasjonale koordinator. Tiltaket bør altså være å lage noen få pakker for 
utveksling. 

 
6)  Emnerapporter: 

- Innføring i operativsystemer 
- Big Data: lagring og bearbeiding 
- Programmering 1 
- Teknologiprosjekt 

 
Generelle tiltak: 
Delt emneansvar 
Tett oppfølging 
Innføring/samtale med nyansatte hvor de gjøres godt kjent med rammer, forventninger og 
struktur. Studieleder må gå igjennom hva emneansvar innebærer, at emnebeskrivelsen må 
følges, og at forelesningene må ha struktur og forutsigbarhet. 
 

7) Eventuelt 
Ingen saker 
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Staff meeting 2018.11.29
Faculty of Computer Sciences
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Bachelorstudium i digitale medier og design
Bachelorstudium i digitale medier og design (Kull 2019) 

År Semester Emne 

2022 

 

2021 

Vår 
Grunnleggende 

datasikkerhet  
Bacheloroppgave 20stp  

Høst Prosjektledelse Kommunikasjonsdesign Valg 2 

2021 

 

2020 

Vår 
Designing Digital 

Environments 
Informasjonsarkitektur Valg 1 

Høst 3D animasjon  Web Programmering 1 

2020 

 

2019 

Vår 3D modellering Skisser og prototyper Grafisk design 

Høst 
Samfunn og 

teknologi 
Designmetoder Videoproduksjon 

 

Valg 1: 
• Utvikling av interaktive nettsteder
• Programmering 2
Valg 2:
• Fordypningsemne
• Bedriftspraksis
• Innovasjon og entreprenørskap 

(studentbedrift) -> 
Innovasjonsbachelor

• Markedsføring og foretaksstrategi 
(ØSS) / Digital markedsføring

• Mobilprogrammering (forutsetter 
Programmering 2)
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Bachelorstudium i informasjonssystemer
Bachelorstudium i informasjonssystemer (Kull 2019) 

År Semester Emne 

2022 

 

2021 

Vår Bacheloroppgave 20stp Valg 2 

Høst 
IT Strategi/IT 

Governance 
Data Mining Valg 1 

2021 

 

2020 

Vår 
Management 

Information Systems 
Business Intelligence 

Software 

Engineering 

Høst Prosjektledelse Økonomi for IT  
System Analysis and 

Design  

2020 

 

 

2019 

Vår 
Grunnleggende 

datasikkerhet  
Databasesystemer Programmering 2 

Høst Samfunn og teknologi  Web Programmering 1 

 

Valg 1:
• Fordypningsemne
• Bedriftspraksis
• Informasjonssikkerhet
• Innføring i operativsystemer
• Innovasjon og entreprenørskap 

(studentbedrift) -> 
Innovasjonsbachelor

• Markedsføring og foretaksstrategi 
(ØSS) / Digital markedsføring

Valg 2: 
• Datasikkerhet
• Utvikling av interaktive nettsteder
• Intercultural Communication
• Organisasjonsteori
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Bachelorstudium i informatikk - maskinlæring 
Bachelorstudium i informatikk – design og utvikling av IT-systemer (Kull 2019) 

År Semester Emne 

2022 

 

2021 

Vår Bacheloroppgave 20stp 
Automatisk 

programmering 

Høst Bildeanalyse Valg 2 
Innføring i 

maskinlæring 

2021 

 

2020 

Vår 
Algoritmer og 

datastrukturer 
Valg 1 

Grunnleggende 

statistikk og 

statistisk 

programmering 

Høst 
System Analysis and 

Design 

Innføring i 

operativsystemer 
Matematikk for IT 

2020 

 

 

2019 

Vår Programmering 2 
Grunnleggende 

datasikkerhet 
Databasesystemer 

Høst Programmering 1 Web 
Samfunn og 

teknologi 

 

Valg 1:
• Software Engineering
• Datasikkerhet
• Datagrafikk
• Rammeverk
• Multi-Core programmering
Valg 2:
• Fordypningsemne
• Bedriftspraksis
• Innovasjon og entreprenørskap 

(studentbedrift) -> Innovasjonsbachelor
• Datanettverk
• Mobilprogrammering
• Webprogrammering
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Bachelorstudium i informatikk: programmering for web og mobil
Bachelorstudium i informatikk – design og utvikling av IT-systemer (Kull 2019) 

År Semester Emne 

2022 

 

2021 

Vår Bacheloroppgave 20stp 
Multi-Core 

programmering 

Høst Mobilprogrammering Webprogrammering Valg 2 

2021 

 

2020 

Vår 
Algoritmer og 

datastrukturer 
Rammeverk Valg 1 

Høst Matematikk for IT 
Innføring i 

operativsystemer 

System Analysis 

and Design 

2020 

 

 

2019 

Vår Programmering 2 
Grunnleggende 

datasikkerhet 
Databasesystemer 

Høst Programmering 1 Web 
Samfunn og 

teknologi 

 

Valg 1:
• Software Engineering
• Grunnleggende statistikk og statistisk 

programmering
• Datasikkerhet
• Utvikling av interaktive nettsider
• Datagrafikk
Valg 2:
• Innføring i maskinlæring (forutsetter 

grunnleggende statistikk og statistisk 
programmering)

• Bildeanalyse
• Datanettverk
• Fordypningsemne
• Bedriftspraksis
• Innovasjon og entreprenørskap 

(studentbedrift) -> Innovasjonsbachelor
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Bachelorstudium i ingeniørfag: data
Bachelorstudium i ingeniørfag – Data (Kull 2019) 

År Semester Emne 

2022 

 

2021 

Vår Bacheloroppgave 20stp Valg 2 

Høst 
Cyber-fysiske 

systemer 

Anvendt 

robotteknikk 
Valg 1 

2021 

 

2020 

Vår 

Grunnleggende 

statistikk og 

statistisk 

programmering 

Databasesystemer Grunnleggende datasikkerhet 

Høst Matematikk IT Datanettverk Teknologiledelse 

2020 

 

 

2019 

Vår 

Matematikk 1 Datateknikk 

Fysikk og 

kjemi 
Programmering 2 

Høst Web Programmering 1 

 

Valg 1:
• Mobilprogrammering
• Matematikk 3
• Innføring i maskinlæring
• Innføring i operativsystemer
• Bildeanalyse
• Fordypningsemne
• Bedriftspraksis
• Innovasjon og entreprenørskap 

(studentbedrift) -> 
Innovasjonsbachelor

Valg 2:
• Rammeverk
• Algoritmer og datastrukturer
• Datagrafikk
• Datasikkerhet
• Software Engineering
• Multi-Core programmering
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Årstudium i informasjonsteknologi Valg 1:

• Programmering 1

• Programmering 1

• Designmetoder

Valg 2:

• Web

• Web

• Videoproduksjon

Valg 3:

• Programmering 2 (Programmering 1)

• Utvikling av interaktive nettsteder

• Skisser og prototyper

Valg 4:

• Databasesystemer

• Informasjonsarkitektur

• Grafisk design

Årsstudium i informasjonsteknologi (Kull 2019) 

År Semester Emne 

2020 

 

 

2019 

Vår 
Grunnleggende 

datasikkerhet 
Valg 3 Valg 4 

Høst Samfunn og teknologi Valg 1 Valg 2 
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Årstudium i informasjonsteknologi

For å gå videre til bachelorstudiet i informatikk: design og utvikling av IT-systemer 

eller bachelorstudiet i informasjonssystemer må studentene ta valgemnene 

innføring i programmering, web, programmering og databasesystemer (rød vei). 

For å gå videre med bachelorstudiet i digitale medier og design må studentene ta 

valgemnene designmetoder, videoproduksjon, skisser og prototyper og grafisk 

design (gul vei).

Dersom du trenger generell kompetanse innen informasjonsteknologi eller skal 

undervise i informasjonsteknologi på ungdomsskole eller videregående skole må 

studentene ta valgemnene innføring i programmering, web, utvikling av interaktive 

nettsteder og informasjonsarkitektur (blå vei). 
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Oppgave 1: Web

Etter å ha fullført dagens webutvikling:

• Har du grunnleggende kunnskap om webservere

• Har du god kunnskap om retningslinjer for og tilgjengelighet ved utvikling av 
nettsider

• Har du lært grunnleggende HTML og CSS

• Har du god kunnskap om søkemotorer og søkemotoroptimalisering

• Har du grunnleggende kunnskap om sosiale medier og digital markedsføring
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Oppgave 1: Web
Diskuter:
• Ulike moduler, hvor modul 1 kan kombineres med enten 2 eller 3:

• Modul 1: CSS og HTML
• Modul 2: Data og XML
• Modul 3: CMS, Sosiale medier og markedsføring 

• Forslag:
• Modul 1 og 2 for informatikk- og dataingeniørstudenter
• Modul 1 og 3 for informasjonssystemer- og DMD-studenter
• Årsstudentene velger

• Hva er det viktigeste studenten lærer i de enkelte modulene (3 punkter for hver 
modul)?

• Hva skal emnet hete?
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Oppgave 2:  Databasesystemer

Etter å ha fullført dagens databaser:

• har du solid forståelse for databaser generelt, og relasjonsdatabaser spesielt

• kan du lage SQL-setninger, også for relativt avanserte problemer

• kan du lage datamodeller og normaliserte strukturer

• kan du forstå behovet for transaksjoner og forstå samtidighetsproblemer og 
hvordan de løses

• ha grunnleggende forståelse for bruk av databaser i ulike sammenhenger

• ha grunnleggende forståelse for datavarehus, business intelligens, stordata og 
ikke-relasjonelle systemer
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Oppgave 2: Databasesystemer

Diskuter:

• Databasesystemer bør ta for seg ulike typer datalagring?

• Hva er det viktigeste studenten lærer i dette emnet (6 punkter)?

• Hva skal emnet hete?

Det er viktig å huske at ikke alle studentene som tar dette emnet har R1-
matematikk
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Oppgave 3:  Programmering 1

Etter å ha fullført dagens innføring i programmering kan du:

• grunnleggende programmeringsstrukturer (variabler, if, for, while, funksjoner)

• benytte programmeringsspråket JavaScript

• benytte en debugger (skjemaer)

• enkel datahåndtering (ajax, noe db, fil)

• forklare enkle sikkerhetsutfordringer og hvordan disse kan håndteres

• beskrive problemer og løse dem ved hjelp av programmering
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Oppgave 3: Programmering 1

Diskuter:

• Programmering 1 bør gjøres i C eller Python?

• Det bør kjøres to parallelle programmeringsløp, der bachelorstudentene i 
digitale medier og design får sitt eget løp?

• Hva er det viktigeste studenten lærer i emnene (6 punkter)?

• Hva skal emnene hete?
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Oppgave 4: Teknologi og samfunn

I dagens GRIT lærer du:

• Hvordan du planlegger studenthverdagen med gode rutiner for studieteknikk

• Du lærer hvordan du kan anvende de grunnleggende applikasjoner og 
systemer som brukes i studiet

• Du lærer å utvikle websider med grunnleggende HTML og CSS

• Du lærer om datamaskinens historie og funksjon.  

• Du lærer hvordan en akademisk tekst skal struktureres og hvilke krav som 
stilles til referanser.
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Oppgave 4: Teknologi og samfunn

Diskuter:

• Hvilke moduler ønsker dere at dette innføringsemnet skal inneholde?

• Kan web flyttes ut?

• Kan «systemenes samfunnsmessige konsekvenser, brukernes aktiviteter og 
etikk» legges til?

• Burde vi ha forskjellige moduler for ulike studieprogrammer?

• Hva er det viktigeste studenten lærer i dette emnet (6 punkter)?

• Hva skal emnet hete?
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Oppgave 5: Programmering 2

I dagens OOP lærer du:

• behersker du avanserte objektorienterte mekanismer som subklasser, polymorfi og interface

• behersker du et integrert utviklingsmiljø

• er du kjent med kompilering, kjøring og testing av programmer, samt utvalgte designpatterns
og enkel GUI-programmering 

• kan du benytte dokumentasjon for selv å finne ut hvordan standardklasser kan brukes i 
implementasjon

• har du tilegnet deg tilstrekkelig kunnskap om emnet til å kunne planlegge, utvikle og 
diskutere implementasjoner, med særlig vekt på objektorientert tankegang, bruk av 
objektorientert terminologi og fornuftig bruk av kommentarer i kildekode

• kjenner du til hendelseshåndtering og kan skrive enkle programmer som håndterer hendelser
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Oppgave 5: Programmering 2

Diskuter:

• Bør dette emnet i tillegg til objektorientert programmering ta for seg 
imperativ vs. funksjonell programmering (Java/Scala)?

• Hva er det viktigeste studenten lærer i dette emnet (6 punkter)?

• Hva skal emnet hete?
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Oppgave 6: Rammeverk

I dagens .Net lærer du:

• "Industrial Programming in .NET", an advanced course assuming basic 
programming skills, object orientation and database knowledge. The course 
enables the students to develop .NET applications in C# and XAML using Visual 
Studio.

• Teach relevant industry skills:

• Robust, maintainable and readable C# code

• Layered architecture

• RESTful APIs
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Oppgave 6: Rammeverk

Diskuter:

• Bør dette emnet heller være et generelt emne om rammeverk, men fortsatt et 
praktisk emne der vi anvender . Net ?

• Hva er det viktigeste studenten lærer i dette emnet (6 punkter)?

• Hva skal emnet hete?
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Gruppeinndeling
Gruppe 1:

- Susanne

- Marius

- Hans Olav

- Per Gunnar

- Erling

Gruppe 2:

- Cathrine

- Joakim

- Thomas

- Christian

- Einar

Gruppe 3:

- Robert

- Espen

- Håkon

- Lars Emil

- Tina

Gruppe 4:

- Lars Vidar

- Jan

- Michael

- Terje

- Edgar
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Cathrines gruppe

Oppgave 1 Web

Modul 1

• Lære HTML og CSS

• Søkemotor /søkemotoroptimalisering

Modul 2

• Lære grunnleggende Java Script

• Jason

• XML

Navn: Webutvikling (gruppen ønsket ikke innføring i webutvikling da navnet ble for langt).
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Cathrines gruppe

Oppgave 2 Databasesystemer

1. Ja

2. Vi har sett på ACM og ønsker å følge de. (se vedlagt fil for punkter)

Navn: Databaser, Data and Information Management
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Cathrines gruppe
Oppgave 3 Programmering 1

Vi foreslår Python, mest brukervennlig. Alternativ kurs i JavaScript, det er ikke opplagt at 
man må bytte.

Listen som eksisterer er grei.
• Debugger
• Ajax
• Sikkerhetsutfordringer

Kan være smart å dele eksisterende kurs i mindre kurs. 

Navn: Innføring i Programmering, Python.
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Cathrines gruppe

Oppgave 4 Teknologi og samfunn

Beholde GRIT slik det er i dag.

Bør gå tilbake å se på hvorfor trenger vi kurset. 

Modulen med forskergruppene tas bort.

Navn: Samfunn og informasjonsteknologi; Teknologi og samfunn; Informatikk i dagens 
samfunn.
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Cathrines gruppe

Oppgave 5 Programmering 2

1. Gruppen er delt om dette skal tas med eller ikke. 

2. Gruppen liker eksisterende punkter men dersom imperativ og funksjonell 
programmering skal inn bør 2 punkter byttes ut. 

3. Navnet vi har i dag OOP er bra. 
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Cathrines gruppe

Oppgave 6 Rammeverk

Navn: ønsker å beholde ordet: .NET ellers Mobile Application Development 
(applikasjon utvikling), Applikasjonsutvikling for Mobiltelefon Utvikling. 

Navn: Android Programmering , Programmering i .NET, kalle kurset bare rammeverk er 
uheldig. 
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Roberts gruppe

Oppgave 1 Web

1. html, css, grunnleggende design, 
brukerforståelse.

2. xml-struktur, rest-api

3. kunnskap om digital markedsføring og 
sosiale medier

Navn: Grunnleggende webteknologi

Oppgave 2 Databasesystemer

- Grunnleggende forståelse av databaser

- Bruksområder

- Anvendelser

- andre databaser enn relasjonsbaserte 
bør nevnes(No sql og 
dokumentdatabaser)

- Datamodeller

- sql databasespørringer.

Navn: Databasesystemer
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Roberts gruppe

Oppgave 3 Programmering 1

1. python eller javascript

2. javascript for dmpro hvis de får ett eget programmeringsløp

3. hvordan bruke et utviklingsmiljø, arbeidsflyt i programmering, utenom dette er vi 
enig

Navn: programmering 1(hvis OOP blir programmering 2)
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Roberts gruppe

Oppgave 4 Teknologi og samfunn

Web kan flyttes ut så lenge webfaget ivaretar manglende kunnskap, introduksjon til 
studier blir en del av det faglige arbeidet, etiske problemer i det digitale samfunn, 
prosjekt med akademisk skriving, linjespesifikk case, grunnleggende applikasjoner som 
brukes i studiet, datamaskinens historie og funksjon, studieteknikk

Navn: teknologi og samfunn/det digitale samfunn

113



Roberts gruppe

Oppgave 5 Programmering 2

- Ingen endring

Navn: Programmering 2

Oppgave 6 Rammeverk

- Ingen endring

Navn: .Net
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Susannes gruppe
Oppgave 1 Web

Modul 1: CSS+HTML

- grundleggende kunnskap om webservere

- universal design 

- grundleggende html + css

Modul 2: Javascript och introduktion till dynamisk web-innehåll

- istället för data + xml föreslå vi att introducera client-side programmering för att få till dynamiskt innehåll

- grundleggende javascript

- grundleggende datalagring JSON

Modul 3: CMS och bruk av sosiale medier

- grundleggende CMS bruk

- grundleggende bruk av sosiale medier for bedrifter

- laga strategi for bruk av sosiale medier / kombinationer, målgrupp, innehåll,...

Vi syns att ämnet ska hete Grundleggende Webutvikling eller innføring i webutvikling
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Susannes gruppe

Oppgave 2 Databasesystemer

Vi syns att ämnet ska heter Datalagring

• relasjonelle systemer (sql) och ikke relasjonella systemer (xml, csv,...) ska vara lika 
viktig

• relationsalgebra är inte viktig i praktiken och vanskligt for studenter
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Susannes gruppe

Oppgave 3 Programmering 1

vi likte innføring i programmering ;)

1. språk:

• Python passar bäst för informatikk

• C bäst till dataingenjör

• inte JavaScript

2. de 6 punkterna är ok

3. dmd bør ha eget løp. Kanske även dela upp andra program?
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Susannes gruppe

Oppgave 4 Teknologi og samfunn

Modul 1: Introduction till HIOF (punkt 1+2)

Modul 2: Historie, Samfunn, og etikk (punkt 4 plus utvidet med samfunnansvar och
etikk)

Modul 3: Skrivning 

• formler i word

• kildekritikk

Modul 4: eksempel anpassat till studieretning 

Navn: Teknologi og samfunn eller IKT og samfunn
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Susannes gruppe

Oppgave 5 Programmering 2

• Vi liker OOP

• Bara oop, funksjonell programmering inte så stort än....

• Viktigare att studenter lär sig OOP djupt
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Susannes gruppe

Oppgave 6 Rammeverk

• Vi liker ikke rammeverk

• .Net är efterfrågat från bedrifter, bra att ha som namn? eller applikasjonsutvikling?
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Lars Vidars gruppe

Oppgave 1 Web

Michael: Stor variasjon i bakgrunnskunnskaper.

Lars Vidar/Terje: droppe markedsføring.

• Modul 1: HTML, CSS, JavaScript-forståelse.

• Modul 2: Data, XML, Spørring, 

• Modul 3: sosiale medier, søkemotoroptimalisering, CMS-systemer.
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Lars Vidars gruppe

Oppgave 2 Databasesystemer

Bør også fokusere på databaser generelt, ikke bare relasjonsdatabaser

• Generelt

• SQL

• God forståelse av noSQL-systemer

• Lage datamodeller og normaliserte strukturer.

• Kort intro til datavarehus m.m.

• Transaksjoner og samtididighet
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Lars Vidars gruppe

Oppgave 3 Programmering 1

Navnet er greit.

Bør være to ulike kurs (Digitale medier bør ha en egen versjon)

Primært Python? C også?

Viktigste å lære:
- «computational thinking», fra «problem til program».
- variabler
- kontrollstrukturer
- programmeringserfaring
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Lars Vidars gruppe

Oppgave 4 Teknologi og samfunn

Web ut. Bruke gjesteforelesere i dette kurset.

• «Outsider»-syn på teknologi

• Personvern

• Samfunnsendring, forståelse, konsekvenser, etiske aspekter

• Teknologihistorie
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Lars Vidars gruppe

Oppgave 5 Programmering 2

• OO i seg selv.

• Grunnleggende programmering i Java.

• Ulike programmeringsparadigmer (hvor mye i tilfelle?).

• Intro til bruk av biblioteker.
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Lars Vidars gruppe

Oppgave 6 Rammeverk

Navnet er ok.

Trenger et programmingsspråk, ikke viktig hvilket.

• hvorfor rammeverk, bakgrunn, forståelse

• gjenbrukbar kode

• konvensjoner

• mønstre
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Quality in education at HIOF/CS

H

2019-05-09 - introduction to discussion

Vedlegg 19
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Introduction

I “Quality Culture in Higher Education”, Ministry of Education and Research
I HIOF/CS goal for 2019 and beyond: student throughput and candidates
I Quality systems, what are they, and what are they seemingly not?
I What does quality in educationmean at HIOF/CS?

H | Avdeling for informasjonsteknologi 2 / 16
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Goal for student throughput

By 2021: 25 students per MA and
35 students per BAwith a degree
each year

H | Avdeling for informasjonsteknologi 3 / 16
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Aim for this session

I Preparation for our June sta� seminar
I We’re not solving the problems in this meeting
I We’re planning themes and activities

H | Avdeling for informasjonsteknologi 4 / 16
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Remember 4DX?

I Lagging measures
I Leading measures
I Frequent and short meetings
I Ownership and shared resonsibility
I Score boards

H | Avdeling for informasjonsteknologi 5 / 16
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Current practice

I Course evaluations
I Revision processes
I At least two colleagues looking at each course
I . . . and muchmore
I Earlier: plenary walkthroughs of (selected) course evaluations

H | Avdeling for informasjonsteknologi 6 / 16
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Suggested themes

I Course planning
I Student evaluation methods
I Teaching in practice
I Supervision
I Course evaluation
I Student environment
I Understanding the daily life of the student

H | Avdeling for informasjonsteknologi 7 / 16
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Course planning

I Course descriptions, clear, readable and understandable for students and sta�
I Flexible teaching (Canvas, videos, classroom etc)
I “The red thread” in study programs and spesializations

H | Avdeling for informasjonsteknologi 8 / 16
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Student evaluationmethods

I Formative/normative assesment
I Clear, orderly, checkable
I In line with course descriptions
I Resources for assesment
I Variation in methods used

H | Avdeling for informasjonsteknologi 9 / 16
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Teaching in practice

I Using educational tools (from whiteboard to video and Kahoot)
I Language: Norwegian and English, for students and sta�
I The new (old) discussion about mandatory attendance

H | Avdeling for informasjonsteknologi 10 / 16
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Supervision

I MA / BA / projects / general
I Fair service provision to the students
I Our expectations about student preparation
I What constitutes good supervision?
I The supervisor role

H | Avdeling for informasjonsteknologi 11 / 16
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Course evaluation

I Mid term evaluations (and process)
I Statistics on throughput, study credits and candidates
I Identifying “bottle necks”
I Using Tableau

H | Avdeling for informasjonsteknologi 12 / 16
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Student environment

I Use of labs outside of teacing and formal projects
I Common activities outside of the classroom
I Internationalization
I Makerspace as a hub?

H | Avdeling for informasjonsteknologi 13 / 16
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Student background and daily life

I Motivation and expectation from study program in the first semester
I Part time jobs and other external factors
I Expectation to supervision and support a�er high school (VGS)
I Identifiying and helping students with issues unrelated to their studies

H | Avdeling for informasjonsteknologi 14 / 16
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Input needed

I Splitting/adding/merging/removing themes?
I Any special interests?
I One group? Sub groups?
I Members outside of sta�? Students, adminstration, external?
I Inspiration and cooperation with other faculties and institutions
I Support from our administration?

H | Avdeling for informasjonsteknologi 15 / 16
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Sta�meeting HiØ/CS

H

2019-09-05

Vedlegg 20
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Agenda

I Quality system for education (Hedvig Bergem)
I About HiØ/CS (H)
I Smartere Remmen (H)
I Your employee web profile (H)
I Language: Norwegian and English (H)
I NCE Partner Conference (H)
I Sta� seminar October 17/18 (H)
I These meetings: how do we want them? (H)

H | Avdeling for informasjonsteknologi 2 / 11
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Sta� seminar
HIOF/CS

2019-10-17/18, Tanumstrand

Vedlegg 21
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Welcome ...

I 34 particpants, including
I 1 prominent guest
I 22 faculty members
I 4 PhD’s
I 4 sta� engineers
I 3 “admins”

HIOF/CS | Avdeling for informasjonsteknologi 3 / 17
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WIGs 2019+

I Student throughput
I Goal: 25 MA students and 35 BA students per BA programme completing their

studies every year
I Revising MA Applied Computer Science

I Goal: New study plan and course descriptions fulfilling NOKUT’s criteria by 2020
I Establishing the DDS PhD programme

I Goal: 15 PhD projects with DDS themes by 2021

WIG: Wildly Important Goal, ref 4DX

HIOF/CS | Avdeling for informasjonsteknologi 4 / 17
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Themes for the seminar

I Our new faculty members
I Student throughput: teaching and supervision
I Our faculty in the DDS PhD programme

HIOF/CS | Avdeling for informasjonsteknologi 5 / 17
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Agdena Thursday
I 09:00 Bus departure, Remmen
I 10:15Welcome and introduction (Harald)

I Presentations from our new employees: Hasan, Ripon, Georgios, Nga, Maben,
Sukalpa

I 12:00 Lunch
I 13:00 Theme: teaching and supervision

I Introductions to themes: Maben, Lars-Emil, Susanne
I 14:30 Group work
I 15:30 Panel based on group work
I 16:00 A�ernoon activity

I A bite to eat (bring to room)
I Change to clothes fit for walking a short distance outside

I 16:30Meet in the lobby, find Harald. We’ll walk together to (Smallish Selfies
with Selfish) Shellfish on the beach. Approx. duration 1.5h.

I 20:00 DinnerHIOF/CS | Avdeling for informasjonsteknologi 6 / 17

148



Agenda Friday

I 09:00Maben and Sukalpa, 15 mins each
I 09:30 Introduction DDS (Jan)
I 10:00 Group work: Interdisciplinary Collaboration at HIOF
I 10:45 Summary/panel
I 11:15 Group work: DigiTech
I 12:00 Summary/panel
I 12:30 Summary Thursday and Friday
I 13:00 Lunch
I 14:00 Bus departure

HIOF/CS | Avdeling for informasjonsteknologi 7 / 17
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Agenda Friday - revised

I 09:05Maben and Sukalpa, 15 mins each
I 09:50 Introduction DDS (Jan)
I 10:45 Group work

I Interdisciplinary Collaboration at HIOF
I DigiTech

I 12:00 Summary/panel
I 12:45 Summary/closing words
I 13:00 Lunch
I 14:00 Bus departure

HIOF/CS | Avdeling for informasjonsteknologi 8 / 17
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Group assignments

I Based on the introductions and experience/viewpoints in the group:
I How will we do teaching in 2025?

I Individuals, small groups, huge groups, online, campus, flexible, flipped

I Identify best practice(s) for supervision BA/MA
I What should we require from the students?
I What kind of support should we give?
I Howmuch resource/time do we need for di�erent students/groups?
I How to handle struggling or unmotivated students?

I AND: nominate one person from the group to be part of the panel
I The PhD student in the group is the secretary for the group work

HIOF/CS | Avdeling for informasjonsteknologi 15 / 17
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Teaching – My Experiences

Vedlegg 22
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Lars Emil Knudsen
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Agenda

Teaching
The classroom

Student feedback

Course management
Assignments

Canvas
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Teaching
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The classroom

~200 students
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Questions – an alternative

Socrative.com
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Feedback

Mentimeter.com – end of every lecture
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Feedback

• Irrelevant 

• The hair <3

• Newer memes

• Positive 

• Good explainations, good tempo

• I think it was good, was able to follow

• Negative 

• Awful. Impossible to understand or to follow

• Too much info

• Constructive √ 

• Could make the text a bit larger

• Maybe a bit too much repetition to begin with,
could’ve used more of the time for the new
topics
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Presenting – Improving myself
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Course Management
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Assignments

Deadlines

Be consistent

Follow up
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Structure

Canvas
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Summary

Teaching
The classroom

Student feedback

Course management
Assignments

Structure
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Thank you!
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Reflections on hands-on project courses
(Høst 2019)

Maben Rabi, Østfold University College

16th October 2019

Vedlegg 23
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Outline

Large bachelor’s course on C programming, IIT Mandi, 2016

RTOS kernel programming, Halmstad 2019

Technology Project course, with Tor Arne, now, HiØ
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Course Goals

Learn programming, in C
class size: 150, 1st year bachelors from ALL areas
of engineering

Many students had never touched a desktop
before (had used only mobile phones)

Only about 10 percent had programmed before

Need to connect programming with ‘real
engineering’
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Activities over 12 weeks

9 lab assignments Project
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Example lab assignments
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Informal feedback

• During the first one month, nearly 30 percent of students
complained:
◦ ‘Assignments are too hard’
◦ ‘I dont know C. And you expect me to write programs in it’

• During the last one month,
◦ Many seem to have enjoyed the project part
◦ Many TAs expressed happiness for being TAs in this course.
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Informal feedback

• During the first one month, nearly 30 percent of students
complained:
◦ ‘Assignments are too hard’
◦ ‘I dont know C. And you expect me to write programs in it’

• During the last one month,
◦ Many seem to have enjoyed the project part
◦ Many TAs expressed happiness for being TAs in this course.
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Course Goals

Learn how a RTOS kernel works by writing one
class size: 55, 2nd year bachelors from
Computer engineering

Many students had slight experince with Arduino

Students knew Java, C
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Background/prerequisites

• Programming and data structures (especially in C)

• Computer engineering
◦ Basics of embedded systems (Datorsystemteknik I DT 4012)

174



Main topics of this course

• Fundamentals of Operating systems (OS)

• Real-time OS for embedded systems

• Continuation of embedded systems programming from DT 4012
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Course activities

• 4 to 5 lectures, each for 90 minutes

• 8 lab sessions

• Course project - write a real-time kernel

• Writing a short report on how to write a practical application
using this kernel

Write a real-time kernel in C Appln. report

176



Hardware for project
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Key components of RTOS kernel

Task

Management

Messages and

Mailboxes
Task

scheduling

Timing

functions

178



Essence of the RTOS kernel

new

Ready List

Waiting List

Timer List

Running

Terminated
admitted

scheduler

interrupt

exit

i/o

need sleep

i/o completed

sleep completed
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Structure of these lists
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Feedback

• Only 6 students completed the course on time.
◦ About 35 students took up to 3 more months

• Students get a feeling of accomplishment.
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Course Goals

Learn about projects by doing one
class size: 40, 2nd year bachelors from
Computer engineering

Many students seem busy with other things

Many do seem interested in the Robotics part

Too little time ?
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Before this course, and after it

Prerequisites: Skills in

• programming (Python or C or
Java or like)

• setting up and using a sensor

• writing a report about your
work

Outcomes: experience in

• formulating problem from
requirements

• team work

• decision making

• project management

• problem solving
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Before this course, and after it

Prerequisites: Skills in

• programming (Python or C or
Java or like)

• setting up and using a sensor

• writing a report about your
work

Outcomes: experience in

• formulating problem from
requirements

• team work

• decision making

• project management

• problem solving
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Components of this course

Business economics

Project managementTeam work
185



Course activities

Lectures

Programming

+ troubleshooting
Planning

+ writing

Team

discussions
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Course deliverables

Deliverable Focus Deadline

Planning report Technology 19th September

Economics and Business case Business 19th October

Society and envn. report Society 19th November

Oral project presentation Technology end November

+ implementation

Final Project report Technology 29th November

Written exam Technology December

(individual) + Business

+ implementation

Weekly reports implementation 48 hours before

(not graded) weekly meetings
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Main function

“See the road lanes” + follow driving rules188



Project ingredients

• GoPiGo kit:
◦ Based on Respberry Pi
◦ chasis + motors + sensors (camera + ...)

• Design + software
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Simplest track
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Infinity track
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More complicated track
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Feedback

• Too early to tell.

• Lacking smaller milestones.
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My Experiences from
Student Supervision

16.10.2019Susanne Stigberg | Department for Computer Sciences 1

Vedlegg 24
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Agenda
• Background
• My supervision philosophy
• How I do supervision

16.10.2019Susanne Stigberg | Department for Computer Sciences 2
195



Supervision Background
• started in 2011 with no pedagogical background
• previous worked as a technical project leader 

• Group Supervision
• Master class Interaction Design (20-30 students)
• Bachelor class Design Methods / Sketches & Prototypes (30-90 students)
• Bachelor thesis (1-5 students)

• Student Supervision
• Master thesis

16.10.2019Susanne Stigberg | Department for Computer Sciences 3
196



My supervision philosophy

Veiledning er en formell, relasjonell og 
pedagogisk istandsettingsprosess som er rettet 
mot at veisøkers mestringskompetanse styrkes 
gjennom dialog basert på kunnskap og 
humanistiske verdier
(Sidsel Tveiten)

16.10.2019Susanne Stigberg | Department for Computer Sciences 4

https://www.oslomet.no/om/ansatt/stveiten/
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My supervision philosophy

16.10.2019Susanne Stigberg | Department for Computer Sciences 5

https://blogg.hioa.no/veiledningskurs/lessons/faser-i-veiledning/
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My supervision philosophy

16.10.2019Susanne Stigberg | Department for Computer Sciences 6

As a supervisor I want to be:
• curious
• explorative
• listening
• helpful
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How I do supervision
Supervision times?
every second week
30 min
sign up form
students responsible

16.10.2019Susanne Stigberg | Department for Computer Sciences 7
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How I do supervision
Preparation?
canvas assignments

16.10.2019Susanne Stigberg | Department for Computer Sciences 8
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How I do supervision
Structure?
Agenda on whiteboard
Let students sum up the main points

16.10.2019Susanne Stigberg | Department for Computer Sciences 9
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How I do supervision
Structure?
Note taking with pen & paper

16.10.2019Susanne Stigberg | Department for Computer Sciences 10
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How I do supervision
Take group problems serious and as soon as possible

• ask each student, what has happened
• ask how each of the students wants to go on
• make a plan that the group agrees on

Group size?
3-4 students

16.10.2019Susanne Stigberg | Department for Computer Sciences 11
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How I do supervision
• talk to colleagues
• try out different things
• let students know

16.10.2019Susanne Stigberg | Department for Computer Sciences 12
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How I do supervision - summary
• groups of 3-4 students
• supervision every second week
• supervision sign up form
• canvas assignments for preparation
• agenda for the supervision
• note taking with pen & paper
• let students sum up the main points
• take group problems serious and early
• talk to colleagues

16.10.2019Susanne Stigberg | Department for Computer Sciences 13
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How I do supervision - problems
• number of groups
• students that do not show up
• students that don’t listen / care / know best …
• students with other problems

• video feedback on canvas?

16.10.2019Susanne Stigberg | Department for Computer Sciences 14
207
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Mandat for forskergrupper ved Avdeling IT 

Denne mandatbeskrivelsen angir hvilket oppdrag forskergruppene ved HiØs Avdeling for 

informasjonsteknologi har, og hvilke fullmakter de gis til å utføre dette.  

HiØs sentrale retningslinjer 

Grunnlaget for IT-forskergruppenes mandat er de gjeldende sentrale retningslinjene for FoU-

grupper ved HiØ, som angir følgende:  

 Formål:

En forskergruppe har som formål å organisere samarbeid og kommunikasjon mellom 

forskere innen et bredt definert forskningsfelt.  

 Sammensetning:

Medlemmer av forskergruppen kan komme fra forskjellige avdelinger og forskjellige 

institusjoner.  

 Organisering og finansiering:

Selv om medlemmene av en forskergruppe kan komme fra forskjellige avdelinger og 

forskjellige institusjoner, bør forskergruppen rent administrativt være organisert innen 

rammen av en avdeling. Avdelingen stiller til rådighet driftsmidler for forskergruppen. 

Det forutsettes imidlertid at forskergruppen så snart den er i drift søker eksterne midler 

til organisering av seminarer etc. Over tid vil det også være et mål at forskergruppene 

skal initiere søknader til NFR og EU.  

 Forutsetninger:

For å få formell status i avdelingen som en forskergruppe må det foreligge en 

aktivitetsplan samt en hjemmeside for forskergruppen. Hjemmesiden bør inneholde 

informasjon om forskergruppens tema, dens medlemmer og aktivitetsplanen.  

 Aktiviteter:

Vedlegg 25
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Naturlige aktiviteter for en forskergruppe vil være:  

o Regelmessige presentasjoner gitt av gruppens medlemmer,  
o Seminarer med eller uten eksterne deltakere,  

o Organisering av gjesteforelesninger,  
o Samarbeid om utarbeidelse av publikasjoner.  

 Ledelse:  

Lederen for forskergrupper organisert og finansiert av innen rammen av en avdeling 

velges internt i gruppen, men må velges blant medlemmer ansatt ved den avdelingen 

som finansierer gruppen. Forskergruppens leder vil være ansvarlig for å sammenkalle 

gruppen, initiere aktiviteter og produsere en kortfattet rapport ved slutten av det 

akademiske år om gruppens aktiviteter. Godtgjørelse på arbeidsplanen for lederverv i 

gruppe avtales med dekan.  

Spesielle retningslinjer for Avdeling IT 

I tillegg til de generelle retningslinjene fra HiØ, gjelder følgende for forskergruppenes mandat 

ved avdeling for IT:  

 Dekanens ansvar:  

o Øverste ansvarlige for (re)organisering av forskergruppene,  

o Utpeking og evt. utskifting av gruppeledere.  
 Gruppeleders ansvar:  

o Disponering av gruppens tildelte budsjettmidler,  

o Utarbeidelse av årlig aktivitetsplan for gruppen,  
o Innkalling til gruppemøter (gruppene bestemmer selv møtefrekvens),  

o Utarbeidelse av kortfattet skriftlig årsrapport,  
o Muntlig rapportering i møtene til lokalt FoU-utvalg.  

 FoU-leders ansvar:  

o Koordinering mellom forskergruppene,  

o Deltagelse på gruppemøter i alle forskergrupper,  

o Vedlikehold av alle forskergruppenes nettsider.  
 Finansiering:  

o Avdelingsstyret skal hvert år vedta et grunnbevilgning som disponeres av hver 

forskergruppe.  
o Gruppene kan i tillegg søke avdelingsledelsen om ytterligere driftsmidler ved 

behov.  
o Fagansattes FoU-tid og -midler skal hovedsaklig brukes til aktiviteter knyttet til 

forskergruppene.  

 Medlemskap i forskergrupper:  
o Hver ansatt ved avdelingen kan være medlem av en og bare en forskergruppe.  
o Ansatte velger i utgangspunktet selv hvilken gruppe de vil tilhøre.  

o Dekan er ansvarlig for evt. omfordeling av ansatte på grupper hvis nødvendig  
o Det er ønskelig at alle ansatte ved IT er medlem i en gruppe, men ledelsen skal ikke 

tvinge noen til det.  
o Det kan stilles krav til minimumskvalifikasjoner for å kunne bli medlem i en 

forskergruppe. Avgjørelse om medlemskap tas av dekan i samråd med 

gruppeleder.  
 Ansvar for forskningsbaserte studier:  
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o Forskergruppene skal ha ansvar for kobling mellom forskning og undervisning 

innen eget fagområde.  
o Hver forskergruppe skal bidra med vurderinger av avdelingens samlede 

studieportefølje fra gruppens faglige ståsted.  
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Cyber-fysiske
systemer

BA Ingeniørfag
data

Interaksjons-
design

BA Digitale
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engineering
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systemer

Maskinlæring

BA Informatikk:
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IT-systemer
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Internasjonalisering ved Avdeling for 
informasjonsteknologi 

Vedlegg 27
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Avdeling for informasjonsteknologi:

Master in Applied Computer 

Science

Bachelor i

Digitale medier og design

Informasjonssystemer

Informatikk – design og 

utvikling av IT-systemer

Ingeniørfag - data

Årsstudium i 

informasjonsteknologi

Ca 25 fagansatte

Ca 650 studenter
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Litt statistikk

2014 2015 2016 2017 2018

Ant. utreisende 5 5 20 14 18

Ant. innreisende 0 8 6 8 14
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Internasjonale uker

For å motivere studenter til å 

reise på utveksling

1-2 ganger pr studieår

Presentasjoner fra tidligere 

utvekslingsstudenter
Faglig

Sosialt

Praktisk
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Emner for utvekslingsstudenter

Avdelingen har de siste årene 

økt antall emner som tilbys på 

engelsk

Vi tilbyr en internasjonal 

master, der all undervisning er 

på engelsk

I tillegg tilbyr vi på 

bachelornivå:
70 stp på engelsk i høstsemesteret

50 stp på engelsk i vårsemesteret
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Takk for oppmerksomheten

Spørsmål og kommentarer?
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Emneevalueringer ved Avd. for 
informasjonsteknologi

Vedlegg 28
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1) Obligatorisk midtsemesterevaluering

Fra og med høsten 2017 innførte vi obligatorisk midtsemsterevaluering i 
stedet for sluttevaluering ved avdelingen. Denne gjennomføres på følgende 
måte:

1) Avdelingens studieleder/lederstøtte sender ut alle evalueringene til 
studentene. Vi ber alle emneansvarlige om å sette av tid i forelesningen til 
å gjennomføre evalueringen. Evalueringene gjennomføres i:
• uke 41 eller 42 i høstsemesteret
• uke 9 eller 10 i vårsemesteret
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2) Når evalueringen er gjennomført vil emneansvarlig få tilsendt resultatene fra 
evalueringen fra studieleder / lederstøtte. Vi ber alle emneansvarlige om å sette av 
tid i en forelesning til å gå igjennom resultatene med studentene.

3) I tillegg skal emneansvarlig fylle ut en oppsummering / egenvurdering ved 
semesterets slutt (se vedlagte mal).

4)  Egenvurderingene blir gjennomgått i LUKU.
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Oppsummering fra emneansvarlig 
Avdeling for informasjonsteknologi

Emnenavn: 
Periode: 
Emneansvarlig: 

Vedlegg 29
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Emneansvarliges vurdering av kvaliteten i emnet: 

 

 
Hva synes emneansvarlig har fungert godt? 
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Hva synes emneansvarlig ikke har fungert så godt? 

 

 
Hvilke endringer vil studentenes tilbakemeldinger og din vurdering føre til? 
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Notater fra oppstartsmøte i programsekretariatet for 

studieplanrevisjon ved avdeling for informasjonsteknologi studieåret 

2019/2020 

Tilstede: 
- Studieleder Monica Lind Kristiansen  

- Eksamenskonsulent Margrethe Karijord Johnsen 

- Studiekonsulent Annette Øyen 

- Rådgiver Hedvig Bergem (referent) 

Programsekretariatet har ansvar for revisjon av følgende studieprogrammer: 
 Digitale medier og design

 Informasjonssystemer

 Informatikk – design og utvikling av IT-systemer

 Ingeniørfag – data (+ TRESS og Y-vei)

 Masterprogrammet

Orienteringer om avdelingens arbeid så langt 

Bachelorprogrammene 
Avdelingen har revisjon av studieplanene som et av sine viktigste mål for 2018. De har på bakgrunn 

av dette opprettet en egen arbeidsgruppe, bestående av Monica Kristiansen, Marius Akerbæk, 

Robert Roppestad, Lars Vidar Magnusson og Ida Katrine Børstad Thoresen. Gruppen har hatt ukentlig 

møter, og blant annet sjekket ut internasjonale standarder for utdanningene, kartlagt overlapp 

mellom emner, undersøkt resultater fra Studiebarometeret, identifisert hva som er grunnfjellet i 

utdanningene og i hvilke retning man skal spisse.  

På bakgrunn av dette arbeidet skal gruppen lage forslag til nye studiemodeller for 

bachelorprogrammene, som skal presenteres for studenter og Advisor Board i løpet av høsten 2018. 

Første studieår skal fremdeles være nokså likt for de fire bachelorprogrammene, men de påfølgende 

to studieårene skal ytterligere spisses mot avdelingens forskergrupper, som sørger for oppdatert og 

forskningsbasert utdanning. Til tross for overlapp/samkjøring i første studieår vil avdelingen likevel 

beholde sin portefølje med fire bachelorprogram:  

 Digitale medier og design

 Informasjonssystemer

 Informatikk – design og utvikling av IT-systemer

 Ingeniørfag – data (+ TRESS og Y-vei)

Avdelingen har fulgt opp og implementert endringer som følge av ny rammeplan for ingeniørfag 

allerede inneværende studieår og det gjenstår kun justeringer i bacheloroppgaven.  

Masterprogrammet 
Som følge av årets varslede revisjon av bachelorprogrammene vil det antagelig være behov for en 

større revisjon av masterprogrammet neste studieår. I årets revisjon vil masterprogrammet kun 

gjennomgå mindre endringer. Studieplan for masterprogrammet må prioriteres for tidlig ferdigstilling 

på grunn av tidlig søknadsfrist (lokalt opptak) og markedsføring overfor internasjonale søkere.  

Vedlegg 30
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Tilbakemeldinger fra SSAH  
- Det har vært for stor fleksibilitet i valg av emner. Vanskelig for eksamenskontoret å legge 

eksamensplan.  

- Veldig mange små eksamener på IT. Kunne det vært mer modulbasert eksamener?   

 

Foreløpig tilbakemelding fra internasjonalt kontor 
«Studieopphold i utlandet» bør videreutvikles, men må gjøres i samarbeid med Internasjonalt 

kontor. Bør inneholde mer spesifikk informasjon for studenter på det enkelte program. 

Master: https://www.hiof.no/studier/programmer/itmacs-master-in-applied-computer-

science/utlandet/  

Bachelor: https://www.hiof.no/studier/programmer/itbdmd-bachelorstudium-i-digitale-medier-og-

design/utlandet/  

 

Oppfølgingsoppgaver 
Oppgave Ansvarlig  Frist 

Utarbeide en oversikt over 
arbeidskrav i bachelorstudiene, 
som oppfølging etter 
studielederforum 4.september 
2018 
 

Monica (eller kunne Margrethe 
gjort dette?) 

11.oktober 

Opprette felles arbeidsbok for 
bachelorstudiene 
 

Hedvig 11.oktober 

Sørge for at Tone Skråning 
oppdaterer tall fra 
gjennomstrømningsprosjektet 

Monica 11.oktober 

Kartlegge eksamensformer på 
bachelorstudiene 

Hedvig 11.oktober 

Innhente innspill og 
kommentarer fra 
internasjonalt kontor og 
opptakskontoret 

Hedvig 11.oktober 

Utarbeide tidsplan for 
publisering av studieplan for 
masterstudiet 

Hedvig  

 

Fremdriftsplan/frister 
 

 Litteratur/endringer i litteratur for våremner 2019 må være på plass innen 1. desember. 

Studieleder sender ut en påminnelse til emneansvarlige, slik at eventuelle endringer/nye 

lister kan oversendes til studieenheten innen fristen. 
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Revisjon av studieplaner gjeldende 
fra høsten 2018 

Avdeling for informasjonsteknologi 

Monica Lind Kristiansen 
Studieleder IT 
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1) Intern prosess 

Vi har ikke lagt opp til en omfattende studieplanrevisjon høsten 2017. 
 
Bachelorstudiet i digitale medier og design var igjennom en større revisjon i fjor. 
 
Bachelorstudiet i informatikk - design og utvikling av IT-systemer skal igjennom en 
programevaluering våren 2018, og det vil være naturlig å følge opp denne 
evalueringen høsten 2018. 
 
Vi har vurdert å endre navnet på Bachelorstudiet i informatikk – design og utvikling 
av IT-systemer, men ønsker å avvente dette til bemanningskabalen er på plass. 
 
Når bemanningskabalen er på plass vil det også være naturlig å se nærmere på 
masterstudiet vårt samt våre andre bachelorstudier. 
 
Vi følger opp suksessen fra i fjor, der alle emneansvarlige tar med minst 1 kollega i 
revisjonsprosessen av sine emner. 
 
Avdelingens fire nye forskergrupper innenfor: 

- Maskinlæring 
- Cyber-fysiske systemer 
- Informasjonssystemer og software engineering 
- Interaksjonsdesign 

vil benyttes aktivt i revisjonsarbeidet. 
 
Det er naturlig at emnevalueringene inngår som en del av revisjonsarbeidet. 

2) Endringer i studieplaner: 

Master in Applied Computer Science: 
- Endret arbeidskrav og vurderingsform i emnet interaksjonsdesign 
- Endret arbeidskrav og vurderingsform i vitenskapelig metode og teori 
- Endret fra samlingsbasert til ukentlig undervisning i maskinlæring. 
- Ellers kun mindre endringer. 
- Avdelingen ønsker å markedsføre dette studiet så tidlig som mulig, spesielt 

mot våre internasjonale søkere, og ber derfor om at denne studieplanen 
prioriteres. 

 
Bachelor i informasjonssystemer: 

- Lagt inn emnet innføring i datasikkerhet som et obligatorisk emne i 2. 
semester. Emnet IT i virksomheter utgår. 

- Opprettet emnet økonomi for IT som erstatter innføring i bedriftsøkonomisk 
analyse (ØSS) i 3. semester. 

- Opprettet emnet Business Intelligence som erstatter organisasjonsteori (ØSS) 
i 4. semester. 

- Organisasjonsteori er lagt inn som valgemne i 4. semester. 
- Ellers kun mindre endringer. 
- Se ny studiemodell under: 
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Bachelorstudium i informasjonssystemer (Kull 2018) 

År Semester Emne 

2021 

 

2020 

Vår Bacheloroppgave 20stp Valg 3 

Høst 

Store datamengder – 

prosessering og 

analyse 

Prosjektledelse Valg 2 

2020 

 

2019 

Vår Business Intelligence 
Software engineering 

og testing 
Valg 1 

Høst Økonomi for IT 
Markedsføring og 

foretaksstrategi 
IT og ledelse 

2019 

 

 

2018 

Vår OOP Databaser 
Innføring i 

datasikkerhet 

Høst 
Innføring i 

programmering 
Webutvikling Grunnleggende IT 

 
 
Valgemner 4.semester: 

- Utvikling av interaktive nettsteder 
- Spilldesign 
- Organisasjonsteori 

 
Valgemner 5. semester: 

- Designmetoder 
- 3D – modellering og animasjon 
- Fordypningsemne 
- Bedriftspraksis 
- Operativsystemer med Linux 
- Entreprenørskap (under utarbeidelse) 

 
Valgemner 6.semester: 

- Intercultural Communication 
- Spillutvikling 
- Informasjonsarkitektur 

 
Bachelor i informatikk: 

- Lagt inn emnet store datamengder: prosessering og analyse som obligatorisk 
emne i 5. semester. 

- Emnet prosjektledelse er lagt inn som valgemne i 5. semester. 
- Opprettet et eget emne i statistikk som er lagt inn som valgemne i 4. 

semester. 
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- Ellers kun mindre endringer. 
- Se ny studiemodell under: 
 

Bachelorstudium i informatikk – design og utvikling av IT-systemer (Kull 2018) 

År Semester Emne 

2021 

 

2020 

Vår Bacheloroppgave 20stp Valg 4 

Høst 

Store datamengder: 

prosessering og 

analyse 

Datagrafikk og 

virtuelle miljøer 
Valg 3 

2020 

 

2019 

Vår 
Algoritmer og 

datastrukturer 

Software engineering 

og testing 
Valg 2 

Høst Matematikk IT 
Operativsystemer 

med Linux 
Valg 1 

2019 

 

 

2018 

Vår OOP Databaser 
Innføring i 

datasikkerhet 

Høst 
Innføring i 

programmering 
Webutvikling Grunnleggende IT 

 
Valgemner 3. semester: 

- Android-programmering 
- Datakommunikasjon 
- 3D-modellering og animasjon 
- Designmetoder 

 
Valgemner 4.semester: 

- Spilldesign 
- .Net 
- Utvikling av interaktive nettsteder 
- Statistikk 
-  

Valgemner 5. semester: 
- Android-programmering 
- Prosjektledelse 
- Fordypningsemne 
- Bedriftspraksis 
- Entreprenørskap (under utarbeidelse) 

 
Valgemner 6.semester: 

- .Net 
- Bildebehandling og mønstergjenkjenning 
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- Spillutvikling 
- Informasjonsarkitektur 

 
Bachelor i digitale medier og design: 

- Får å få mer flyt i programmet og en tydeligere rød tråd er: 
o Grafisk design flyttet fra 6. semester til 2. semester. 
o Innføring i datasikkerhet flyttet fra 4. semester til 6. semester. 
o Spilldesign flyttet fra 2. semester til 4. semester. 

- Emnet GRIT erstatter innføring i IT i 1. semester. 
- Opprettet emnet videoproduksjon som et nytt obligatorisk emne i 3. semester. 

Dette emnet gis også som valgemne på BIC-studiet. 
- Emnet markedsføring og foretaksstrategi (ØSS) er lagt inn som valgemne i 5. 

semester. 
- Ellers kun mindre endringer. 
- Se ny studiemodell under: 

 

Bachelorstudium i digitale medier og design (Kull 2018) 

År Semester Emne 

2021 

 

2020 

Vår 
Innføring i 

datasikkerhet 
Bacheloroppgave 20stp  

Høst Prosjektledelse Kommunikasjonsdesign Valg 2 

2020 

 

2019 

Vår Spillutvikling Brukerorientert design  Spilldesign 

Høst 
3D-modellering og 

animasjon 
Designmetoder Videoproduksjon 

2019 

 

 

2018 

Vår Grafisk design Informasjonsarkitektur Valg 1 

Høst Grunnleggende IT Webutvikling 
Innføring i 

programmering 

 
 
Valgemner 2. semester: 

- OOP 
- Utvikling av interaktive nettsteder 

 
Valgemner 5. semester: 

- Fordypningsemne 
- Bedriftspraksis 
- Markedsføring og foretaksstrategi (ØSS) 
- Entreprenørskap (under utarbeidelse) 
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Bachelor i ingeniørfag- data: 

- Lagt inn emnet webutvikling som obligatorisk emne i 1. semester. 
- Erstattet emnet ingeniørrollen og prosjektarbeid i 1. semester med 

teknologiledelse i 3. semester. Dette emnet vil ta for seg temaer som ledelse, 
strategi, økonomi, organisasjon, markedsføring og entreprenørskap, og vil 
også sørge for at studentene dekker økonomikravet i rammeplanen. 

- Opprettet et eget emne i statistikk som obligatorisk emne i 4 semester. 
- Opprettet emnet anvendt robotteknikk som obligatorisk emne i 5. semester. 

Emnet integrerte IT-systemer utgår. 
- Emnet operativsystemer med Linux er lagt inn som valgemne i stedet for 

obligatorisk emne i 3. semester. 
- Ellers kun mindre endringer. 
- Dersom endringene i rammeplanen blir vedtatt ønsker avdelingen å legge inn 

emnet innføring i datasikkerhet som obligatorisk emne i 4. semester og 
dermed redusere fra 30 stp til 20 stp med valgemner. 

- Se ny studiemodell under: 
 

Bachelorstudium i ingeniørfag – Data (Kull 2018) 

År Semester Emne 

2021 
 
2020 

Vår Bacheloroppgave 20stp Valg 3 

Høst Industriell IT 
Anvendt 

robotteknikk 
Valg 2 

2020 
 
2019 

Vår Statistikk Databaser Valg 1 

Høst Matematikk IT Datakommunikasjon Teknologiledelse 

2019 
 
 
2018 

Vår 

Matematikk 1 Datateknikk 

Fysikk og 
kjemi 

Objektorientert 
programmering 

Høst Webutvikling 
Innføring i 

programmering 

 
 
Valgemner 4. semester: 

- .Net 
- Algoritmer og datastrukturer 
- Innføring i datasikkerhet 
- Utvikling av interaktive nettsider 

 
Valgemner 5. semester: 

- Android-programmering 
- Matematikk 3 
- Operativsystemer med Linux 
- Fordypningsemne 
- Bedriftspraksis 
- Entreprenørskap (under utarbeidelse) 

 
Valgemner 6. semester: 

- .Net 
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- Innføring i datasikkerhet 
- Bildebehandling og mønstergjenkjenning 

 
Årsstudium i informasjonsteknologi: 

- Siden emnet IT i virksomheter utgår tilbys ikke dette som valgemne lenger. 
- Ellers ingen endringer. 
- Se studiemodell under: 

 

Årsstudium i informasjonsteknologi (Kull 2017) 

År Semester Emne 

2018 
 
 
2017 

Vår 
Innføring i 

datasikkerhet 
Valg 1 Valg 2 

Høst 
Innføring i 

programmering 
Webutvikling Grunnleggende IT 

 
Valgemner: 

- OOP 
- Databaser 
- Informasjonsarkitektur 
- Utvikling av interaktive nettsteder 

 
Anbefalte veier: 
 
For å gå videre til bachelorstudiet i informatikk: design og utvikling av IT-systemer 
eller bachelorstudiet i informasjonssystemer anbefaler vi emnene OOP og databaser.  
 
For å gå videre med bachelorstudiet i digitale medier og design anbefaler vi emnene 
informasjonsarkitektur og utvikling av interaktive nettsteder. 
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Revisjon av studieplaner gjeldende 
fra høsten 2019 

Avdeling for informasjonsteknologi 

Monica Lind Kristiansen 
Studieleder IT 
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1) Intern prosess 

I avdelingens årsplan for 2018 valgte avdelingen å fokusere på to svært viktige mål, 
hvorav et av målene var å revidere avdelingens 4 bachelorstudier og årstudiet i 
informasjonsteknologi. 
 
Noen føringer for arbeidet var: 

- Våre studieprogrammer skal fra studentens perspektiv ha en tydelig og 
naturlig progresjon 

- FoU-gruppenes faglige aktivitet skal benyttes direkte for faglig spissing av 
våre bachelorprogrammer 

- Det skal identifiseres fellesemner/fellestemaer som er relevant for alle 
studieretningene, samt spesialiserende emner som peker i retning av FoU-
gruppenes arbeidsområder. 

- Betydelig samarbeid og deling av emner på tvers av studieprogrammene er 
avgjørende for at avdelingens ressurser skal strekke til for å levere tilstrekkelig 
undervisning. 

 
Revisjonen ble gjennomført med bakgrunn i: 

- Emneevalueringer på alle studieprogrammer 
- Studiebarometeret 
- Periodiske programevalueringer 
- Sammenligning av studietilbudet vårt med andre nasjonale og internasjonale 

universiteter og høgskoler 
- Gjeldende standarder (IEEE og ACM) 

 
I tillegg har avdelingens fire forskergrupper innenfor: 

- Maskinlæring 
- Cyber-fysiske systemer 
- Informasjonssystemer og software engineering 
- Interaksjonsdesign 

 og studentene vært sentrale i denne revisjonen. 
 
Revisjonen har blant annet resultert i: 

- en faglig spissing av avdelingenes bachelorstudier mot forskergruppenes 
aktiviteter. 

- en BA i informatikk med fordypninger innenfor: 
o datasikkerhet 
o maskinlæring 
o programmering 

- en BA i informasjonssystemer med fordypninger innenfor: 
o datasikkerhet og web 
o Software Engineering og Business Intelligence 

- en BA i digitale medier og design med sterk fokus på interaksjonsdesign og 
hvordan man involverer brukere i utvikling 

- en BA i ingeniørfag: data med sterkt fokus på cyber-fysiske systemer og 
robotisering 

 
I tillegg har revisjonen resultert i tydelige profileringer på årstudiet i 
informasjonsteknologi, men muligheter for videre studier på 3 av våre BA studier.   
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Revisjonen som er gjort påvirker alle bachelorstudiene f.o.m. kull 2018.   
 
Det ble ikke lagt opp til en omfattende studieplanrevisjon av masterstudiet høsten 
2018.  

2) Nye studiemodeller 

BA i digitale medier og design: 
 

Bachelorstudium i digitale medier og design (Kull 2019) 

År Semester Emne 

2022 

 

2021 

Vår 
Innføring i 

datasikkerhet  
Bacheloroppgave 

Høst Prosjektledelse Kommunikasjonsdesign Valg 2 

2021 

 

2020 

Vår 
Design av virtuelle 

miljøer 
Informasjonsarkitektur Valg 1 

Høst 3D-animasjon  Webutvikling 
Innføring i 

programmering 

2020 

 

2019 

Vår 3D-modellering Skisser og prototyper Grafisk design 

Høst 
Teknologi og 

samfunn 
Designmetoder Videoproduksjon 

 
Hovedendringer: 

- De mest tekniske emnene har blitt flyttet opp i 2. klasse. 
- Grunnleggende informasjonsteknologi har byttet navn til Teknologi og 

samfunn. 
- Brukerorientert design har byttet navn til Skisser og prototyper. 
- Nye emner i 3D-animasjon og Design av virtuelle miljøer erstatter emnene 

Spilldesign og Spillutvikling. 
- Studentene på BA i digitale medier og design har fått eget emne i Innføring i 

programmering, med spesiell vekt på kreativ koding. 
 

236



BA i informasjonssystemer: 
 
Fordypning i Software Engineering og Business Intelligence: 
 

Bachelorstudium i informasjonssystemer (Kull 2019) 

År Semester Emne 

2022 

 

2021 

Vår IT strategi Bacheloroppgave 

Høst Prosjektledelse 
Big Data: lagring og 

bearbeiding 
Valg 2 

2021 

 

2020 

Vår Forretningssystemer Business Intelligence Valg 1 

Høst Digital markedsføring Økonomi for IT  

Software 

Engineering og 

testing 

2020 

 

 

2019 

Vår 
Innføring i 

datasikkerhet  
Databasesystemer Programmering 2 

Høst Teknologi og samfunn  Webutvikling Programmering 1 

 
Fordypning i datasikkerhet og web: 

Bachelorstudium i informasjonssystemer (Kull 2019) 

År Semester Emne 

2022 

 

2021 

Vår Bacheloroppgave Valg 3 

Høst Prosjektledelse Informasjonssikkerhet Valg 2 

2021 

 

2020 

Vår Forretningssystemer Databasesystemer Valg 1 

Høst Digital markedsføring Økonomi for IT  Kommunikasjonsdesign 

2020 

 

 

2019 

Vår Informasjonsarkitektur  
Utvikling av 

interaktive nettsteder 

Innføring i 

datasikkerhet 

Høst Teknologi og samfunn  Webutvikling Programmering 1 
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Hovedendringer: 
- Studiet har fått to fordypninger: 

o Software Engineering og Business Intelligence (for de som liker 
programmering godt) 

o Datasikkerhet og web (for de som ikke er så glad i programmering) 
- Nytt emne i Digital markedsføring erstatter Markedsføring (emne på ØSS). 
- Nytt emne i Forretningssystemer. 
- Nytt emne i IT strategi erstatter IT og ledelse. 
- Nytt emne i informasjonssikkerhet. 
- Emnene Store datamengder: prosessering og analyse og Databaser har vært 

igjennom en større revisjon. Disse emnene erstattes av henholdsvis Big Data: 
lagring og bearbeiding og Databasesystemer. 

- Grunnleggende informasjonsteknologi har byttet navn til Teknologi og 
samfunn. 

 
BA i informatikk - design og utvikling av IT-systemer 
 
Fordypning i maskinlæring: 
 

Bachelorstudium i informatikk – design og utvikling av IT-systemer (Kull 2019) 

År Semester Emne 

2022 

 

2021 

Vår Bacheloroppgave Bildeanalyse 

Høst Matematikk 1 Valg 2 
Anvendt 

maskinlæring 

2021 

 

2020 

Vår 
Algoritmer og 

datastrukturer 
Valg 1 

Statistikk og statistisk 

programmering 

Høst 
Software Engineering 

og testing 

Innføring i 

operativsystemer 
Diskret matematikk 

2020 

 

 

2019 

Vår Programmering 2 
Innføring i  

datasikkerhet 
Databasesystemer 

Høst Programmering 1 Webutvikling 
Teknologi og 

samfunn 
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Fordypning i programmering: 
 

Bachelorstudium i informatikk – design og utvikling av IT-systemer (Kull 2019) 

År Semester Emne 

2022 

 

2021 

Vår Bacheloroppgave 

Parallell og 

distribuert 

programmering 

Høst Mobilprogrammering Webapplikasjoner Valg 2 

2021 

 

2020 

Vår 
Algoritmer og 

datastrukturer 
Rammeverk Valg 1 

Høst Diskret matematikk 
Innføring i 

operativsystemer 

Software 

Engineering og 

testing 

2020 

 

 

2019 

Vår Programmering 2 
Innføring i 

datasikkerhet 
Databasesystemer 

Høst Programmering 1 Webutvikling 
Teknologi og 

samfunn 

 
Fordypning i datasikkerhet: 
 

Bachelorstudium i informatikk – design og utvikling av IT-systemer (Kull 2019) 

År Semester Emne 

2022 

 

2021 

Vår Bacheloroppgave Valg 2 

Høst Webapplikasjoner Informasjonssikkerhet Valg 1 

2021 

 

2020 

Vår 
Algoritmer og 

datastrukturer 

Datasikkerhet i 

utvikling og drift 
Rammeverk 

Høst Diskret matematikk 
Innføring i 

operativsystemer 

Software 

Engineering og 

testing 
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2020 

 

 

2019 

Vår Programmering 2 
Innføring i 

datasikkerhet 
Databasesystemer 

Høst Programmering 1 Webutvikling 
Teknologi og 

samfunn 

 
Hovedendringer: 

- Studiet har fått tre fordypninger: 
o Datasikkerhet 
o Maskinlæring 
o Programmering 

- Nye emner i: 
o Informasjonssikkerhet. 
o Datasikkerhet i utvikling og drift 
o Rammeverk 
o Parallell og distribuert programmering 
o Anvendt maskinlæring 
o Statistikk og statistisk programmering 
o Webapplikasjoner 

- Emnene Operativsystemer med Linux og Databaser har vært igjennom en 
større revisjon. Disse emnene erstattes av henholdsvis Innføring i 
operativsystemer og Databasesystemer. 

- Grunnleggende informasjonsteknologi har byttet navn til Teknologi og 
samfunn. 

- Matematikk for IT har byttet navn til Diskret matematikk. 
- Android-programmering har byttet navn til Mobilprogrammering. 

 
BA i ingeniørfag - data 
 

Bachelorstudium i ingeniørfag – Data (Kull 2019) 

År Semester Emne 

2022 
 
2021 

Vår Bacheloroppgave Valg 2 

Høst 
Digital styring og  

cyber-fysiske 
systemer 

Anvendt robotteknikk Valg 1 

2021 
 
2020 

Vår 
Statistikk og 

statistisk 
programmering 

Databasesystemer 
Innføring i 

datasikkerhet 

Høst Matematikk 1 Datanettverk Teknologiprosjekt 

2020 
 
 
2019 

Vår Fysikk og kjemi Datateknikk Programmering 2 

Høst Diskret matematikk Webutvikling Programmering 1 
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Hovedendringer: 
- Emnene Statistikk og økonomi, Datakommunikasjon, Industriell IT og 

Databaser har vært igjennom en større revisjon. Disse emnene erstattes av 
henholdsvis Statistikk og statistisk programmering, Datanettverk, Digital 
styring og cyber-fysiske systemer og Databasesystemer. 

- Datateknikk går fra undervisning i to semestre til et semester. 
- Matematikk 1 har vært igjennom en større revisjon og går fra undervisning i to 

semestre til et semester. 
- Matematikk for IT har byttet navn til Diskret matematikk. 

 
Årstudiet i Informasjonsteknologi: 
 

Årsstudium i informasjonsteknologi (Kull 2019) – profil 1 

År Semester Emne 

2020 
 
 
2019 

Vår 
Innføring i 

datasikkerhet 
Informasjonsteknologi 

Utvikling av 
interaktive 
nettsteder 

Høst Teknologi og samfunn Programmering 1 Webutvikling 

 

Årsstudium i informasjonsteknologi (Kull 2019) – profil 2 

År Semester Emne 

2020 
 
 
2019 

Vår 
Innføring i 

datasikkerhet 
Programmering 2 Databasesystemer 

Høst Teknologi og samfunn Programmering 1 Webutvikling 

 

Årsstudium i informasjonsteknologi (Kull 2019) – profil 3 

År Semester Emne 

2020 
 
 
2019 

Vår 3D modellering Skisser og prototyper Grafisk design 

Høst Teknologi og samfunn Designmetoder Videoproduksjon 

 
Hovedendringer: 

- Studiet har fått tre tydelige profiler. 
 
Master in Applied Computer Science: 

- Endret vurderingsform i emnet ITI49017 Bedriftsoppgave fordi vi ønsket at 
rapporten også skulle vurderes under eksamen og ikke kun muntlig eksamen.  

- Endret vurderingsform i emnet ITI49114 Forskningsoppgave fordi det var 
vanskelig å kombinere to ulike karakterskalaer: 

o Karakterskala bestått/ikke bestått på artikkel 
o Karakterskala A-F på muntlig eksamen 
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3) Nye læringsutbytter 
 

Bachelorstudium i digitale medier og design 
 
Fullført og bestått studium gir rett til tittelen Bachelor i digitale medier og design. 
 
Studiets læringsutbytte 
 
Kunnskap 
Studenten 

 kjenner til metoder og teknikker for design av digitale medier 

 kjenner til metoder og teknikker for brukerdeltagelse i designprosesser 

 kjenner til metoder og teknikker for utvikling av informasjonssystemer 

 kjenner til ulike måter å organisere og lede IT-prosjekter på 

 har grunnleggende kunnskap om 3D-modellering og animasjon 

 kjenner til teknikker for å produsere video som formidler et budskap 

 kjenner til grafikk, dynamikk, lyd, lys og historiefortelling for å skape interaktive 

virtuelle miljøer 

 forstår grunnleggende sikkerhetsaspekter, potensielle farer og fornuftig bruk 

av informasjonsteknologi 

Ferdigheter 
Studenten kan 

 sette seg inn i og bruke digitale verktøy i design og produksjon av digitale 

medier 

 grunnleggende programmering 

 planlegge, designe, utvikle og evaluere et nettsted, samt administrere og drifte 

et nettsted 

 skape innovative designkonsepter, utvikle og evaluere prototyper og knytte 

eget arbeid til eksisterende teorier og begreper i interaksjonsdesign 

 involvere brukere i designprosessen for å komme fram til et godt design 

 unnfange, utvikle og skape et spillkonsept 

 planlegge, designe, programmere og dokumentere enkle spill 

 planlegge, designe og programmere virtuelle miljøer 

 utøve ulike roller i gjennomføringen av videoproduksjoner som produsent, 

regissør, fotograf og klipper 

 bruke programvare for 3D-modellering og animasjon 

 planlegge, gjennomføre og dokumentere et større utviklingsprosjekt 
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 jobbe både selvstendig og i samarbeid med andre, i prosjekter og i grupper 

 tenke analytisk, kritisk og argumentere for standpunkter 

 uttrykke seg klart og tydelig både skriftlig og muntlig 

 forholde seg til tidsfrister 

Generell kompetanse 
Studenten 

 kan reflektere over sentrale etiske og vitenskapelige problemstillinger knyttet 

til eget og andres arbeid 

 har forståelse og respekt for vitenskapelige verdier som åpenhet, presisjon, 

etterrettelighet og betydningen av å skille mellom kunnskap og meninger 

 har utviklet sin nysgjerrighet 

kan selv oppdatere sin kunnskap 
 

Bachelorstudium i informasjonssystemer 
 
Fullført og bestått studium gir rett til graden Bachelor i informasjonssystemer. 
 
Studiets læringsutbytte 
 
Kunnskap 
Kandidaten 

 har grunnleggende kunnskaper innen webutvikling 

 har kunnskap om objektorientert tankegang og programmering 

 har kunnskap om hvordan en virksomhet best kan utnytte IKT 

 har grunnleggende kunnskap om ledelse, økonomi, bedriftsøkonomi, 

markedsføring og forretningssystemer organisasjonslære 

 har kunnskap om IT-systemenes rolle i virksomheter og samfunn 

 forstår grunnleggende sikkerhetsaspekter, potensielle farer og fornuftig bruk 

av informasjonsteknologi 

 har kunnskap om hvorledes store datamengder kan struktureres, prosesseres, 

analyseres og presenteres, på ulike plattformer 

 kan gjøre rede for de ulike stegene i et utviklingsprosjekt og deres viktighet 

 kjenner til datateknologiens muligheter og begrensninger 

 har dybdekunnskap innen eget interesseområde 

 har dybdekunnskap innen minst en av følgende to fordypninger: 

o Software Engineering og Business Intelligence 

o Datasikkerhet og web 
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 kjenner til forskningsutfordringer, vitenskapelig metodikk og arbeidsmåter som 

benyttes i faget 

Ferdigheter 
Kandidaten kan 

 utvikle, administrere og drifte et nettsted 

 grunnleggende programmering 

 lage effektive og gode programmer 

 utvikle og bruke databaser, samt se sammenhengen mellom databasesystem 

og dens plass i et totalt IT-system 

 bruke business intelligence til å formulere og løse virksomhetsproblemer og 

for å støtte ledelsesbeslutninger 

 planlegge, utvikle, evaluere og teste IT-systemer 

 planlegge, delta og drive prosesser som involverer innføring eller endring av 

IT-systemer i virksomheter 

 velge ut relevant informasjon for en bestemt oppgave eller problemstilling 

 jobbe både selvstendig og i samarbeid med andre, i prosjekter og i grupper 

 tenke analytisk, kritisk og argumentere for sine standpunkter 

 formidle faglig kunnskap til ulike målgrupper både skriftlig og muntlig, på norsk 

og engelsk 

Generell kompetanse 
Kandidaten 

 er bevisst miljømessige, etiske og økonomiske konsekvenser av 

datateknologiske produkter og løsninger 

 forstår samspillet mellom teknologi, mennesker, og organisasjoner, samfunn 

og IT, og har en reflektert holdning til innføring av IT-systemer 

 kan selv oppdatere sin kunnskap 

 har utviklet den faglige nysgjerrigheten 

 har forståelse og respekt for vitenskapelige verdier som åpenhet, presisjon, 

etterrettelighet og betydningen av å skille mellom kunnskap og meninger 

Bachelorstudium i informatikk: design og utvikling av IT-systemer 
 
Gjennomført og bestått studium gir rett til tittelen Bachelor i informatikk. 
 
Studiets læringsutbytte 
 
Kunnskap 
Kandidaten 

 er rustet til å møte framtidige utfordringer innen et fagområde i rask utvikling 
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 har grunnleggende kunnskaper innen webutvikling 

 har kunnskap om objektorientert tankegang og programmering 

 har kunnskap om viktige algoritmer og datastrukturer 

 kjenner til hvordan operativsystemer er bygget opp og fungerer 

 forstår grunnleggende prinsipper innen datagrafikk, har god kjennskap til 

grafikkbibliotek og har erfaring med ulike interaktive teknikker 

 forstår grunnleggende sikkerhetsaspekter, potensielle farer og fornuftig bruk 

av informasjonsteknologi 

 har kunnskap om hvorledes store datamengder kan struktureres, prosesseres, 

analyseres og presenteres, på ulike plattformer 

 kan gjøre rede for de ulike stegene i et utviklingsprosjekt og deres viktighet 

 kjenner til datateknologiens muligheter og begrensninger 

 har dybdekunnskap innen minst en av følgende tre fordypninger: 

o Datasikkerhet 

o Maskinlæring 

o Programmering 

 Kjenner til noe forsknings- eller utviklingsarbeid innenfor eget fagfelt 

Ferdigheter 
Kandidaten kan 

 kan utvikle, administrere og drifte et nettsted 

 kan lage effektive og gode programmer 

 utvikle og bruke databaser, samt se sammenhengen mellom databasesystem 

og dens plass i et totalt IT-system 

 bruke både egenutviklede og ferdig tilgjengelige algoritmer og datastrukturer til 

å løse sammensatte og kompliserte problemer 

 spesifisere krav, designe, utvikle, verifisere og validere store software 

systemer 

 planlegge, gjennomføre og dokumentere et større utviklingsprosjekt 

 velge ut relevant informasjon for en bestemt oppgave eller problemstilling 

 jobbe både selvstendig og i samarbeid med andre, i prosjekter og i grupper 

 tenke analytisk, kritisk og argumentere for sine standpunkter 

 uttrykke seg klart og tydelig både skriftlig og muntlig 

Generell kompetanse 
Kandidaten 
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 kan reflektere over etiske og vitenskapelige problemstillinger knyttet til eget og 

andres arbeid 

 kan selv oppdatere sin kunnskap 

 har utviklet den faglige nysgjerrighetet 

har forståelse og respekt for vitenskapelige verdier som åpenhet, presisjon, 
etterrettelighet og betydningen av å skille mellom kunnskap og meninger 
 
Bachelorstudium i ingeniørfag - data  
 
Ingen endringer. 
 
Årsstudiet i informasjonsteknologi  
 
Studiets læringsutbytte 
 
Kunnskap 
Kandidaten 

 har grunnleggende kunnskaper innen informasjonsteknologi 

 har grunnleggende kunnskaper innen webutvikling 

 har grunnleggende kunnskaper innen programmering 

 forstår grunnleggende sikkerhetsaspekter, potensielle farer og fornuftig bruk 

av informasjonsteknologi 

 har kjennskap til ulike metoder og teknikker for analyse og problemløsing 

innen informasjonsteknologi 

 har grunnleggende kunnskaper innen de temaene som berøres i valgemnene 

Ferdigheter 
Kandidaten kan 

 bruke og sette seg inn i digitale verktøy for å løse praktiske problemer og 

effektivisere arbeid 

 beskrive enkle problemer og løse dem ved hjelp av programmering 

 utvikle et nettsted, samt administrere og drifte et nettsted. 

 velge ut relevant informasjon for en bestemt oppgave eller problemstilling 

 jobbe både selvstendig og i samarbeid med andre, i prosjekter og i grupper 

 uttrykke seg klart og tydelig både skriftlig og muntlig 

Generell kompetanse 
Kandidaten 

 har forståelse og respekt for vitenskapelige verdier som åpenhet, presisjon, 

etterrettelighet og betydningen av å skille mellom kunnskap og meninger 

 kan selv oppdatere sin kunnskap 
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 har utviklet den faglige nysgjerrigheten 
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Endringer i studieplan i BA ingeniørfag – data grunnet ny 

rammeplan for ingeniørutdanning våren 2018 

Bachelorstudium i ingeniørfag - data 

Studiepoeng 

180 

Studieplanen gjelder for kull/studiestart: 

Studieplanen gjelder for perioden 2018- 2021. 

Undervisningsspråk: 

Se pkt. Undervisnings- og læringsformer 

Studiets varighet 

Bachelorstudiet i ingeniørfag-data er en treårig grunnutdanning på 180 studiepoeng. 

Grad/tittel ved bestått studium: 

Fullført og bestått studium gir rett til graden Bachelor i ingeniørfag - data, dataingeniør. 

Studiested 

Halden 

Studieplanen er godkjent 

Dekan Harald Holone, 10. april 2018 

Programledelse 

Studieleder Monica Lind Kristiansen 

Informasjon om studiet 

Bachelorstudium i ingeniørfag - data, er et profesjonsstudium rettet mot de som vil arbeide med 

informasjonsteknologi og teknisk relaterte oppgaver eller som vil legge grunnlaget for videre studier 

innenfor fagområdet. Studiet følger ny forskrift til om rammeplan for ingeniørutdanning fastsatt av 

Kunnskapsdepartementet 18. mai 2018. 3. februar 2011. Endring av forskrift om rammeplan for 

ingeniørutdanning (§ 2. Læringsutbytte) i brev fra Kunnskapsdepartementet 6. februar 2017 er også 

ivaretatt. 

Bachelorgraden kan også benyttes for videre studier innenfor andre fagområder som for eksempel 

kybernetikk, system engineering, ledelse og økonomi for å gi en tverrfaglig utdanning. 

Opptakskrav 

Generell studiekompetanse eller realkompetanse, og Matematikk (R1+R2) og Fysikk 1 

Søkere som kan dokumentere ett av følgende kvalifiserer også for opptak: 

 generell studiekompetanse og bestått realfagkurs, eller

 bestått 1-årig forkurs for ingeniør- og maritim høyskoleutdanning, eller

Vedlegg 33
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 2-årig teknisk fagskole etter rammeplan fastsatt av departementet 1998/99 og tidligere 

studieordninger, eller 

 nyere, godkjent teknisk fagskoleutdanning med dokumenterte kunnskaper i matematikk og 

fysikk tilsvarende matematikk (R1+R2) og fysikk (FYS1) 

Sist oppdatert: 12.12.2017 14:33 

Videre utdanning og yrkesmuligheter 

Fullført studium kvalifiserer for opptak til Master in Applied Computer Science ved HiØ. Du vil også 

være kvalifisert til å søke andre masterstudier ved universiteter og høgskoler i inn- og utland. Siden 

en del masterstudier krever fordypning innen matematikk, tilbyr vi dette som et valgemne i 5. 

semester (se studiemodellen nedenfor). 

Det er behov for personer som har gode IT-kunnskaper. Dataingeniørutdanningen gir deg en solid IT-

kompetanse. Du kan få en spennende jobb som dataingeniør, programmerer, systemutvikler, IT-

konsulent, prosjektleder, driftsansvarlig eller jobb med fokus på utvikling av smarte IT-løsninger for 

industri-, energi-, miljø- eller helsesektoren. 

Studiets læringsutbytte 

Kunnskap 

Kandidaten 

 har bred kunnskap som gir et helhetlig systemperspektiv på ingeniørfaget generelt, med 

fordypning i dataingeniørfaget 

 har kunnskap om problemløsning, programvareutvikling og grensesnitt, og kjenner til 

prinsipper for oppbygging av datasystemer og datanettverk 

 har gode kunnskaper om programmering, webutvikling, objektorientert tankegang, 

algoritmer og digitale kommunikasjonsteknikker 

 har kunnskap om utvikling og anvendelse av industrielle IT-systemer 

 har tilegnet seg kunnskap om maskinvare, programvare og systemer for å kunne løse 

realistiske oppgaver innen cyber-fysiske systemer 

 har grunnleggende kunnskaper i matematikk, naturvitenskap, relevante samfunns- og 

økonomifag og om hvordan disse kan benyttes integreres i informasjonsteknologiske 

problemløsninger 

 har kunnskap om teknologiens historie, teknologiutvikling, ingeniørens rolle i samfunnet, 

relevante lovbestemmelser knyttet til bruk av datateknologi og programvare samt 

konsekvenser av utvikling og bruk av informasjonsteknologi 

 har kunnskap om ulike konsekvenser ved bruk av informasjonsteknologi 

 kjenner til forsknings- og utviklingsarbeid innenfor fagfeltet eget fagfelt, samt relevante 

metoder og arbeidsmåter innenfor dataingeniørfaget 

 kan oppdatere sin kunnskap innenfor fagfeltet, både gjennom informasjonsinnhenting og 

kontakt med fagmiljøer, brukergrupper og praksis 
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Ferdigheter 

Kandidaten 

 kan anvende kunnskap og relevante resultater fra forsknings- og utviklingsarbeid for å løse 

teoretiske, tekniske og praktiske problemstillinger innenfor dataingeniørfaget og begrunne 

sine valg 

 kan arbeide i relevante fysiske og digitale laboratorier og behersker metoder og verktøy som 

grunnlag for målrettet og innovativt arbeid. Dette inkluderer ferdigheter til å: 

- anvende operativsystemer, systemprogramvare og nettverk 

- utarbeide krav og modellere, utvikle, integrere og evaluere datasystemer 

- bruke programmeringsverktøy og systemutviklingsmiljø 

- utvikle og anvende industrielle og smarte IT-systemer 

 har kunnskap om faglig relevant programvare og har bred ingeniørfaglig digital kompetanse, 

inkludert grunnleggende programmeringsferdigheter 

 kan identifisere, planlegge og gjennomføre informasjonsteknologiske prosjekter, 

arbeidsoppgaver, forsøk og eksperimenter både selvstendig og i team 

 kan finne, vurdere, bruke og henvise til informasjon og fagstoff og framstille dette slik at det 

belyser en problemstilling 

 kan bidra til nytenkning, innovasjon og entreprenørskap gjennom deltakelse i utvikling og 

realisering av bærekraftige og samfunnsnyttige produkter, systemer og/eller løsninger der 

informasjonsteknologi inngår 

Generell kompetanse 

Kandidaten 

 har innsikt i miljømessige, helsemessige, samfunnsmessige og økonomiske konsekvenser av 

produkter og løsninger innenfor sitt fagområde og kan sette disse i et etisk perspektiv og et 

livsløpsperspektiv 

 kan identifisere sikkerhets-, sårbarhets-, personverns- og datasikkerhetsaspekter i produkter 

og systemer som anvender IKT 

 kan formidle kunnskap om informasjonsteknologi til ulike målgrupper både skriftlig og 

muntlig og kan bidra til å synliggjøre denne teknologiens betydning og konsekvenser 

 kan reflektere over egen faglig utøvelse, også i team og i en tverrfaglig sammenheng, og kan 

tilpasse denne til den aktuelle arbeidssituasjon 

 kan bidra til utvikling av god praksis gjennom å delta i faglige diskusjoner innenfor 

fagområdet og dele sine kunnskaper og erfaringer med andre 

Studiets oppbygging og innhold 

Alle emner som inngår i studiet er detaljert beskrevet i emnebeskrivelsene. Studiet er oppdelt i seks 

semestre som vist i studiemodellen nedenfor. Hvert semester består av et antall emner (2, 3 eller 

4). Hvert emne er på 10 studiepoeng. Ett unntak er den avsluttende bacheloroppgaven i tredje 

studieår som er på 20 studiepoeng. En student må ha bestått minst 120 studiepoeng for å få starte 

på bacheloroppgaven. Unntak fra denne regelen kan innvilges etter søknad. 
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Studiet vil inneholde emner innenfor følgende emnegrupper i henhold til forskrift om rammeplan for 

ingeniørutdanning: 

 Fellesemner (FE) - 30 studiepoeng 

 Programemner (PE) - 50 studiepoeng 

 Tekniske spesialiseringsemner (TSE) - 70 studiepoeng (inkluderer bacheloroppgaven på 20 

studiepoeng) 

 Valgfrie emner (VE) - 30 studiepoeng 

 Ingeniørfaglig basis: 30 studiepoeng med grunnleggende matematikk, ingeniørfaglig 

systemtenkning og innføring i ingeniørfaglig yrkesutøvelse og arbeidsmetoder. 

 Programfaglig basis: 70 studiepoeng med tekniske fag, realfag og samfunnsfag. 

 Teknisk spesialisering: 60 studiepoeng som gir en tydelig retning innen eget fagfelt, og som 

bygger på ingeniørfaglig basis og programfaglig basis. 

 Valgfrie emner: 20 studiepoeng som bidrar til videre faglig spesialisering, enten i bredden 

eller dybden. 

I de to første årene ligger de matematisk-naturvitenskapelige grunnlagsemnene, samt mange 

grunnleggende IT-emner. I det tredje året ligger emner som muliggjør fordypning innen industriell IT. 

I fjerde, femte og sjette semester ligger et valgemne som skal bidra til spesialisering, enten i bredden 

eller dybden. Det er også i et av disse semestrene det vil være naturlig å ta et et internasjonalt 

semester. 

Obligatoriske emner 

150 160 av totalt 180 studiepoeng er obligatoriske. Studiemodellen nedenfor angir hvilke emner som 

er obligatoriske og hvilke som er valgemner. Ingeniørfaglig systemtenkning skal etter rammeplanen 

inngå i studiet. Temaet (10 stp) dekkes av emnet industriell IT, samt av emnet anvendt robotteknikk 

integrerte IT-systemer. 

Valgemner 

Enkelte valgemner krever forkunnskaper. Dette er nærmere beskrevet i emnebeskrivelsene. 

Valgemner i studiet vil kunne variere fra år til år. Et valgemne kan utgå dersom det er færre enn 10 

studenter påmeldt. Etter søknad kan emner fra andre studieprogram ved høgskolen godkjennes som 

valgemner. 
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Ny studiemodell: 
Bachelorstudium i ingeniørfag – Data (Kull 2018) 

År Semester Emne 

2021 

 

2020 

Vår Bacheloroppgave 20stp Valg 2 

Høst Industriell IT 
Anvendt 

robotteknikk 
Valg 1 

2020 

 

2019 

Vår Statistikk Databaser Innføring i datasikkerhet 

Høst Matematikk IT Datakommunikasjon Teknologiledelse 

2019 

 

 

2018 

Vår 

Matematikk 1 Datateknikk 

Fysikk og 

kjemi 

Objektorientert 

programmering 

Høst Webutvikling 
Innføring i 

programmering 
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Bachelorstudium i ingeniørfag - data, TRESS 

Studiepoeng 

180  

Studieplanen gjelder for kull/studiestart: 

Studieplanen gjelder for perioden 2018 - 2021.  

Undervisningsspråk: 

Se pkt. Undervisnings- og læringsformer  

Studiets varighet 

Bachelorstudiet i ingeniørfag - data, Tress er en treårig grunnutdanning på 180 studiepoeng. 

Grad/tittel ved bestått studium: 

Fullført og bestått studium gir rett til graden Bachelor i ingeniørfag - data, dataingeniør. 

Studiested 

Halden  

Studieplanen er godkjent 

Dekan Harald Holone, 14. april 2018  

Programledelse 

Studieleder Monica Lind Kristiansen  

Informasjon om studiet 

Bachelorstudium i ingeniørfag - data, Tress er et profesjonsstudium rettet mot de som vil arbeide 

med informasjonsteknologi og teknisk relaterte oppgaver eller som vil legge grunnlaget for videre 

studier innenfor fagområdet. Studiet følger ny forskrift til om rammeplan for ingeniørutdanning 

fastsatt av Kunnskapsdepartementet 18. mai 2018. 3. februar 2011. Endring av forskrift om 

rammeplan for ingeniørutdanning (§ 2. Læringsutbytte) i brev fra Kunnskapsdepartementet 6. 

februar 2017 er også ivaretatt. 

 

Bachelorgraden kan også benyttes for videre studier innenfor andre fagområder som for eksempel 

kybernetikk, system engineering, ledelse og økonomi for å gi en tverrfaglig utdanning. 

Tress-studentene følger Tress-undervisningen i matematikk og fysikk (sommerkurs + undervisning 

første studieår). Tress-matematikk og Tress-fysikk må være bestått før studentene starter i tredje 

semester. 

Opptakskrav 

Generell studiekompetanse eller realkompetanse. 

Sist oppdatert: 12.12.2017 14:33 

Videre utdanning og yrkesmuligheter 
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Fullført studium kvalifiserer for opptak til Master in Applied Computer Science ved HiØ. Du vil også 

være kvalifisert til å søke andre masterstudier ved universiteter og høgskoler i inn- og utland. Siden 

en del masterstudier krever fordypning innen matematikk, tilbyr vi dette som et valgemne i 5. 

semester (se studiemodellen nedenfor). 

Det er behov for personer som har gode IT-kunnskaper. Dataingeniørutdanningen gir deg en solid IT-

kompetanse. Du kan få en spennende jobb som dataingeniør, programmerer, systemutvikler, IT-

konsulent, prosjektleder, driftsansvarlig eller jobb med fokus på utvikling av smarte IT-løsninger for 

industri-, energi-, miljø- eller helsesektoren. 

Studiets læringsutbytte 

Kunnskap 

Kandidaten 

 har bred kunnskap som gir et helhetlig systemperspektiv på ingeniørfaget generelt, med 

fordypning i dataingeniørfaget 

 har kunnskap om problemløsning, programvareutvikling og grensesnitt, og kjenner til 

prinsipper for oppbygging av datasystemer og datanettverk 

 har gode kunnskaper om programmering, webutvikling, objektorientert tankegang, 

algoritmer og digitale kommunikasjonsteknikker 

 har kunnskap om utvikling og anvendelse av industrielle IT-systemer 

 har tilegnet seg kunnskap om maskinvare, programvare og systemer for å kunne løse 

realistiske oppgaver innen cyber-fysiske systemer 

 har grunnleggende kunnskaper i matematikk, naturvitenskap, relevante samfunns- og 

økonomifag og om hvordan disse kan benyttes integreres i informasjonsteknologiske 

problemløsninger 

 har kunnskap om teknologiens historie, teknologiutvikling, ingeniørens rolle i samfunnet, 

relevante lovbestemmelser knyttet til bruk av datateknologi og programvare samt 

konsekvenser av utvikling og bruk av informasjonsteknologi 

 har kunnskap om ulike konsekvenser ved bruk av informasjonsteknologi 

 kjenner til forsknings- og utviklingsarbeid innenfor fagfeltet eget fagfelt, samt relevante 

metoder og arbeidsmåter innenfor dataingeniørfaget 

 kan oppdatere sin kunnskap innenfor fagfeltet, både gjennom informasjonsinnhenting og 

kontakt med fagmiljøer, brukergrupper og praksis 

Ferdigheter 

Kandidaten 

 kan anvende kunnskap og relevante resultater fra forsknings- og utviklingsarbeid for å løse 

teoretiske, tekniske og praktiske problemstillinger innenfor dataingeniørfaget og begrunne 

sine valg 

 kan arbeide i relevante fysiske og digitale laboratorier og behersker metoder og verktøy som 

grunnlag for målrettet og innovativt arbeid. Dette inkluderer ferdigheter til å: 

- anvende operativsystemer, systemprogramvare og nettverk 
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- utarbeide krav og modellere, utvikle, integrere og evaluere datasystemer 

- bruke programmeringsverktøy og systemutviklingsmiljø 

- utvikle og anvende industrielle og smarte IT-systemer 

 har kunnskap om faglig relevant programvare og har bred ingeniørfaglig digital kompetanse, 

inkludert grunnleggende programmeringsferdigheter 

 kan identifisere, planlegge og gjennomføre informasjonsteknologiske prosjekter, 

arbeidsoppgaver, forsøk og eksperimenter både selvstendig og i team 

 kan finne, vurdere, bruke og henvise til informasjon og fagstoff og framstille dette slik at det 

belyser en problemstilling 

 kan bidra til nytenkning, innovasjon og entreprenørskap gjennom deltakelse i utvikling og 

realisering av bærekraftige og samfunnsnyttige produkter, systemer og/eller løsninger der 

informasjonsteknologi inngår 

Generell kompetanse 

Kandidaten 

 har innsikt i miljømessige, helsemessige, samfunnsmessige og økonomiske konsekvenser av 

produkter og løsninger innenfor sitt fagområde og kan sette disse i et etisk perspektiv og et 

livsløpsperspektiv 

 kan identifisere sikkerhets-, sårbarhets-, personverns- og datasikkerhetsaspekter i produkter 

og systemer som anvender IKT 

 kan formidle kunnskap om informasjonsteknologi til ulike målgrupper både skriftlig og 

muntlig og kan bidra til å synliggjøre denne teknologiens betydning og konsekvenser 

 kan reflektere over egen faglig utøvelse, også i team og i en tverrfaglig sammenheng, og kan 

tilpasse denne til den aktuelle arbeidssituasjon 

 kan bidra til utvikling av god praksis gjennom å delta i faglige diskusjoner innenfor 

fagområdet og dele sine kunnskaper og erfaringer med andre 

Studiets oppbygging og innhold 

Studiet er bygd opp etter samme modell som studentene i Bachelorstudium i ingeniørfag, data 

følger. Tress-studentene må i tillegg følge et sommerkurs som dekker matematikk og fysikk før de 

kan starte i første semester. Ved siden av bacheloremnene i første semester må de følge og bestå 

Tress-matematikk og Tress-fysikk. Tress-matematikk og Tress-fysikk er ikke studiepoenggivende. 

Alle emner som inngår i studiet er detaljert beskrevet i emnebeskrivelsene. Studiet er oppdelt i seks 

semestre som vist i studiemodellen nedenfor. Hvert semester består av et antall emner (2, 3 eller 

4). Hvert emne er på 10 studiepoeng. Ett unntak er den avsluttende bacheloroppgaven i tredje 

studieår som er på 20 studiepoeng. En student må ha bestått minst 120 studiepoeng for å få starte 

på bacheloroppgaven. Unntak fra denne regelen kan innvilges etter søknad. 

Studiet vil inneholde emner innenfor følgende emnegrupper i henhold til forskrift om rammeplan for 

ingeniørutdanning: 

 Fellesemner (FE) - 30 studiepoeng 

 Programemner (PE) - 50 studiepoeng 
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 Tekniske spesialiseringsemner (TSE) - 70 studiepoeng (inkluderer bacheloroppgaven på 20 

studiepoeng) 

 Valgfrie emner (VE) - 30 studiepoeng 

 Ingeniørfaglig basis: 30 studiepoeng med grunnleggende matematikk, ingeniørfaglig 

systemtenkning og innføring i ingeniørfaglig yrkesutøvelse og arbeidsmetoder. 

 Programfaglig basis: 70 studiepoeng med tekniske fag, realfag og samfunnsfag. 

 Teknisk spesialisering: 60 studiepoeng som gir en tydelig retning innen eget fagfelt, og som 

bygger på ingeniørfaglig basis og programfaglig basis. 

 Valgfrie emner: 20 studiepoeng som bidrar til videre faglig spesialisering, enten i bredden 

eller dybden. 

I de to første årene ligger de matematisk-naturvitenskapelige grunnlagsemnene, samt mange 

grunnleggende IT-emner. I det tredje året ligger emner som muliggjør fordypning innen industriell IT. 

I fjerde, femte og sjette semester ligger et valgemne som skal bidra til spesialisering, enten i bredden 

eller dybden. Det er også i et av disse semestrene det vil være naturlig å ta et et internasjonalt 

semester. 

Obligatoriske emner 

150 160 av totalt 180 studiepoeng er obligatoriske. Studiemodellen nedenfor angir hvilke emner som 

er obligatoriske og hvilke som er valgemner. Ingeniørfaglig systemtenkning skal etter rammeplanen 

inngå i studiet. Temaet (10 stp) dekkes av emnet industriell IT, samt av emnet anvendt robotteknikk 

integrerte IT-systemer. 

Valgemner 

Enkelte valgemner krever forkunnskaper. Dette er nærmere beskrevet i emnebeskrivelsene. 

Valgemner i studiet vil kunne variere fra år til år. Et valgemne kan utgå dersom det er færre enn 10 

studenter påmeldt. Etter søknad kan emner fra andre studieprogram ved høgskolen godkjennes som 

valgemner. 

Bachelorstudium i ingeniørfag - data, Y-veien 

Studiepoeng 

180  

Studieplanen gjelder for kull/studiestart: 

Studieplanen gjelder for perioden 2018 - 2021.  

Undervisningsspråk: 

Se pkt. Undervisnings- og læringsformer  

Studiets varighet 

Bachelorstudiet i ingeniørfag - data, Y-veien er en treårig grunnutdanning på 180 studiepoeng. 

Grad/tittel ved bestått studium: 

Fullført og bestått studium gir rett til graden Bachelor i ingeniørfag - data, dataingeniør. 

Studiested 
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Halden  

Studieplanen er godkjent 

Dekan Harald Holone, 11. april 2018  

Programledelse 

Studieleder Monica Lind Kristiansen  

Informasjon om studiet 

Bachelorstudium i ingeniørfag - data, Y-veien er et profesjonsstudium rettet mot de som vil arbeide 

med informasjonsteknologi og teknisk relaterte oppgaver eller som vil legge grunnlaget for videre 

studier innenfor fagområdet. Studiet følger ny forskrift til om rammeplan for ingeniørutdanning 

fastsatt av Kunnskapsdepartementet 18. mai 2018. 3. februar 2011. Endring av forskrift om 

rammeplan for ingeniørutdanning (§ 2. Læringsutbytte) i brev fra Kunnskapsdepartementet 6. 

februar 2017 er også ivaretatt. 

 

Bachelorgraden kan også benyttes for videre studier innenfor andre fagområder som for eksempel 

kybernetikk, system engineering, ledelse og økonomi for å gi en tverrfaglig utdanning. 

 

Y-veistudentene følger Tress-undervisningen i matematikk og fysikk (sommerkurs + undervisning 

første studieår), og tar i tillegg et norsk-emne i vårsemesteret første studieår. 

Tress-matematikk, Tress-fysikk og norsk-emnet for Y-veien må være bestått før studentene starter i 

tredje semester. 

Opptakskrav 

Relevant fag-/svennebrev fra Reform 94 eller Kunnskapsløftet.  

For søkere med fag-/svennebrev uten lærlingtid er det i tillegg et krav om minimum 12 måneders 

relevant praksis. 

Følgende fag-/svennebrev anses som relevante: 

 IKT servicefag 

 Fag-/svennebrev som bygger på VG1 elektrofag 

Søkere med annet tilsvarende og relevant fag-/svennebrev, kan bli individuelt vurdert for opptak. 

Sist oppdatert: 18.12.2017 13:22 

Videre utdanning og yrkesmuligheter 

Fullført studium kvalifiserer for opptak til Master in Applied Computer Science ved HiØ. Du vil også 

være kvalifisert til å søke andre masterstudier ved universiteter og høgskoler i inn- og utland. Siden 

en del masterstudier krever fordypning innen matematikk, tilbyr vi dette som et valgemne i 5. 

semester (se studiemodellen nedenfor). 

Det er behov for personer som har gode IT-kunnskaper. Dataingeniørutdanningen gir deg en solid IT-

kompetanse. Du kan få en spennende jobb som dataingeniør, programmerer, systemutvikler, IT-

konsulent, prosjektleder, driftsansvarlig eller jobb med fokus på utvikling av smarte IT-løsninger for 

industri-, energi-, miljø- og helsesektoren. 

Studiets læringsutbytte 

257



Kunnskap 

Kandidaten 

 har bred kunnskap som gir et helhetlig systemperspektiv på ingeniørfaget generelt, med 

fordypning i dataingeniørfaget 

 har kunnskap om problemløsning, programvareutvikling og grensesnitt, og kjenner til 

prinsipper for oppbygging av datasystemer og datanettverk 

 har gode kunnskaper om programmering, webutvikling, objektorientert tankegang, 

algoritmer og digitale kommunikasjonsteknikker 

 har kunnskap om utvikling og anvendelse av industrielle IT-systemer 

 har tilegnet seg kunnskap om maskinvare, programvare og systemer for å kunne løse 

realistiske oppgaver innen cyber-fysiske systemer 

 har grunnleggende kunnskaper i matematikk, naturvitenskap, relevante samfunns- og 

økonomifag og om hvordan disse kan benyttes integreres i informasjonsteknologiske 

problemløsninger 

 har kunnskap om teknologiens historie, teknologiutvikling, ingeniørens rolle i samfunnet, 

relevante lovbestemmelser knyttet til bruk av datateknologi og programvare samt 

konsekvenser av utvikling og bruk av informasjonsteknologi 

 har kunnskap om ulike konsekvenser ved bruk av informasjonsteknologi 

 kjenner til forsknings- og utviklingsarbeid innenfor fagfeltet eget fagfelt, samt relevante 

metoder og arbeidsmåter innenfor dataingeniørfaget 

 kan oppdatere sin kunnskap innenfor fagfeltet, både gjennom informasjonsinnhenting og 

kontakt med fagmiljøer, brukergrupper og praksis 

Ferdigheter 

Kandidaten 

 kan anvende kunnskap og relevante resultater fra forsknings- og utviklingsarbeid for å løse 

teoretiske, tekniske og praktiske problemstillinger innenfor dataingeniørfaget og begrunne 

sine valg 

 kan arbeide i relevante fysiske og digitale laboratorier og behersker metoder og verktøy som 

grunnlag for målrettet og innovativt arbeid. Dette inkluderer ferdigheter til å: 

- anvende operativsystemer, systemprogramvare og nettverk 

- utarbeide krav og modellere, utvikle, integrere og evaluere datasystemer 

- bruke programmeringsverktøy og systemutviklingsmiljø 

- utvikle og anvende industrielle og smarte IT-systemer 

 har kunnskap om faglig relevant programvare og har bred ingeniørfaglig digital kompetanse, 

inkludert grunnleggende programmeringsferdigheter 

 kan identifisere, planlegge og gjennomføre informasjonsteknologiske prosjekter, 

arbeidsoppgaver, forsøk og eksperimenter både selvstendig og i team 

 kan finne, vurdere, bruke og henvise til informasjon og fagstoff og framstille dette slik at det 

belyser en problemstilling 
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 kan bidra til nytenkning, innovasjon og entreprenørskap gjennom deltakelse i utvikling og 

realisering av bærekraftige og samfunnsnyttige produkter, systemer og/eller løsninger der 

informasjonsteknologi inngår 

Generell kompetanse 

Kandidaten 

 har innsikt i miljømessige, helsemessige, samfunnsmessige og økonomiske konsekvenser av 

produkter og løsninger innenfor sitt fagområde og kan sette disse i et etisk perspektiv og et 

livsløpsperspektiv 

 kan identifisere sikkerhets-, sårbarhets-, personverns- og datasikkerhetsaspekter i produkter 

og systemer som anvender IKT 

 kan formidle kunnskap om informasjonsteknologi til ulike målgrupper både skriftlig og 

muntlig og kan bidra til å synliggjøre denne teknologiens betydning og konsekvenser 

 kan reflektere over egen faglig utøvelse, også i team og i en tverrfaglig sammenheng, og kan 

tilpasse denne til den aktuelle arbeidssituasjon 

 kan bidra til utvikling av god praksis gjennom å delta i faglige diskusjoner innenfor 

fagområdet og dele sine kunnskaper og erfaringer med andre 

Studiets oppbygging og innhold 

Studiet er bygd opp etter samme modell som studentene i Bachelorstudium i ingeniørfag, data 

følger. Y-veistudentene må i tillegg følge et sommerkurs som dekker matematikk og fysikk før de kan 

starte i første semester. Ved siden av bacheloremnene i første semester må de følge og bestå Tress-

matematikk og Tress-fysikk. I tillegg må de følge et norsk-emne i vårsemesteret første studieår. 

Tress-matematikk, Tress-fysikk og norsk for Y-veien er ikke studiepoenggivende. 

   

Alle emner som inngår i studiet er detaljert beskrevet i emnebeskrivelsene. Studiet er oppdelt i seks 

semestre som vist i studiemodellen nedenfor. Hvert semester består av et antall emner (2, 3 eller 4). 

Hvert emne er på 10 studiepoeng. Ett unntak er den avsluttende bacheloroppgaven i tredje studieår 

som er på 20 studiepoeng. En student må ha bestått minst 120 studiepoeng for å få starte på 

bacheloroppgaven. Unntak fra denne regelen kan innvilges etter søknad. 

Studiet vil inneholde emner innenfor følgende emnegrupper i henhold til forskrift om rammeplan for 

ingeniørutdanning: 

 Fellesemner (FE) - 30 studiepoeng 

 Programemner (PE) - 50 studiepoeng 

 Tekniske spesialiseringsemner (TSE) - 70 studiepoeng (inkluderer bacheloroppgaven på 20 

studiepoeng) 

 Valgfrie emner (VE) - 30 studiepoeng 

 Ingeniørfaglig basis: 30 studiepoeng med grunnleggende matematikk, ingeniørfaglig 

systemtenkning og innføring i ingeniørfaglig yrkesutøvelse og arbeidsmetoder. 

 Programfaglig basis: 70 studiepoeng med tekniske fag, realfag og samfunnsfag. 
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 Teknisk spesialisering: 60 studiepoeng som gir en tydelig retning innen eget fagfelt, og som 

bygger på ingeniørfaglig basis og programfaglig basis. 

 Valgfrie emner: 20 studiepoeng som bidrar til videre faglig spesialisering, enten i bredden 

eller dybden. 

I de to første årene ligger de matematisk-naturvitenskapelige grunnlagsemnene, samt mange 

grunnleggende IT-emner. I det tredje året ligger emner som muliggjør fordypning innen industriell IT. 

I fjerde, femte og sjette semester ligger et valgemne som skal bidra til spesialisering, enten i bredden 

eller dybden. Det er også i et av disse semestrene det vil være naturlig å ta et et internasjonalt 

semester. 

Obligatoriske emner 

150 160 av totalt 180 studiepoeng er obligatoriske. Studiemodellen nedenfor angir hvilke emner som 

er obligatoriske og hvilke som er valgemner. Ingeniørfaglig systemtenkning skal etter rammeplanen 

inngå i studiet. Temaet (10 stp) dekkes av emnet industriell IT, samt av emnet anvendt robotteknikk 

integrerte IT-systemer. 

Valgemner 

Enkelte valgemner krever forkunnskaper. Dette er nærmere beskrevet i emnebeskrivelsene. 

Valgemner i studiet vil kunne variere fra år til år. Et valgemne kan utgå dersom det er færre enn 10 

studenter påmeldt. Etter søknad kan emner fra andre studieprogram ved høgskolen godkjennes som 

valgemner. 
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Studieprogramrapport 

Studieprogram: BA i ingeniørfag: data 

Avdeling: Avd. for informasjonsteknologi 

Dato: 11.11.2019 

Datagrunnlag: 

 Emnerapporter studieåret 2017/2018 og 2018/2019

 Studiebarometeret 2017 og 2018

 Studieplanrevisjonsrapport 2019

 Ny rammeplan for ingeniørstudier

Vurdering av studieprogrammets læringsutbyttebeskrivelser: 

Læringsutbyttebeskrivelsene i BA ingeniørfag - data var gjenstand for en omfattende revisjon høsten 

2018/våren 2019. I denne revisjonen ble det lagt stor vekt på at emnene og sammenhengen mellom disse 

skal bidra til at studentene oppnår læringsutbyttet for programmet. 

Vurdering av kvaliteten i studieprogrammet: 

- Med fokus på læringsmiljøkvalitet, studieprogramkvalitet, undervisningskvalitet og 

relevanskvalitet. 

Læringsmiljøkvalitet: 

Studentene i BA ingeniørfag – data er i det store og hele godt fornøyd med det fysiske, faglige og sosiale 

læringsmiljøet på studieprogrammet (Studiebarometeret 2018). 

Studentrådet IT jobber godt med å rekruttere studenttillitsvalgte i alle klasser, og det avholdes 

studenttillitsvalgtmøter regelmessig der studieleder blir invitert. Både Studentrådet IT og linjeforeningen 

Enigma jobber godt med sosiale og faglige arrangementer ved avdelingen. 

Studieprogramkvalitet: 

Det ble gjennomført en omfattende revisjon av BA ingeniørfag - data studieåret 2018/2019 

(Studieplanrevisjonsrapport 2019). 

Målet var å finne den røde tråden i studieprogrammet (fra studentenes perspektiv), samt å styrke 

sammenhengen mellom BA ingeniørfag - data og FoU-gruppen cyber-fysiske systemer. 

Revisjonen ble gjennomført med bakgrunn i: 

- Emneevalueringer studieåret 2017/2018 

- Studiebarometeret 2017 

- En sammenligning av studietilbudet med andre nasjonale og internasjonale universiteter og 

høgskoler og gjeldende standarder (IEEE og ACM) 

Vedlegg 34
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Avdelingens FoU-gruppe innenfor cyber-fysiske systemer og studentene var svært sentrale i 

revisjonsarbeidet, som blant annet resulterte i en BA i ingeniørfag - data med sterkt fokus på cyber-fysiske 

systemer og robotisering. 

 

Undervisningskvalitet: 

Studentene i BA ingeniørfag – data er i det store og hele godt fornøyd med undervisningen på 

studieprogrammet, og mener at forelesninger, feltarbeid, skriftlig arbeid til innlevering og prosjekter 

bidrar aller mest til deres læring, i tillegg til digitale arbeidsformer (Studiebarometeret 2018). 

 

Avdelingen har dessverre mange studenter pr. fagansatt, noe som gjør det svært utfordrende å tilby 

tilstrekkelig kvalitet og omfang på veiledning til studentene. Dette reflekteres også i Studiebarometeret 

2018, der vi ser at veiledning og tilbakemelding er noe av det BA ingeniørfag - data scorer lavest på (selv 

om studieprogrammet ligger lagt over gjennomsnittet på institusjon og nasjonalt). 
 

Studentene gir svært gode tilbakemeldinger på bruk av vurderingsformer og digitale verktøy/medier i 

studieprogrammet (Studiebarometeret 2018). 

 

For å sikre god undervisningskvalitet i studieprogrammet, gjennomføres det elektroniske 

emneevalueringer i alle emner hvert semester: 

- Emneevalueringene sendes ut i uke 41/42 i høstsemesteret og i uke 9/10 i vårsemesteret. 

- Emneansvarlig setter av tid i undervisningen til å gjennomføre evalueringen. 

- Emneansvarlig setter av tid i forelesningen til å gå igjennom resultatene fra evalueringen med 

studentene. 

- Emneansvarlig fyller ut en emnerapport.  

 

Alle emnerapporter blir gjennomgått i avdelingens programutvalg, som sammen med studieleder følger 

opp og kommer med forslag til tiltak der det er behov for endringer. Resultatene fra emneevalueringene 

er et viktig grunnlagsmateriale for videre revisjon av studieprogrammet. 

 

Relevanskvalitet: 

I følge Studiebarometeret 2018 scorer BA ingeniørfag – data aller lavest på yrkesrelevans, og studentene 

er i stor grad usikre på hvordan deres kompetanse kan benyttes i arbeidslivet og hvilke yrker og bransjer 

som er relevante for dem. 

 

Basert på disse tilbakemeldingene innførte avdelingen et nytt tiltak høsten 2019, der målet var å 

informere studentene så tidlig som mulig om hvorfor en IT-utdanning er så viktig i dagens digitale 

samfunn. 

 

I emnet Teknologi og samfunn i 1. semester inviterte vi derfor inn 7 inspirerende personer fra nærings- og 

arbeidslivet som fortalte studentene våre om hvilke muligheter en IT-utdanning gir, hvilke jobber de kan 

få og hva det er de ser etter når de ansetter nye medarbeidere.  

 

Bruk av eksterne forelesere og gjesteforelesere fra nærings- og arbeidslivet er viktig for å øke 

yrkesrelevansen til studieprogrammet. 

 

I tillegg kan studentene ta emnet Bedriftspraksis i sitt 5. semester, og gjennomføre en bacheloroppgave i 

tett samarbeid med nærings- og arbeidsliv i sitt 6. semester. 
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Handlingsplan med tiltak og ansvar for oppfølging: 

Tiltak: Oppfølging av studieplanrevisjonen av BA ingeniørfag - data 

Ansvar: Studieleder 

Frist: 20. januar 2020 
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Bakgrunn

HiØs aktivitetsplan er strukturert etter KDs virksomhetsmål. Avdeling for informa-
sjonsteknologi har også strukturet sin plan på sammemåte. I 2017 ble avdelingens
årsplan utformet gjennom å velge aktiviteter som støtter opp under avdelingens
strategiske plan, og i tillegg ved å hente aktiviteter fra HiØs sentrale aktivitetsplan.

Å utforme planen på denne måten er en relativt grei prosess. Det som har vist seg
mer utfordrende er å følge opp planen og sørge for at aktivitetene blir gjennomført.
Dette har sannsynligvis flere årsaker:

• Svært mange av oppgavene ligger i ledergruppa

– Lite eierskap til oppgavene i kollegiet, lite delegering fra ledergruppa.

• Alt er like viktig (ingen prioritering)

• Det er mange (nesten 40) aktiviteter

• Prioritering av tid til å gjennomføre oppgavene er ikke gjort.

• Endringer i vår virksomhet i løpet av et år gjør at det er vanskelig å detalj-
planlegge aktivitetene som skal gjennomføres selv om målene i seg selv er
uendret.

Når vi observerer at vi allkevel får gjennomført (eller startet) mange av aktivitetene
på årsplanen kan dette skyldes f.eks:

• Noen tiltak er gjennomført akkurat som beskrevet (planen fungerer)

• Noen tiltak er selvfølgelige oppgaver som allikevel gjøres

• Målet med noen tiltak er oppnådd, men på en annen måte enn det som ble
beskrevet i årsplanen.

Avdeling for informasjonsteknologi er ikke alene om å ha denne erfaringen med
ambisiøse årsplaner. I avdelingsstyretsmøte i desember 2017 ble det derfor vedtatt
at avdelingen skal benytte prosessen 4 Disciplines of Execution (4DX) i 2018 for å få
gjennomført sine viktigste tiltak.

(Sehttps://www.franklincovey.com/Solutions/Execution/4-disciplines.
html )

Dette betyr at vi for 2018 velger to svært viktige mål (i litteraturen Wildly Important
Goals (WIGs)), og følger etter beste evne 4DX-prosessen for å forankre og gjennom-
føre arbeidet i avdelingen.

3
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I tillegg til disse to hovedmålene må avdelingen naturligvis forholde seg til HiØs
sentrale aktivitetsplan. Dette gjøres ved å gjennomgå HiØs aktivitetsplan for 2018,
identifisere konkrete aktiviteter som vil kreve oppfølging for avdelingen, og innar-
beide disse i vår egen årsplan på én av to måter:

• Som egne, konkrete tiltak med ansvar i ledergruppa

• Gjennom innarbeiding i avdelingens WIGer

Avdelingsstyret har tidligere sluttet seg til at FoU-gruppene vil ha en tydelig rolle i
forankring og gjennomføring av årets tiltak.

Årsplan 2018

Årsplanen inneholder aktiviteter under tre hovedoverskri�er. WIG 1 ogWIG 2 beskri-
ver de overordnede målene for avdelingen i 2018. Stikkord og forslag til hva som
kan/bør inngå som tiltak for disse målene er nevnt i teksten. Relevante aktiviteter
fra HiØs aktivitetsplan er tatt inn under hver WIG. Utover dette vil arbeidsgruppe-
ne (nærmere beskrevet under WIG 1 og WIG 2) ta ansvar for å utforme de konkrete
tiltakene, og ikke minst følge opp fra uke til uke progresjonen mot oppnådd mål.
Formålet med denne måten å strukturere årsplanen på er:

1. Tydelig forankring og eierskap i kollegiet

2. Fleksible tiltak som oppstår og gjennomføres i arbeidsgruppene

3. Gjensidig forpliktelse og oppfølging i arbeidsgruppene

4. Progresjonsrapporteringmedutgangspunkt i denenkeltearbeidsgruppes sær-
preg.

Den tredje hovedoverskri�en “Fra HiØs aktivitetsplan” fanger opp aktiviteter i HiØs
aktivitetsplan for 2018 somer relevante for avdelingen,men som ikke hører naturlig
inn under en av WIGene.

WIG 1: Rekruttering av flere ansatte

Avdelingsstyret har tidligere sluttet seg til at FoU-gruppene skal ha en aktiv rolle i
rekrutteringen av nye ansatte. Det er også FoU-gruppenes faglige aktivitet som er
grunnlaget for rekrutteringen. Totalt skal 10 fagstillinger fylles, jevn fordelt på de fire
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kjernefaglige FoU-gruppene. I WIG 1 er det også disse FoU-gruppene som fungerer
som arbeidsgrupper.

Følgendeaktiviteter er sometminimumforventetutført avhver enkelt arbeidsgrup-
pe:

• Identifikasjon av kvalifikasjonskrav for kandidaten(e)

• Beskrivelse av forskergruppen [utført]

• Spredning av jobbannonse i eget nettverk

• Forslag til medlemmer til vurderingskomité

• Deltakelse i intervjugrupper (utvalgte medlemmer)

• Mottakelse av nye kolleger

De overordnede prosessene eies av dekan i samrådmed avdelingens ledergruppe,
herunder:

• Beskrivelse av avdelingen som helhet

• Oppdatering av avdelingens nettsider

• Søknad om økonomisk godkjenning for nye stillinger [utført]

WIG 2: Gjennomgå fire bachelorprogrammer og et masterprogram

Avdelingsledelsen vil oppnevne et utvalg som er satt sammen av medlemmer fra
avdelingens fire kjernefaglige FoU-grupper, samt andre ressurspersoner både in-
ternt og eksternt som skal jobbe mot målet om revisjon av vår studieportefølje. I
første omgang er det bachelor-programmene som skal gjennomgås. Evt. oppstart
av masterrevisjon i 2018 vil bli fortløpende vurdert av avdelingens ledergruppe.

Knyttingenmellom studieprogrammene og FoU-gruppene ivaretas på en slik måte
av arbeidsgruppens medlemmer benytter sine respektive FoU-grupper som disku-
sjonsfora for temaer som er relevante for den enkelte FoU-gruppe.

Studieleder deltar som gruppemedlem i arbeidsgruppen etter kapasitet og behov,
og har det helhetlige ansvaret for WIG 2.

Noen føringer for arbeidet:

• Våre studieprogrammer skal fra studentens perspektiv ha en tydelig og na-
turlig progresjon
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• FoU-gruppenes fagligeaktivitet skalbenyttesdirekte for faglig spissingavvåre
bachelorprogrammer.

• Det skal identifiseres fellesemner/fellestemaer somer relevant for alle studie-
retningene, samt spesialiserendeemner sompeker i retningavFoU-gruppenes
arbeidsområder.

• Betydelig samarbeid og deling av emner på tvers av studieprogrammene er
avgjørende for at avdelingens ressurser skal strekke til for å levere tilstrekkelig
undervisning.

• Innspill til sammensetting av avdelingens Advisory Board ses på som en na-
turlig del av dette arbeidet.

• Tilstedeværelse i sosiale medier bør være et tema for gruppens arbeid.

Fra HiØs aktivitetsplan

HiØs aktivitetsplan for 2018 inneholder 27 tiltak somalle eies på fagdirektør- og rek-
tornivå. Avdelingen utformer derfor ingen konkrete tiltak direkte basert på disse,
men støtter oppunder de prosjektene som initieres der avdelingen er forventet å
bidra.

Halden, 2018–03-05

Harald Holone (dekan)
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Avdelingens kvalitetsrapport 2018/2019

Avdeling: Avdeling for informasjonsteknologi 

Dato: 2019-11-11 

Datagrunnlag: 

Studieprogramrapporter, porteføljesak, trendar, gjennomførings/frafallstall, direkte møter med studenter 

og ansatte. 

Vurdering av studieporteføljens kvalitet sett opp mot kvalitetsområdene: 

Dette er en krevende øvelse å gjøre på overordnet nivå, særlig fordi kvalitetsområdene som skal 

svares opp ikke er tilsvarende beskrevet i studieprogramrapportene (malen mangler tydelig skille 

på kvalitetsområdene). 

Inntakskvalitet: 

Avdelingen er fornøyd med venteliste på alle BA-programmer.  Allikevel vet vi at utfordringene vi har med 

gjennomstrømming delvis skyldes lite motiverte/kvalifiserte studenter.  Det er interessant å se til f.eks. 

NTNU der de har operert med «fiktive» poenggrenser på enkelte studier for å få bukt med denne 

utfordringen. 

Vi vet for lite om studentene som kommer inn utover poengsum.  Å få bedre oversikt over dette i 

forbindelse med studiestart er en prioritet for avdelingen. 

På MA-programmet har vi et høyt innslag av utenlandske studenter.  Her vet vi av erfaring at gode 

karakterer og engelsksertifikater ikke nødvendigvis betyr at studentene er kunnskapsrike eller behersker 

engelsk.  Avdelingen har derfor igangsatt endrede opptaksrutiner for MA-programmet for å få bukt med 

problemet.  Vi arbeider også målrettet for å rekruttere egne gode BA-studenter til videre MA-studier, i 

sterk konkurranse med et betalingsvillig arbeidsliv. 

Læringsmiljøkvalitet: 

Læringsmiljøet ved avdelingen er i det store og hele tilfredsstillende/godt.  Studieledelsen ved avdelingen 

ivaretar studentene på en god måte, og sørger for gode prosesser for å «lukke sløyfen» fra emneevaluering 

til revisjon av studieprogrammer. 

Det er fortsatt mange studenter pr. fagansatt ved avdelingen, og dette gjør det utfordrende å tilby 

tilstrekkelig kvalitet og omfang på veiledning for studentene.  Dette reflekteres også i Studiebarometeret 

2018. 

På MA-programmet opplever vi at ved stor andel utenlandske studenter har det vært en tendens til at 

studentmassen fragmenteres.  Avdelingen har igangsatt tiltak ved å sette et maks-antall for utenlandske 
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søkere, samtidig som det arbeides målrettet for rekruttering av egne studenter og mot utvalgte 

utenlandske universiteter. 
 

Dette reflekteres også i Studiebarometeret 2018, der vi har noe nedgang på sosialt og faglig miljø i forhold 

til tidligere år. 

 
Studieprogramkvalitet: 

Alle våre BA-programmer har gjennomgått en større revisjon i studieåret 2018/2019.  Fokuset var å finne 

den røde tråden slik studieprogrammene ses fra den enkelte students perspektiv, samt en styrket 

sammenheng mellom våre BA-programmer og våre FoU-grupper.  Kvaliteten på studieprogrammene er 

stort sett tilfredsstillende/god, og vil være gjenstand for nærmere undersøkelser i forbindelse med 

evaluering av de nyreviderte BA-programmene. 

 
Vårt MA-program står klart for en større revisjon mtp. revisjon/akkreditering fra NOKUT.  Revisjonen følger 

naturlig etter revisjon på BA-nivå, og vil sikre enda tydeligere FoU-gruppeprofiler i MA-programmet.  

Enkeltemnene i MA-programmet holder tilfredsstillende/god kvalitet, men den «råde tråden» for hver 

enkelt student kan klart forbedres. 

 
Undervisningskvalitet: 

Avdelingen oppfyller de formelle krav til første- og toppkompetanse, se bla. periodisk programevaluering 

for MA Informatikk - design og utvikling av IT-systemer våren 2018.  På papiret er derfor 

undervisningskvaliteten generelt god, i den forstand at andelen tilknyttede med høy kompetanse er høy.  

Antall studenter pr. fagansatt er en gjentagende utfordring ved avdelingen, og påvirker også 

undervisningskvaliteten, særlig på samspill student/foreleser.  Vår erfaring tilsier også at høy 

formalkompetanse ikke er en garanti for god undervisningskvalitet. 
 

Rutiner for innmelding av utfordringer og håndtering av disse er godt ivaretatt av studenttillitsvalgte i 

samarbeid med studieleder og avdelingens programutvalg. 
 

Det hører med til helhetsbildet at enkelte ansatte i praksis er tatt ut av undervisning eller har fått sine 

undervisningsoppgaver sterkt redusert for å ivareta en tilfredsstillende undervisningskvalitet. 

 
Relevanskvalitet: 

Relevanskvalitet er i stor grad ivaretatt gjennom tett samarbeid med arbeids/næringsliv som 

oppdragsgivere på studentprosjekter.  Mer enn 80% av BA- og 50% av MA-oppgavene 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 BA-

programmer (og kommende revisjon av MA-programmet) ivaretar vi også relevanskvalitet gjennom FoU-

gruppenes eksterne medlemmer. 

 
Resultater fra Studiebarometeret 2018 indikerer at informasjon/kunnskap om utdanningens relevans for 

studentene kommer noe sent i studiet (f.eks. ved BA-oppgavene).  Her er det innført tiltak i 

introduksjonsemnet Teknologi og samfunn for tidlig å vise studentene denne sammenhengen. 

 
Avdelingen har for tiden ikke en operativt Advisory Board, men søker å gjenetablere dette i løpet av 2020. 

 
Resultatkvalitet: 

Avdelingen har noen utfordringer når det gjelder resultatkvalitet.  Vi er ikke fornøyd med 

gjennomføringsgraden hos våre studenter (mtp. studiepoeng og grader).  Å forstå faktorene som påvirker 
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resultatkvalitet er krevende.  Resultatkvalitet er etter avdelingens oppfatning summen av de andre 

kvalitetsområdene.  Det betyr at vi 

 må forstå/påvirke inntakskvaliteten f.eks. gjennom fiktive poenggrenser 

 må styrke læringsmiljøkvaliteten og undervisningskvaliteten ved å sørge for færre studenter pr. 

fagansatt og luke ut studenter som ikke er studiekompetente til tross for dokumentasjon 

 systematisere vårt samarbeid med arbeids/næringsliv, f.eks. gjennom Advisory Board 

 

 

 

Vurdering av hvordan avdelingen arbeider med utdanningskvalitet: 

 

Avdelingen har rutiner som på god måte «lukker sløyfen» og fanger opp tilbakemeldinger som tas med i 

revisjon av emner og programmer.  Utdanningskvalitet står sentralt i avdelingens strategiske plan og 

årsplan, og har gjort det de siste årene.  Det er krevende å få til et godt og strategisk utviklingsarbeid pga. 

omfattende daglig drift og oppfølging av mange enkeltstudenter.  Tallgrunnlag som frafallsstatistikk er 

bestillingsvare og ofte gjenstand for diskusjon/tolkning i møte med studieenheten.  Mer entydige tall og 

rapporter som «hyllevare» vil gjøre det enklere å arbeide med dette i det daglige, både for studieleder og 

dekan. 
 

 

 Vurdering av avdelingens studieportefølje i et fremtidsperspektiv på fem år: 

 

En grundig revisjon av BA-programmene ble gjennomført i studieåret 2018/2019.  MA-programmet skal 

revideres i 2020. Avdelingens FoU-grupper er sentralt representert i arbeid med revisjon av 

studieprogrammer.  Programmenes faglige relevans i et femårsperspektiv ivaretas gjennom kontinuerlig 

forbedring og aktiv bruk av FoU-gruppenes forskningsprosjekter og arbeids-/næringslivskontakt.  BA- og 

MA-programmer er naturlige rekrutteringskanaler til PhD-programmet "Det digitale samfunn", med en 

fremtidshorisont langt utover fem år. 

 

 

 
§ 23. Krav til fagmiljø  

(Fra Forskrift om tilsyn med utdanningskvaliteten i høyere utdanning,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

studietilsynsforskriften) 

(1) Fagmiljøet tilknyttet studietilbudet skal ha en størrelse som står i 

forhold til antall studenter og studiets egenart, være 

kompetansemessig stabilt over tid og ha en sammensetning som 

dekker de fag og emner som inngår i studietilbudet. 

Nei Delvis Ja 

(2) Fagmiljøet tilknyttet studietilbudet skal ha relevant utdanningsfaglig 

kompetanse. 

Nei Delvis Ja 

(3) Studietilbudet skal ha en tydelig faglig ledelse med et definert 
ansvar for kvalitetssikring og  utvikling av studiet. 

Nei Delvis Ja 

(4) Minst 50 prosent av årsverkene tilknyttet studietilbudet skal utgjøres 

av ansatte i hovedstilling ved institusjonen. Av disse skal det være 
ansatte med førstestillingskompetanse i de sentrale delene av 

studietilbudet. 

Nei Delvis Ja 

I tillegg gjelder følgende krav til fagmiljøets kompetansenivå: 

a) For studietilbud på bachelorgradsnivå skal fagmiljøet tilknyttet 

studiet bestå av minst 20 prosent ansatte med 
førstestillingskompetanse. 

Nei Delvis Ja 
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b) For studietilbud på mastergradsnivå skal 50 prosent av fagmiljøet 
tilknyttet studiet bestå av ansatte med førstestillingskompetanse, 
hvorav minst 10 prosent med professor eller dosentkompetanse. 

Nei Delvis Ja 

c) For studietilbud på doktorgradsnivå skal fagmiljøet tilknyttet 
studiet bestå av ansatte med førstestillingskompetanse, hvorav 
minst 50 prosent med professor eller dosentkompetanse. 

Nei Delvis Ja 
(N/A) 

(5) Fagmiljøet tilknyttet studietilbudet skal drive forskning og/eller 
kunstnerisk utviklingsarbeid og faglig utviklingsarbeid og skal kunne 
vise til dokumenterte resultater med en kvalitet og et omfang som er 
tilfredsstillende for studietilbudets innhold og nivå. 

Nei Delvis Ja 

(6) Fagmiljøet tilknyttet studietilbud som fører fram til en grad, skal 

delta aktivt i nasjonale og internasjonale samarbeid og nettverk som er 
relevante for studietilbudet. 

Nei Delvis Ja 

(7) For studietilbud med obligatorisk praksis skal fagmiljøet tilknyttet 

studietilbudet ha relevant og oppdatert kunnskap fra praksisfeltet. 
Institusjonen må sikre at praksisveilederne har relevant kompetanse og 
erfaring fra praksisfeltet. 

Nei Delvis Ja 

(N/A) 

 
 

 

Vurdering av studiemiljø, oppfølging og fremdrift for stipendiater: 

 

Tilfredsstillende for alle stipendiater pr. I dag. 

 

 

Handlingsplan med tiltak og ansvar for oppfølging: 

 

 Fortsatt trykk på gjennomføring av avdelingens strategiske prosjekt fokusert på 

gjennomstrømming.  Ansvar: dekan.  

 Tydeligere bestilling av data for beslutningsstøtte fra studieenheten.  Ansvar: dekan. 

 Etablere Advisory Board.  Ansvar: dekan. 

 Rekruttere flere egne BA-studenter til MA. Ansvar: Studieleder. 
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STYRINGSDIALOG 2019 – avdelingene – referat 

AVDELING: Avdeling for informatikk 

DATO: 26.04.2019 

TIL STEDE: Lars-Petter Jelsness-Jørgensen, Annette Veberg Dahl, Frid Sandmo, Gaute 

Storås, Henrik Biørnstad, Trine Eker Christoffersen, Jørgen Hovde Grønlund, Harald Holone, 

Monica Kristiansen, Jan Høiberg, Elin Corneliussen, Carl-Morten Gjeldnes 

Referent: Anne Malme 

1) Innledning

Fungerende rektor ønsket velkommen og gikk igjennom opplegget.  

Ny strategisk plan for 2019 – 2022 er bakteppe for styringsdialogen.Dialogen vil fokusere på 

avdelingens utfordringer sett i forhold til viktige punkter i den nye planen. 

2) Studier

Ansvarlig: studiedirektør 

Oppsummering/signaler: 

 Studieplanrevisjon

Revisjon har vært ett av avdelingens to viktigste hovedmål for 2018. Hensikten er å

bedre innhold og gjennomføring, særlig for to av BA-studiene (Digitale medier og

design og Informasjonssystemer). Forskergruppene har vært involvert i revisjonen, og

man håper å kunne se gode resultater av det.

Videre vil det bli en revisjon av masterstudiet, slik at det kan kobles tettere til phd-

programmet.

 Gjennomstrømming

Gjennomstrømming er satt på agendaen i avdelingens årsplan for 2019. Selv om

arbeidet er i oppstartsfasen, er det viktig å sørge for at det kommer konkrete

resultater av arbeidet og at dette jobbes godt med.

 Studentevalueringer

I følge studiebarometeret får særlig ett studie dårlig score (Informasjonssystemer).

Ifølge avdelingen jobbes det mye med resultater både fra studiebarometeret og

studentevalueringer generelt. Avdelingsledelsen tror store studentkull og få ansatte er

noe av forklaringen på studier som har fått dårlig score. Samtidig ser man klar

sammenheng mellom dårlig score på studiebarometeret og lav gjennomstrømming,
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slik at dette er utfordringer man kjenner til, og som det jobbes godt med for å bedre 

nå. 

Samtidig har man fokus på arbeidsrelevans og tett oppfølging av studentene. Det vil 

også satses på veiledning av studentene, det er et stort behov, og vil kunne hjelpe 

studentene til å ta riktige valg.  

 

 Internasjonalt perspektiv 

Avdelingen er god på å rekruttere studenter internasjonalt. De internasjonale 

utvekslingsstudentene bidrar til et godt klassemiljø. Avdelingen har noe mer blandet 

erfaring med de andre internasjonale studentene, både med tanke på 

engelskkunnskaper, fagkunnskaper og klassemiljø. 

 

 Arbeidsrelevans 

Avdelingen opplever generelt at den har en god kontakt og dialog med næringsliv og 

bedrifter. Mange næringslivsbedrifter er på offensiven og ønsker samarbeid.  

Men selv om avdelingen tilbyr et bredt spekter av studier, er ikke koblingen til 

næringsliv alltid like åpenbar, slik den er for andre avdelinger, og det kan være 

utfordrende.  

Avdelingen har et stort omfang BA- og masteroppgaver knyttet til næringslivet og 

mange eksempler på gode oppgaver. Det krever imidlertid mye veiledning. 

Avdelingen stiller alltid med en intern veileder, og er opptatt av å avstemme 

forventinger bedriftene har for samarbeidet med studentene. 

 

 

3) Internasjonalisering 

Ansvarlig: studiedirektør 

Oppsummering/signaler: 

 Studentutveksling:  

Hvert semester arrangerer avdelingen internasjonale uker. USA og Australia er 

populære reisemål for mange studenter. 

Avdelingen bør jobbe mer med å få studentene til å velge Erasmus +, og gjerne et 

toveis samarbeid når det gjelder studenter. 

 

 Ansattutveksling:  

Når det gjelder ansattutveksling, opplever avdelingen at det er vanskelig å få til, ofte 

på grunn av familiesituasjon. 

 

 Norskopplæring:  

Avdelingen signaliserer at den ønsker mer opplæring i norsk for nyansatte  

Per i dag betaler avdelingen for språkkurs, slik at det gjøres noe lokalt. Ifølge HR-

direktør er det utfordrende å få til et institusjonelt tilbud fordi ansettelsene kommer på 

ulike tider. Men ifølge HR-direktør vil man respondere raskt dersom avdelingen har 

store behov. 

 

4) FoU 

Ansvarlig: rektor/forskningsdirektør 
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Oppsummering/signaler: 

 Avdelings rolle i phd-satsingen fremover 

Avdelingen ønsker å vektlegge bredde, men er samtidig opptatt av at deres fag skal 

være sentralt, ref. avdelingens årsplan om 15 stipendiater.  

Det er utfordrende og et styringsspørsmål for å få forskergruppene til å samarbeide 

godt.  

Samtidig som avdelingen tenker tverrfaglig, er det viktig å ivareta koblingen til 

eksterne bidragsytere, for eksempel IFE. 

 

 Satsing på maskinlæring har tatt fart, og er blitt et prioritert område. Det har nylig blitt 

gjort flere nyansettelser på området. 

 

 Samarbeid/allianse av forskningsgrupper i AI (kunstig intelligens)  

Det kunne synes naturlig at HiØ hadde vært med her, men ifølge avdelingsledelsen 

er ikke HiØ invitert inn. Man tror imidlertid vi vil ha mulighet for å inngå, dersom vi 

ønsker, men avdelingsledelsen opplever at det er viktig å være varsom før man 

kjenner substans og innhold i alliansen. Avdelingen ønsker først og fremst å styrke 

båndene til lokale og regionale aktører, før man vurderer å inngå i så store 

sammenslutninger. 

 

 Forskergruppene:  

Avdelingen har ambisjon om å vokse med 15 eksternfinansierte stipendiater. 

Forskergruppene vil bli sentrale i det arbeidet. Omlegging av forskergruppene har 

vært viktig, og det har endret mye av kulturen. Det er særlig et par ansatte som bidrar 

godt. Det er ønskelig at enda flere er aktive. Trolig vil nye ansatte også kunne bidra til 

å løfte avdelingen på det feltet.   

 

 Tverrfaglighet 

Bredden i faget/virksomheten ved avdelingen er svært variert, og inkluderer 

samarbeid både innen skole, helse og kultur. Likevel er kjernekompetansen den 

samme, den har lang varighet, slik at tverrfaglighet oppleves positivt. Veiledning kan 

imidlertid være utfordrende. Avdelingen oppfordres til å tenke over hvilke institusjoner 

man ønsker å knytte til seg og innholdet i de avtalene man inngår. 

 

 Finansiering 

Avdelingen opplever at den er nødt til å tenke tverrfaglig, det er i den tverrfaglige 

sektoren den har størst mulighetsrom. Å dyrke videre avdelingens profil, innrettet mot   

phd-programmet og i samarbeid med eksterne aktører er et arbeid avdelingen bør 

prioritere. 

 

 Involvere forskningsenheten 

Det er viktig at forskningsenheten er informert om søknader fra avdelingen, og at 

forskningsenhetens rådgivere er inne i prosessen så tidlig som mulig 

 

 Org- og ledelsesforankring 

Avdelingen har praksis for at alle ansatte er med i en forskningsgruppe. Det er nær 

sammenheng mellom studieprogrammene og de ulike gruppene. Man ser at høy 

aktivitet innen forskning gir gode resultater også for undervisningen, det oppleves 

som en felles gevinst for alle ansatte. 

Man er klar over at særlig en av forskergruppene ikke fungerer optimalt, og man 
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jobber med det også. 

 

 Publisering 

Avdelingen kan vise til en oppgang i antall ansatte som publiserer aktivt. Avdelingen 

er flinke til å få med seg masterstudentene, de inngår også i de ulike forskergruppene 

mens de skriver.  

Et viktig signal til avdelingen blir da at den klarer å gjenskape det, det vil si få like 

gode tall fremover også med nye studentkull. 

Mentor-ordning for både studenter og ansatte har man så vidt gradvis begynt å 

innføre. 

Miljøet er sårbart på den måten at det bygger på bidrag fra få personer. Samtidig har 

man tro på at arbeidet som gjøres for å bygge forskningskultur vil gi enda flere synlige 

resultater. Nyrekrutteringer vil også bidra godt for en bedre utjevning i de ulike 

forskergruppene. 

 

5) Formidling/samfunnskontakt 

Ansvarlig: rektor 

Oppsummering/signaler:  

 Avdelingen har enkelte aktive formidlere som er svært gode. Avdelingen er opptatt av 

å bygge kompetanse, bla gjennom Program for fremragende forskningsformidling 

(PFF) og gi støtte til de som ønsker å skrive kronikker. Men kulturen for å formidle er 

ikke så godt forankret som man ønsker. Det er også et spørsmål om tid og ressurser. 

Avdelingen vil prioritere å jobbe med bedre nettsider og publisere gode artikler der. 

 Det er viktig å opprettholde utvikling for den enkelte, og sørge for at de som har 

gjennomført PFF fortsetter å skrive.  

 Avdelingen bes se på hvordan den kan synliggjøre flere studentprosjekter, både 

offentlig og på egne nettsider.  

 

6) Kompetanse/personal 

Ansvarlig: HR-direktør 

Oppsummering/signaler: 

 Avdelingen har gjort et løft med nyansettelser (ref. forrige styringsdialog)  

Men samtidig, avdelingen er lønnsdrivende og lønnsledende, og bør være obs på 

det.  

 Avdelingen ser per i dag ingen utfordringer knyttet til nødvendig kompetanse for 

akkreditering av studier. 

 HR-direktør utfordret avdelingen til å bruke digitale undervisningsformer i større grad 

og mer variert, ref. resultater fra studiebarometeret. Avdelingsledelsen svarte det opp 

med at avdelingen har hatt en kraftig fremgang på det området, og har gått fra å være 

"verst i klassen" til å være nær 100% på bruk av Canvas og mange eksamener 

gjennomført med Inspiria. 

 Bruk av midlertidighet øker, det er ønsket en innskjerping her. 

 Det minnes om kontroll og oversikt for overtidsbruk på avdelingen. Det handler om å 

være bevisst på når den føres, og hva som oppgis som årsak.  

 Regjeringens inkluderingsdugnad. Oppfordring til å ha den i bakhodet ved 

ansettelser, vi må rapportere på det. 
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 Fra 01.09.2019 trer ny forskrift i kraft, det stilles større krav til undervisningsfaglig 

kompetanse og endrede krav for å bli professor. 

7) Økonomi  

Ansvarlig: Økonomidirektør 

 Gjennomstrømming er tydelig satt på agenda i ny årsplan. Det blir spennende å følge 

avdelingen, og det er naturlig å ha forventinger til gode resultater i 2020.  

 Avdelingen har bidratt til å redusere avsetningsnivået, det er positivt. 

 

8) Avdelingens vurdering 

 

De tre viktigste interne utfordringer: 

 

 Gjennomstrømming 

 Avdelingen har fått mange nyansatte, og mange med annen kultur og morsmål. Det 

er nå jobben begynner. 

 Avdelingens posisjonering i phd –programmet. Kompetanseregnskapet, som 

innebærer at det ved delte stillinger ikke er anledning til å benytte samme 

kompetanse to ganger, er utfordrende. Ifølge avdelingen må det gjøres ytterligere 

ansettelser. 

 

  

De tre viktigste utfordringene for HiØ: 

 Få på plass god faglig øverste ledelse som har gjennomslagskraft og 

gjennomføringsevne  

 Profesjonalisering av prosjekter 

 Gjenbruk av ressurser, kompetanseregnskapet. 

. 
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Oppsummering fra emneansvarlig 
Avdeling for informasjonsteknologi

Emnenavn: ITF 20006 Algoritmer og datastrukturer
Periode: Våren 2018
Emneansvarlig: Jan Høiberg
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Emneansvarliges vurdering av kvaliteten i emnet:
Emnet har nå, etter fire år med samme emneansvarlig, «satt seg» og funnet en 
form og et faglig nivå som virker å passe bra i forhold til studentenes 
forkunnskaper og forventninger.

Det er utviklet et omfattende nettbasert læremateriell på norsk, med komplette 
forelesningsnotater/lysark, et stort utvalg av kodeeksempler og mange 
øvingsoppgaver med tilhørende løsningsforslag. Dette stoffet brukes i tillegg til den
engelske læreboken.

Det meste av innholdet i emnet er klassisk informatikk, som undervises med vekt 
på metodeforståelse og anvendelser. I forhold til tilsvarende emner  ved f.eks. UiO 
og NTNU, går vi i mindre grad i dybden på matematikken og teorien som ligger bak
metodene for smarte algoritmer og effektiv håndtering av store datamengder.

Hva synes emneansvarlig har fungert godt?
Forelesningene får gode tilbakemeldinger fra studentene. Tilbudet om 
oppgaveløsning og veiledning fra stud.ass. fungerer også bra for de få studentene 
som bruker dette. 

Studentene er godt fornøyd med det norske lærestoffet på nett. Nettsidene til 
kurset kan på sikt gjøre det unødvendig å ha en engelsk lærebok i tillegg.
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Hva synes emneansvarlig ikke har fungert så godt?
Det er en (for) stor andel av studentene (ca halvparten) som har falt fra på 
forelesning. Det er mange flere som leverer inn arbeidskrav enn de som møter opp
i auditoriet og/eller på gruppetimer med stud.ass.

En del av studentene sliter med å følge den faglige progresjonen i et emne de 
oppfatter som vanskelig. Det er rimelig å anta at disse i liten grad selv har gjort 
eller forstått de fire obligatoriske oppgavene som skal godkjennes i løpet av 
semesteret. Dette er dessverre noe som også er observert tidligere, og som 
reflekteres i høye strykprosenter (jfr. faglærers innlegg på personalseminaret i 
2017 om at «en tredjedel av IT-studentene er udugelige juksemakere»).

Det er tilbud om 2x2 timer per uke med gjennomgang av øvingsoppgaver og 
veiledning med stud.ass. Svært få studenter benytter dette tilbudet, med unntak av 
timene rett før innleveringsfrister for arbeidskrav. Alle de ukentlige 
øvingsoppgavene er «frivillige» å gjøre, og det er rimelig å anta at de fleste av 
studentene som ikke møter på forelesning og/eller stud.ass.-timer, heller ikke gjør 
oppgavene på egenhånd.

Hvilke endringer vil studentenes tilbakemeldinger og din vurdering føre til?

Vi kan ikke senke det faglige nivået på et slikt kurs, som allerede hopper bukk over 
det meste av den tyngre teorien som ligger bak metodene. Antagelig er den eneste 
løsningen å bruke «tvang» for å dra med seg flere studenter som sliter med 
vanskelighetsgrad og høyt abstraksjonsnivå.

Det betyr i så fall at et utvalg av de ukentlige øvingsoppgavene som er knyttet til de 
ulike tema i kurset, må gjøres obligatoriske. Antall arbeidskrav vil da øke fra 4 til 11-
12 innleveringer fra hver student i semesteret. Dette vil kreve økt ressursbruk for å 
håndtere retting og tilbakemeldinger.

281



Oppsummering fra emneansvarlig 
Avdeling for informasjonsteknologi

Emnenavn: Objektorientert Programmering 
Periode: Vår 2018 
Emneansvarlig: Lars Emil Knudsen 
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Emneansvarliges vurdering av kvaliteten i emnet: 

Kvaliteten på emnet blir vurdert som god. De generelle tilbakemeldingene på 
veiledning, undervisning, formidlingsevne, studentassistenter og faglig nivå var 
relativt bra. 

 
Hva synes emneansvarlig har fungert godt? 

Studentassistenter og øvingstimer har fungert meget bra. 
Tilbakemelding etter hver time gjør at studentene opplever at de blir tatt på alvor. 
Strukturering av faget i Canvas. 
Obligatoriske oppgaver. 
Videoer som oppsummerer/forklarer temaer. 
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Hva synes emneansvarlig ikke har fungert så godt? 

Pensumlitteraturen. Bedre oppdeling/valgmuligheter i forhold til obligatoriske 
oppgaver. Til tider gått litt for fort frem i forelesning, men tatt til etterretning. Kunne 
blitt gitt mer/bedre feedback på innleveringer. 

 
Hvilke endringer vil studentenes tilbakemeldinger og din vurdering føre til? 

Pensumlitteraturen bør byttes ut. 
Lage nye obligatoriske oppgaver i tillegg til eksisterende. 
Forsøke å gi rom for at det gis tilbakemelding på obligatoriske innleveringer 
utover at det kan fås i øvingstime. 

284



Oppsummering fra emneansvarlig 
Avdeling for informasjonsteknologi

Emnenavn: Datateknikk 
Periode: Høst og vår (2017/2018) 
Emneansvarlig: Robert Roppestad 
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Emneansvarliges vurdering av kvaliteten i emnet: 

 
Studentene er i hovedsak godt fornøyde med kurset. 
Legger opp undervisning/labber og øvinger som gjør at studentene 
skal lære både teori og praktisk trening. 
Har laget etter min menig svært god pdf’er til hvert kapittel/tema som studentene  
lett kan benytte for å tilegne seg stoffet. 
Masse informasjon og hjelp på hjemmesiden. 
Et godt strukturert opplegg. 
Mange interessante labber og øvinger. 
Se også neste punkt. 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
Hva synes emneansvarlig har fungert godt? 

 
God kontakt med studentene. 
Alltid tilgjengelig. Mange kommer innom kontoret hvis de 
lurer på noe. 
 
Fine praktiske oppgaver og labber. 
Har et pedagogisk opplegg ved at man lærer gjennom å  
sette seg inn i ting, og teste ute (jobbe med det selv). 
 
Bruk av Arduino er artig, og gir mange muligheter for å kombinere 
teknologi, programmering, sensorer smarte løsninger. 
 
Har laget pdf’er til hvert enste kapittel, tema. 
Til god hjelp for alle. 
Et godt strukturert opplegg på Web og i timene. 
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Hva synes emneansvarlig ikke har fungert så godt? 

Det meste fungerer bra. 
Har kun 2 timer i uka, og det kan bli litt hektisk. 
Mye lab og oppgaver som må følges opp. 
Spesielt når det blir flere og flere studenter. 
Viktig med en lab.ing som Espen som også hjelper til. 
 
Bruker kanskje litt mye Power-Point. 
Men å skrive for mye på tavla tar mye tid. 
I tillegg vet jeg at jeg skriver stygt (noe jeg prøver å skjerpe meg på), 
men skeier fort ut…… 
 
 
 

 
Hvilke endringer vil studentenes tilbakemeldinger og din vurdering føre til? 

 
Kanskje mer samarbeid mellom studentene. 
Lærer i grupper, av hverandre. 
Skrive penere på tavla. 
Vurdere forholdet mellom Power-Point og tavlebruk. 
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STUDIEBARDMETEREli NOKUT)
Bachelorstudium i ingeniørfag - data
Avdeling for informasjonsteknologi
Høgskolen i Østfold

Svarprosent: 54%
Antall besvarelser: 22 STUDIEBAROMETERET 2016
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Studiebarometeret 
Studiebarometerets studentundersøkelse presenteres på studiebarometeret.no. NOKUT gjennomfører den nasjonale spørreundersøkelsen om studentenes opplevde studiekvalitet 
på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet. 

 
Om rapporten 
Rapporten er laget for å hjelpe institusjonene i kvalitetsarbeidet, institusjonene får i tillegg anonymiserte rådata. Det utarbeides ikke rapporter eller vises data for  
program/enheter med færre enn 6 svarende. Noen få spørsmål er ikke inkludert i rapporten. Praksisspørsmålene finnes bare i programrapportene. Data på alle spørsmålene vil 
finnes i rådataene. Tallene i rapporten kan i noen tilfeller avvike noe fra tallene i nettportalen. Dette skyldes at tallene i rapporten kun baserer seg på 2016-data, mens vi slår 
sammen data for de to siste årene for små programmer i nettportalen. 
 
Hvem inngår?  
Undersøkelsen ble gjennomført for fjerde gang høsten 2016, og gikk ut til ca. 64 000 studenter. Alle studenter i andre studieår på bachelor- og masterprogram, samt studenter i 
sitt femte studieår på integrerte masterprogram og lange profesjonsutdanninger, ble invitert til å svare på skjema. 
 
Om svarprosenten 
Svarprosenten som vises i denne rapporten baserer seg på alle respondenter som har startet å besvare undersøkelsen. Frafallet  i skjemautfyllingen blant disse,  
frem til spørsmålet om overordnet tilfredshet, er på ca. 5 prosent. De aller fleste respondentene fyller ut hele eller nesten hele skjemaet. 
 
Tema for undersøkelsen 
Undersøkelsen tar for seg ulike sider av studiekvalitet, i tillegg finnes mange spørsmål om engasjement, motivasjon og tidsbruk. Spørreskjemaet er rettet mot studieprogramnivå 
og stiller de samme spørsmålene til alle studenter, uavhengig av type studieprogram. Unntaket er spørsmålene om praksis, som bare går til studenter som har hatt erfaring med 
praksis. Skjemaet baserer seg på erfaringer fra norske og utenlandske spørreskjema, og er kommet til som et resultat av et samarbeid mellom NOKUT og sektoren. Vi bruker 
primært en 5-delt Likert-skala, der 5 er mest fornøyd / mest enig. 
 
Studiebarometeret.no 
I nettportalen er det mulig å sammenligne studieprogram mellom institusjoner. Portalen er et verktøy for høyskoler, universitet og andre som ønsker å finne informasjon om 
studentenes oppfatninger av kvaliteten. 2016-tallene blir publisert på nettportalen 6. februar 2017. Portalen inneholder tidsserier og detaljerte data (standardavvik, svarfordeling 
m.m.) per spørsmål per studieprogram (klikk på «> Detaljert informasjon» til høyre under søylediagrammene). 

 
Mer informasjon: http://www.nokut.no/no/Om-Studiebarometeret/ 
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Content slide, two columns with image

I denne rapporten presenteres resultatene fra Studiebarometeret 2016. Øverst til venstre står navn på studieprogram og institusjon denne rapporten gjelder for.
Resultatene presenteres tematisk, slik det fremgår av overskriften øverst på hver side. Informasjon om antall respondenter i undersøkelsen og svarprosent finnes på forsiden av 
rapporten.

TOPP OG BUNN 
På side  4 vises de fem spørsmålene som skårer høyest og lavest i 
undersøkelsen. Grønt indikerer de mest positive resultatene, mens rødt de 
mest negative. På side 5 vises de fem spørsmålene som avviker mest fra det 
nasjonale gjennomsnittet. 

RESULTATER PÅ HOVEDOMRÅDER 
Rapporten oppsummerer resultatene av undersøkelsens hovedområder. 
Indikatorene er beregnet ved å legge sammen vurderingen av alle 
enkeltspørsmålene innenfor hvert tema og er gjennomsnittsverdier for 
studieprogrammet.
Til høyre for figuren sammenlignes resultatene med fjorårets tall, 
gjennomsnitt for institusjonen og med nasjonale gjennomsnitt. Grønt 
indikerer positive avvik, mens rødt indikerer negative avvik.

RESULTAT OPPDELT PÅ UNDERENHET 
Hoveddelen av rapporten består av resultater på enkeltspørsmål. Øverst på 
hver side vises hvilket hovedområde spørsmålene tilhører.  
Resultatene blir presentert grafisk som frekvenser (dvs svarfordeling). 
Positive svar er markert med grønne farger, mens svar i lavere kategorier 
markert med gule/oransje/røde farger. Svaralternativet “Vet ikke” er ikke 
inkludert i svarfordelingen, men denne andelen vises til høyre for figuren.  
Lengst til høyre for figuren sammenlignes studieprogrammet med resultatet 
fra 2015, institusjonen og med nasjonale gjennomsnitt. Til venstre for 
figuren vises gjennomsnitt for spørsmålet. 
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Undervisning og Veiledning

Studie- og læringsmiljø

Medvirkning

Studieprogrammets evne til å inspirere

Relevans for arbeidslivet

Eksamens- og vurderingsformer

Eget læringsutbytte

Eget engasjement

Forventninger

1 2 3 4 5

3,6

3,9

3,7

3,9

4,1

3,6

3,6

3,6

3,5

- +

2015

3,6

4,1

3,8

3,7

4,4

3,5

3,5

3,3

0,0

-0,2

-0,1

0,2

-0,3

0,1

0,1

0,3

- +

Institusjon

3,5

3,8

3,5

3,9

4,2

4,0

3,7

3,7

3,8

0,1

0,1

0,2

0,0

-0,1

-0,4

-0,1

-0,1

-0,3

- +

Nasjonalt

3,5

3,8

3,3

3,9

4,1

3,9

3,7

3,7

3,8

0,1

0,1

0,4

0,0

0,0

-0,3

-0,1

-0,1

-0,3

 

Enkeltpørsmålene i undersøkelsen er gruppert i hovedområder. Hvert hovedområde består av flere enkeltspørsmål innenfor et overordnet tema.
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I hvilken grad mener du at studieprogrammet du går på: - 
Gir gode jobbmuligheter

I hvilken grad mener du at studieprogrammet du går på: - 
Gir kompetanse som er viktig i arbeidslivet

I hvilken grad mener du at studieprogrammet du går på: - Er 
relevant for aktuelle yrkesområder

I hvilken grad er du enig i de følgende påstandene: - Jeg er 
motivert for studieinnsats

Hvor tilfreds er du med: - Hvordan undervisningen dekker 
studieprogrammets lærestoff (pensum)

I hvilken grad er du enig i de følgende påstandene: - De 
faglig ansatte forventer at jeg deltar aktivt i organiserte 
læringsaktiviteter

Hvor tilfreds er du med: - De faglig ansattes evne til å gi 
konstruktive tilbakemeldinger på arbeidet ditt

Hvor tilfreds er du med: - Antall tilbakemeldinger du har fått 
fra faglig ansatte på ditt arbeid

Hvor tilfreds er du med eget læringsutbytte hittil i studiet, 
når det gjelder: - Egen erfaring med forsknings- og 
utviklingsarbeid

I hvilken grad er du enig i de følgende påstandene: - Jeg 
benytter meg av de organiserte læringsaktivitetene som tilbys

1 2 3 4 5

4,3

4,3

4,2

4,1

4,1

3,3

3,3

3,3

3,2

3,0

 
Nedenfor vises de fem enkeltspørsmålene som blir vurdert høyest og lavest av studentene. Spørsmålene kan være en indikasjon på styrker og utfordringer.
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Hvor tilfreds er du med: - Hvordan kritikk og synspunkter fra 
studentene blir fulgt opp

Hvor tilfreds er du med: - Lokaler for undervisning og øvrig 
studiearbeid

Hvor tilfreds er du med: - Studentenes mulighet for å påvirke 
innhold og opplegg i studieprogrammet

Hvor tilfreds er du med: - Hvordan undervisningen dekker 
studieprogrammets lærestoff (pensum)

Hvor tilfreds er du med: - Den faglige veiledningen

I hvilken grad mener du at studieprogrammet: - Er faglig 
utfordrende

I hvilken grad er du enig i de følgende påstandene: - De 
faglig ansatte forventer at jeg deltar aktivt i organiserte 
læringsaktiviteter

I hvilken grad er du enig i de følgende påstandene: - De 
faglig ansatte forventer at jeg stiller forberedt til organiserte 
læringsaktiviteter

I hvilken grad mener du at eksamens- og vurderingsformer 
hittil i studieprogrammet ditt: - Oppfordret til refleksjon og 
kritisk tenkning

I hvilken grad er du enig i de følgende påstandene: - Jeg 
benytter meg av de organiserte læringsaktivitetene som tilbys

-3 -2 -1 0 1 2 3

0,5

0,5

0,4

0,3

0,3

-0,3

-0,4

-0,4

-0,4

-0,6

 
Nedenfor vises de fem enkeltspørsmålene som avviker mest positivt og mest negativt sammenlignet med det nasjonale gjennomsnittet.
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I hvilken grad mener du at eksamens- og vurderingsformer 
hittil i studieprogrammet ditt: - Oppfordret til å bruke 
kunnskap fra flere emner for å løse oppgaver

I hvilken grad er du enig i de følgende påstandene: - Jeg 
benytter meg av de organiserte læringsaktivitetene som tilbys

Hvor tilfreds er du med eget læringsutbytte hittil i studiet, 
når det gjelder: - Kunnskap om vitenskapelig arbeidsmetode 
og forskning

I hvilken grad mener du at studieprogrammet: - Bidrar til 
min motivasjon for studieinnsats

I hvilken grad er du enig i de følgende påstandene: - Jeg 
møter godt forberedt til undervisningen

Hvor tilfreds er du med: - IKT-tjenester (f.eks. 
læringsplattformer, programvare og pc-tilgang)

Hvor tilfreds er du med: - Utstyr og hjelpemidler i 
undervisningen

Hvor tilfreds er du med: - Studieadministrasjon og 
informasjon

Hvor tilfreds er du med: - Det lokale studentdemokratiet

Hvor tilfreds er du med: - Bibliotek og bibliotekstjenester

-3 -2 -1 0 1 2 3

0,5

0,4

0,4

0,4

0,3

-0,2

-0,2

-0,3

-0,5

-0,6

 
Nedenfor vises de fem enkeltspørsmålene som avviker mest positivt og mest negativt sammenlignet med resultatet fra 2015.
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Ikke tilfreds (1) (2) (3) (4)

Svært tilfreds (5)

Faglig ansattes evne til å gjøre
undervisningen engasjerende*

Faglig ansattes evne til å gjøre
vanskelig stoff forståelig

Hvordan undervisningen dekker
studieprogrammets lærestoff (pensum)

Antall tilbakemeldinger du har fått
fra faglig ansatte på ditt arbeid

De faglig ansattes evne til å gi
konstruktive tilbakemeldinger på arbeidet ditt

Den faglige veiledningen

Gns.

3,7

3,7

4,1

3,3

3,3

3,7

0% 25% 50% 75% 100%

9 32 41 18

5 32 50 14

5 23 32 41

23 32 36 9

14 55 18 14

5 33 48 14

Vet ikke

0%

0%

0%

0%

0%

0%

- +

2015

3,8

3,5

3,9

3,2

3,4

-0,1

0,2

0,2

0,1

0,3

- +

Institusjon

3,6

3,5

3,8

3,2

3,5

3,5

0,1

0,2

0,3

0,1

-0,2

0,2

- +

Nasjonalt

3,6

3,5

3,8

3,1

3,4

3,4

0,1

0,2

0,3

0,2

-0,1

0,3

 
Hvor tilfreds er du med:

*Med faglig ansatte mener vi faglærere, studentassistenter, laboratorieassistenter og andre faglig ansatte som bidrar i undervisningen.
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Ikke tilfreds (1) (2) (3) (4)

Svært tilfreds (5)

Det sosiale miljøet blant
studentene på studieprogrammet

Det faglige miljøet blant
studentene på studieprogrammet

Miljøet mellom studentene og de
faglig ansatte på studieprogrammet

Lokaler for undervisning og øvrig
studiearbeid

Utstyr og hjelpemidler i
undervisningen

Bibliotek og bibliotekstjenester

IKT-tjenester (f.eks.
læringsplattformer, programvare og pc-tilgang)

Studieadministrasjon og
informasjon

Gns.

3,7

3,9

4,0

4,0

3,8

3,9

4,1

3,9

0% 25% 50% 75% 100%

20 20 30 30

5 30 40 25

24 48 29

10 15 45 30

5 5 30 30 30

6 31 25 38

30 30 40

17 72 11

Vet ikke

9%

9%

5%

5%

9%

27%

9%

14%

- +

2015

3,9

3,9

3,9

4,2

4,0

4,5

4,3

4,2

-0,2

0,0

0,1

-0,2

-0,2

-0,6

-0,2

-0,3

- +

Institusjon

3,9

3,8

3,8

3,5

3,7

4,2

3,9

3,8

-0,2

0,1

0,2

0,5

0,1

-0,3

0,2

0,1

- +

Nasjonalt

4,0

3,9

3,7

3,5

3,6

4,1

3,8

3,6

-0,3

0,0

0,3

0,5

0,2

-0,2

0,3

0,3

 
Hvor tilfreds er du med:
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Ikke tilfreds (1) (2) (3) (4)

Svært tilfreds (5)

Studentenes mulighet for å påvirke
innhold og opplegg i studieprogrammet

Hvordan kritikk og synspunkter fra
studentene blir fulgt opp

Det lokale studentdemokratiet

Gns.

3,5

3,7

3,8

0% 25% 50% 75% 100%

21 26 37 16

6 6 22 44 22

8 31 31 31

Vet ikke

14%

18%

41%

- +

2015

3,6

3,6

4,3

-0,1

0,1

-0,5

- +

Institusjon

3,3

3,4

3,7

0,2

0,3

0,1

- +

Nasjonalt

3,1

3,2

3,7

0,4

0,5

0,1

 
Hvor tilfreds er du med:
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I liten grad   (1) (2) (3) (4)

I stor grad   (5)

Er stimulerende

Er faglig utfordrende

Bidrar til min motivasjon for studieinnsats

Består av emner som henger godt sammen

Gns.

3,8

4,0

3,7

4,0

0% 25% 50% 75% 100%

6 29 41 24

5 24 33 38

5 5 33 33 24

10 19 38 33

Vet ikke

23%

5%

5%

5%

- +

2015

3,6

3,9

3,3

3,9

0,2

0,1

0,4

0,1

- +

Institusjon

3,8

4,2

3,7

3,9

0,0

-0,2

0,0

0,1

- +

Nasjonalt

3,9

4,3

3,7

3,9

-0,1

-0,3

0,0

0,1

 
I hvilken grad mener du at studieprogrammet:
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I liten grad  (1) (2) (3) (4)

I stor grad  (5)

Er relevant for aktuelle yrkesområder

Gir gode jobbmuligheter

Gir kompetanse som er viktig i arbeidslivet

Har godt samarbeid med arbeidslivet

Gns.

4,2

4,3

4,3

3,6

0% 25% 50% 75% 100%

28 28 44

20 33 47

21 32 47

7 7 36 21 29

Vet ikke

14%

29%

10%

33%

- +

2015

4,4

4,4

-0,2

-0,1

- +

Institusjon

4,3

4,3

4,3

3,9

-0,1

0,0

0,0

-0,3

- +

Nasjonalt

4,3

4,2

4,3

3,7

-0,1

0,1

0,0

-0,1

 
I hvilken grad mener du at studieprogrammet:
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I liten grad  (1) (2) (3) (4)

I stor grad  (5)

Handlet om
sentrale deler av lærestoffet (pensum)

Krevde forståelse og resonnement

Oppfordret til refleksjon og kritisk tenkning

Krevde at du tenkte kreativt/nytt

Oppfordret til å bruke kunnskap fra flere emner for å løse 
oppgaver

Gns.

4,0

3,9

3,5

3,4

3,4

0% 25% 50% 75% 100%

24 52 24

5 24 48 24

5 14 29 33 19

5 14 38 24 19

19 5 19 33 24

Vet ikke

0%

0%

0%

0%

0%

- +

2015

4,1

3,8

3,5

3,1

2,9

-0,1

0,1

0,0

0,3

0,5

- +

Institusjon

4,0

4,1

4,0

3,7

3,9

0,0

-0,2

-0,5

-0,3

-0,5

- +

Nasjonalt

4,0

4,2

3,9

3,5

3,7

0,0

-0,3

-0,4

-0,1

-0,3

 

I hvilken grad mener du at eksamens- og vurderingsformer
hittil i studieprogrammet ditt:
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Ikke tilfreds (1) (2) (3) (4)

Svært tilfreds (5)

Teoretisk kunnskap

Kunnskap om vitenskapelig arbeidsmetode
og forskning

Egen erfaring med forsknings- og
utviklingsarbeid

Yrkes- og fagspesifikke ferdigheter

Evne til refleksjon og kritisk tenking

Samarbeidsevne

Muntlig kommunikasjonsevne

Skriftlig kommunikasjonsevne

Evne til å tenke nytt

Evne til å arbeide selvstendig

Gns.

3,6

3,4

3,2

3,6

3,6

3,9

3,6

3,6

3,6

3,8

0% 25% 50% 75% 100%

14 29 43 14

11 53 26 11

5 16 42 26 11

5 37 47 11

5 43 38 14

24 62 14

55 30 15

5 43 38 14

5 48 29 19

33 52 14

Vet ikke

0%

10%

5%

10%

0%

0%

5%

0%

0%

0%

- +

2015

3,8

3,0

2,9

3,6

3,6

3,9

3,5

3,6

3,4

3,9

-0,2

0,4

0,3

0,0

0,0

0,0

0,1

0,0

0,2

-0,1

- +

Institusjon

3,8

3,4

3,2

3,6

3,9

4,0

3,8

3,8

3,8

4,0

-0,2

0,0

0,0

0,0

-0,3

-0,1

-0,2

-0,2

-0,2

-0,2

- +

Nasjonalt

3,8

3,4

3,1

3,5

3,8

3,9

3,7

3,8

3,6

4,1

-0,2

0,0

0,1

0,1

-0,2

0,0

-0,1

-0,2

0,0

-0,3

 
Hvor tilfreds er du med eget læringsutbytte hittil i studiet, når det gjelder:
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Kun å stå

Noe over ståkarakter

På gjennomsnittet

Noe over gjennomsnittet

Godt over gjennomsnittet

0% 25% 50% 75% 100%

0%

0%

14%

48%

38%

- +

2015

-6

0

-15

12

9

- +

Institusjon

-2

-4

-9

5

11

- +

Nasjonalt

-2

-3

-3

2

6

 

I liten grad (1)

(2)

(3)

(4)

I stor grad (5)

0% 25% 50% 75% 100%

5%

0%

14%

52%

29%

- +

2015

5

0

-3

-6

5

- +

Institusjon

3

-5

-10

14

-2

- +

Nasjonalt

3

-6

-6

15

-5

 

 

Hvilket mål har du til dine karakterer?

Det er krevende å nå karaktermålene mine:
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Ikke enig (1) (2) (3) (4) Helt enig (5)

Jeg er motivert for studieinnsats

Jeg benytter meg av de organiserte
læringsaktivitetene som tilbys

Jeg møter godt forberedt til undervisningen

Jeg opplever at studieinnsatsen min er høy

Gns.

4,1

3,0

3,4

3,8

0% 25% 50% 75% 100%

24 38 38

5 19 52 14 10

5 52 38 5

5 29 52 14

Vet ikke

0%

0%

0%

0%

- +

2015

3,9

2,6

3,1

3,6

0,2

0,4

0,3

0,2

- +

Institusjon

4,0

3,6

3,5

3,7

0,1

-0,6

-0,1

0,1

- +

Nasjonalt

4,0

3,6

3,4

3,7

0,1

-0,6

0,0

0,1

 
I hvilken grad er du enig i de følgende påstandene:
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I liten grad (1) (2) (3) (4) I stor grad (5)

Jeg opplever at de faglig ansatte stiller
klare forventninger til meg som student

De faglig ansatte forventer at jeg stiller
forberedt til organiserte læringsaktiviteter

De faglig ansatte forventer at jeg deltar
aktivt i organiserte læringsaktiviteter

De faglig ansatte har høye faglige
ambisjoner på vegne av meg som student

Gns.

3,6

3,5

3,3

3,8

0% 25% 50% 75% 100%

5 15 20 40 20

6 47 35 12

20 40 33 7

44 38 19

Vet ikke

0%

15%

25%

20%

- +

Institusjon

3,8

3,9

3,8

3,8

-0,2

-0,4

-0,5

0,0

- +

Nasjonalt

3,8

3,9

3,7

3,7

-0,2

-0,4

-0,4

0,1

 
I hvilken grad er du enig i de følgende påstandene:
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Ikke enig (1) (2) (3) (4) Helt enig (5)

Jeg går på det studieprogrammet jeg helst
vil gå på

Jeg er, alt i alt, tilfreds med
studieprogrammet jeg går på

Gns.

4,6

4,2

0% 25% 50% 75% 100%

10 24 67

5 5 52 38

Vet ikke

0%

0%

- +

2015

4,6

4,3

0,0

-0,1

- +

Institusjon

4,5

4,1

0,1

0,1

- +

Nasjonalt

4,4

4,1

0,2

0,1

 
I hvilken grad er du enig i de følgende påstandene:
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I liten grad (1) (2) (3) (4) I stor grad (5)

Engelsk (eller andre ikke-skandinaviske
språk) brukes ofte som undervisningsspråk

Studieprogrammet har ofte hatt
utenlandske (gjeste)forelesere

Pensum er hovedsakelig på engelsk (eller
andre ikke-skandinaviske språk)

Internasjonale studenter beriker det faglige
miljøet på studieprogrammet

Jeg deltar ofte på faglige aktiviteter med
internasjonale studenter

Jeg er godt informert om mulighetene til
utveksling i utlandet

Gns.

1,8

2,3

2,5

1,9

1,6

3,6

0% 25% 50% 75% 100%

53 24 12 12

25 30 35 10

35 12 24 24 6

54 15 15 15

67 13 13 7

5 15 25 30 25

Vet ikke

19%

5%

19%

35%

29%

5%

- +

Institusjon

2,1

1,8

2,0

1,9

1,5

2,7

-0,3

0,5

0,5

0,0

0,1

0,9

- +

Nasjonalt

2,5

2,1

2,6

2,3

1,7

2,8

-0,7

0,2

-0,1

-0,4

-0,1

0,8

 
I hvilken grad er du enig i de følgende påstandene:
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Brukes ikke I liten grad  (1) (2) (3) (4)

I stor grad  (5)

Forelesning

Seminar

Gruppe uten lærer

Skriftlig arbeid til innlevering

Prosjektarbeid

Feltarbeid / egen datainnhenting

Laboratorieøving

Annen praktisk øving

Case

Simulering/rollespill

Praksisperioder

Digitale arbeidsformer

Gns.

4,7

1,3

3,2

4,6

3,0

1,8

4,4

2,6

1,1

0,8

0,6

3,7

0% 25% 50% 75% 100%

5 19 76

41 24 12 12 12

10 10 35 20 25

10 24 67

5 10 19 29 24 14

41 12 24 18 6

14 29 57

24 6 6 24 29 12

67 6 17 11

74 5 5 16

79 5 5 11

5 10 25 30 30

Vet ikke

0%

19%

0%

0%

0%

15%

0%

19%

14%

10%

10%

5%

- +

2015

5,0

0,2

3,4

4,4

3,5

1,6

4,7

2,2

0,0

0,0

0,0

2,1

-0,3

1,1

-0,2

0,2

-0,5

0,2

-0,3

0,4

1,1

0,8

0,6

1,6

- +

Institusjon

4,6

2,6

2,4

3,9

2,5

1,7

1,1

2,1

2,5

1,6

2,6

2,5

0,1

-1,3

0,8

0,7

0,5

0,1

3,3

0,5

-1,4

-0,8

-2,0

1,2

- +

Nasjonalt

4,6

2,4

2,3

3,7

2,6

1,7

1,2

2,0

2,2

1,2

2,0

2,6

0,1

-1,1

0,9

0,9

0,4

0,1

3,2

0,6

-1,1

-0,4

-1,4

1,1

 
I hvilken grad brukes disse undervisnings- og arbeidsformene i studieprogrammet ditt?
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I liten grad  (1) (2) (3) (4)

I stor grad  (5)

Forelesning

Seminar

Gruppe uten lærer

Skriftlig arbeid til innlevering

Prosjektarbeid

Feltarbeid / egen datainnhenting

Laboratorieøving

Annen praktisk øving

Case

Simulering/rollespill

Praksisperioder

Digitale arbeidsformer

Gns.

3,9

2,1

3,6

4,2

3,0

3,5

4,1

3,6

3,0

3,0

3,3

3,8

0% 25% 50% 75% 100%

5 10 15 30 40

56 22 22

6 24 6 35 29

26 26 47

17 17 39 6 22

10 30 50 10

5 21 32 42

18 27 27 27

40 20 40

25 25 50

25 25 50

13 19 44 25

Vet ikke

5%

36%

11%

10%

10%

29%

10%

35%

44%

43%

33%

20%

- +

2015

4,1

5,0

3,3

3,9

3,3

3,9

4,2

3,9

5,0

3,9

-0,2

-2,9

0,3

0,3

-0,3

-0,4

-0,1

-0,3

-1,7

-0,1

- +

Institusjon

4,1

3,6

3,3

4,0

3,5

3,3

3,4

3,7

3,6

3,2

4,4

3,3

-0,2

-1,5

0,3

0,2

-0,5

0,2

0,7

-0,1

-0,6

-0,2

-1,1

0,5

- +

Nasjonalt

4,0

3,5

3,4

4,0

3,6

3,3

3,5

3,7

3,6

3,0

4,3

3,4

-0,1

-1,4

0,2

0,2

-0,6

0,2

0,6

-0,1

-0,6

0,0

-1,0

0,4

 
I hvilken grad bidrar disse undervisnings- og arbeidsformene til din læring?

Bachelorstudium i ingeniørfag - data
Avdeling for informasjonsteknologi
Studiebarometeret 2016 UNDERVISNINGS- OG ARBEIDSFORMER

2/2 20

308



 

I liten grad (1) (2) (3) (4) I stor grad (5)

De er viktige hjelpemiddel i min
studiehverdag

De gjør det lettere for meg å samarbeide
med andre studenter

De gir meg frihet til å studere når jeg vil og
hvor jeg vil

De åpner for nye måter å lære pensum på

De motiverer meg og øker
arbeidsinnsatsen min

De bidrar til at jeg jobber mer strukturert
med fagene

De bidrar til at jeg jobber mer kreativt med
fagene

De øker kvaliteten på utdanningen min

Gns.

4,3

4,2

4,3

4,0

3,8

3,9

3,9

4,1

0% 25% 50% 75% 100%

5 10 30 55

5 5 5 32 53

5 20 15 60

10 5 15 15 55

10 10 15 20 45

11 5 16 21 47

6 29 24 41

5 15 45 35

Vet ikke

0%

5%

0%

0%

0%

5%

11%

0%

- +

Institusjon

4,0

4,0

4,0

3,8

3,5

3,5

3,4

3,7

0,3

0,2

0,3

0,2

0,3

0,4

0,5

0,4

- +

Nasjonalt

4,2

4,1

4,2

3,9

3,5

3,4

3,3

3,8

0,1

0,1

0,1

0,1

0,3

0,5

0,6

0,3

 
I hvilken grad er du enig i følgende påstander om bruk av digitale verktøy/medier?
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Læringsaktiviteter organisert av institusjonen (inkludert all 
undervisning og veiledning samt praksis hvis relevant)

Egenstudier (inkl. frivillig studiearbeid med andre studenter)

Betalt arbeid

0 20 40 60

18,4

18,3

9,8

- +

2015

15,3

17,9

4,1

3,1

0,4

5,7

- +

Institusjon

21,3

14,3

10,8

-2,9

4,0

-1,0

- +

Nasjonalt

17,0

18,3

8,2

1,4

0,0

1,6

 

0 1-9,9 10-19,9 20-29,9 >29,9

Læringsaktiviteter organisert av institusjonen (inkludert all 
undervisning og veiledning samt praksis hvis relevant)

Egenstudier (inkl. frivillig studiearbeid med andre studenter)

Betalt arbeid

0% 25% 50% 75% 100%

56 38 6

13 33 40 13

44 13 25 6 13

- +

Institusjon

37,4

24,5

19,5

-9,9

6,2

-1,4

- +

Nasjonalt

29,1

32,4

14,4

-1,6

-1,7

3,7

 

 

Her ba vi studentene fordele sin totale studieinnsats. De ble bedt om å anslå hvor mange timer per uke, de i gjennomsnitt på  studiet (ikke medregnet ferier), brukte
på:

Gjennomsnittverdiene på tidsbruk angis over. Tallene er gruppert i figuren under. I spørreskjemaet var det ikke mulig for studentene å skrive inn verdier større enn
80 for faglige aktiviteter eller verdier større enn 50 for betalt arbeid.
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Studiebarometeret 
NOKUT gjennomfører den nasjonale spørreundersøkelsen om studentenes 
opplevde studiekvalitet på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet. 
Resultatene presenteres på studiebarometeret.no.

Om rapporten 
Rapporten er laget for å hjelpe institusjonene i kvalitetsarbeidet. 
Institusjonene får i tillegg anonymiserte rådata. Det utarbeides ikke 
rapporter eller vises data for program/enheter med færre enn 6 svarende. 
Noen få spørsmål er ikke inkludert i rapporten, for eksempel noen av 
spørsmålene om internasjonalisering. Praksisspørsmålene finnes bare i 
programrapportene. Data på alle spørsmålene vil finnes i rådataene. 
Tallene i rapporten kan i noen tilfeller avvike noe fra tallene i nettportalen. 
Dette skyldes at tallene i rapporten kun baserer seg på 2017-data, mens vi 
slår sammen data for de to siste årene for små programmer i nettportalen. 
Indeksverdier for tidligere år beregnes ut i fra hvilke spørsmål som inngår i 
indeksen i inneværende år, i de tilfellene der dette ikke er likt for alle årene. 
For 2017 gjelder dette følgende indekser: Læringsmiljø. 

Hvem inngår?  
Undersøkelsen ble gjennomført for femte gang høsten 2017, og gikk ut til 
ca. 64 000 studenter. Alle studenter i andre studieår på bachelor- og 
masterprogram, samt studenter i sitt femte studieår på integrerte 
masterprogram og lange profesjonsutdanninger, ble invitert til å svare på 
skjema. 

DEL 1
Om svarprosenten 
Svarprosenten som vises i denne rapporten baserer seg på alle respondenter som 
har startet å besvare undersøkelsen. Frafallet i skjemautfyllingen blant disse, frem 
til spørsmålet om overordnet tilfredshet, er på ca. 10 prosent. De aller fleste 
respondentene fyller ut hele eller nesten hele skjemaet.

Tema for undersøkelsen 
Undersøkelsen tar for seg ulike sider av studiekvalitet. I tillegg finnes flere 
spørsmål om engasjement, motivasjon og tidsbruk. Spørreskjemaet er rettet mot 
studieprogramnivå. I utgangspunktet får alle studentene de samme spørsmålene, 
uavhengig av type studieprogram. Det er imidlertid noen spørsmål som ikke alle 
får. Spørsmålene om praksis stilles bare til studenter som har hatt erfaring med 
praksis. I tillegg har institusjonene kunnet velge mellom (maks to av) fire ulike 
valgbare spørsmålsbatterier. I årets undersøkelse er det flere spørsmål om 
internasjonalisering. Noen av disse spørsmålene stilles kun til internasjonale 
studenter, eller studenter som har erfaring fra ulike typer studieopphold i 
utlandet. Skjemaet baserer seg på erfaringer fra norske og utenlandske 
spørreskjema, og er kommet til som et resultat av et samarbeid mellom NOKUT 
og sektoren. Vi bruker primært en 5-delt Likert-skala, der 5 er mest fornøyd / 
mest enig.

Studiebarometeret.no 
I nettportalen er det mulig å sammenligne studieprogram. Portalen er et verktøy 
for høyskoler, universitet og andre som ønsker å finne informasjon om 
studentenes oppfatninger av kvaliteten. 2017-tallene blir publisert på nettportalen 
i starten av februar 2018. Portalen inneholder tidsserier og detaljerte data 
(standardavvik, svarfordeling m.m.) per spørsmål per studieprogram (klikk på «> 
Detaljert informasjon» til høyre under søylediagrammene).

Mer informasjon: http://studiebarometeret.no/no/artikkel/2
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Rapporten oppsummerer resultatene av 
undersøkelsens hovedområder. 
Indikatorene er beregnet ved å legge 
sammen vurderingen av alle 
enkeltspørsmålene innenfor hvert tema 
og er gjennomsnittsverdier for 
studieprogrammet.

Resultatene er gruppert etter 
hovedområde, og viser 
sammenligninger mot tilsvarende tall 
fra 2015 og 2016.

HOVEDOMRÅDER

På side 4 vises de fem spørsmålene som 
skårer høyest og lavest i undersøkelsen. 
Grønt indikerer de mest positive 
resultatene, mens rødt indikerer de mest 
negative. 

På side 5 vises de fem spørsmålene som 
avviker mest fra det nasjonale 
gjennomsnittet, mens side 6 viser de 
største avvikene sammenlignet med 
2016.

TOPP OG BUNN

Hoveddelen av rapporten består av 
resultater på enkeltspørsmål. Øverst på 
hver side vises hvilket hoved-område 
spørsmålene tilhører. Resultatene blir 
presentert grafisk som frekvenser (dvs. 
svarfordeling). 

Positive svar er markert med grønne 
farger, mens svar i lavere kategorier 
markert med gule/oransje/røde farger. 
Svaralternativet "Vet ikke" er ikke 
inkludert i svarfordelingen, men denne 
andelen vises til høyre for figuren. 
Lengst til høyre for figuren 
sammenlignes studieprogrammet med 
resultatet fra 2015, 2016 og institusjonen. 
Til venstre for figuren vises 
gjennomsnitt for spørsmålet.

RESULTATOVERSIKT

I denne rapporten presenteres resultatene fra Studiebarometeret 2017. Øverst til venstre står navn på studieprogram og institusjon denne rapporten 
gjelder for. Resultatene presenteres tematisk, slik det fremgår av overskriften øverst på hver side. Informasjon om antall respondenter i undersøkelsen 
og svarprosent finnes på forsiden av rapporten.
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2017 2016 2015

Undervisning og veiledning

Organisering av studieprogrammet

Medvirkning

Studieprogrammets evne til å inspirere

Relevans for arbeidslivet

Vurderingsformer

Eget engasjement

Forventninger

Studie- og læringsmiljø

1 2 3 4 5

3,4
3,6
3,6

3,9

3,7
3,7

3,8

3,4
3,8

3,6

3,7
4,1

4,4

4,0

3,1
3,6

3,3

3,4
3,5

4,2
3,9

4,1

Enkeltpørsmålene i undersøkelsen er gruppert i hovedområder. Hvert hovedområde består av flere enkeltspørsmål innenfor et overordnet tema.
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Hvor tilfreds er du med: - IKT-tjenester (f.eks. 
læringsplattformer, programvare og pc-tilgang)

I hvilken grad er du enig i de følgende påstandene: - Jeg går 
på det studieprogrammet jeg helst vil gå på

Hvor tilfreds er du med: - Bibliotek og bibliotekstjenester

I hvilken grad mener du at studieprogrammet du går på: - 
Gir gode jobbmuligheter

Hvor tilfreds er du med: - Lokaler for undervisning og øvrig 
studiearbeid

I hvilken grad er du enig i de følgende påstandene: - De 
faglig ansatte forventer at jeg stiller forberedt til organiserte 
læringsaktiviteter

I hvilken grad er du enig i de følgende påstandene: - De 
faglig ansatte forventer at jeg deltar aktivt i organiserte 
læringsaktiviteter

I hvilken grad mener du at studieprogrammet du går på: - 
Har godt samarbeid med arbeidslivet

I hvilken grad mener du at studieprogrammet: - Bidrar til din 
motivasjon for studieinnsats

I hvilken grad er du enig i de følgende påstandene: - Jeg 
møter godt forberedt til undervisningen

1 2 3 4 5

4,5

4,5

4,4

4,4

4,3

3,2

3,1

2,9

2,9

2,8

 
Nedenfor vises de fem enkeltspørsmålene som blir vurdert høyest og lavest av studentene. Spørsmålene kan være en indikasjon på styrker og utfordringer.
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Hvor tilfreds er du med: - Lokaler for undervisning og øvrig 
studiearbeid

Hvor tilfreds er du med: - IKT-tjenester (f.eks. 
læringsplattformer, programvare og pc-tilgang)

Hvor tilfreds er du med: - Miljøet mellom studentene og de 
faglig ansatte på studieprogrammet

Hvor tilfreds er du med: - Den administrative 
tilretteleggingen av studieprogrammet (timeplan, studieplan, 
etc.)

Hvor tilfreds er du med: - Tilgjengeligheten på informasjon 
om studieprogrammet du går på

I hvilken grad er du enig i de følgende påstandene: - De 
faglig ansatte forventer at jeg deltar aktivt i organiserte 
læringsaktiviteter

I hvilken grad er du enig i de følgende påstandene: - De 
faglig ansatte forventer at jeg stiller forberedt til organiserte 
læringsaktiviteter

I hvilken grad mener du at studieprogrammet du går på: - 
Gir kompetanse som er viktig i arbeidslivet

I hvilken grad mener du at studieprogrammet: - Bidrar til din 
motivasjon for studieinnsats

I hvilken grad mener du at studieprogrammet du går på: - 
Har godt samarbeid med arbeidslivet

-3 -2 -1 0 1 2 3

0,8

0,8

0,6

0,6

0,5

-0,6

-0,6

-0,7

-0,7

-0,8

 
Nedenfor vises de fem enkeltspørsmålene som avviker mest positivt og mest negativt sammenlignet med det nasjonale gjennomsnittet.
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Hvor tilfreds er du med: - Det sosiale miljøet blant 
studentene på studieprogrammet

Hvor tilfreds er du med: - Bibliotek og bibliotekstjenester

Hvor tilfreds er du med: - IKT-tjenester (f.eks. 
læringsplattformer, programvare og pc-tilgang)

Hvor tilfreds er du med: - Lokaler for undervisning og øvrig 
studiearbeid

I hvilken grad mener du at eksamener, innleveringer og 
andre vurderingsformer hittil i studieprogrammet ditt: - Har 
krevd forståelse og resonnement

I hvilken grad er du enig i de følgende påstandene: - Jeg er, 
alt i alt, tilfreds med studieprogrammet jeg går på

I hvilken grad mener du at studieprogrammet du går på: - 
Har godt samarbeid med arbeidslivet

I hvilken grad mener du at studieprogrammet du går på: - 
Gir kompetanse som er viktig i arbeidslivet

I hvilken grad er du enig i de følgende påstandene: - Jeg er 
motivert for studieinnsats

I hvilken grad mener du at studieprogrammet: - Bidrar til din 
motivasjon for studieinnsats

-3 -2 -1 0 1 2 3

0,5

0,5

0,4

0,3

0,3

-0,6

-0,7

-0,7

-0,8

-0,8

 
Nedenfor vises de fem enkeltspørsmålene som avviker mest positivt og mest negativt sammenlignet med resultatet fra 2016.
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Ikke tilfreds (1) (2) (3) (4)

Svært tilfreds (5)

- Faglig ansattes evne til å gjøre undervisningen 
engasjerende*

- Faglig ansattes evne til å gjøre vanskelig stoff forståelig

- Hvordan undervisningen dekker studieprogrammets 
lærestoff (pensum)

- Antall tilbakemeldinger du har fått fra faglig ansatte på ditt 
arbeid

- De faglig ansattes evne til å gi konstruktive 
tilbakemeldinger på arbeidet ditt

- Den faglige veiledningen

Gns.

3,5

3,3

3,9

3,3

3,2

3,3

0% 25% 50% 75% 100%

8 46 31 15

7 14 29 43 7

31 46 23

23 31 38 8

15 54 23 8

15 46 31 8

Vet ikke

24%

18%

24%

24%

24%

24%

- +

Institusjon

3,7

3,6

4,0

3,4

3,5

3,6

-0,2

-0,3

-0,1

-0,1

-0,3

-0,3

- +

2016

3,7

3,7

4,1

3,3

3,3

3,7

-0,2

-0,4

-0,2

0,0

-0,1

-0,4

- +

2015

3,8

3,5

3,9

3,2

3,4

-0,3

-0,2

0,0

0,0

-0,1

 
Hvor tilfreds er du med:

* Med faglig ansatte mener vi faglærere, studentassistenter, laboratorieassistenter og andre faglig ansatte som bidrar i undervisningen.

Bachelorstudium i ingeniørfag - data

Avdeling for informasjonsteknologi

Studiebarometeret 2017 UNDERVISNING OG VEILEDNING 07

318



 

Brukes ikke I liten grad  (1) (2) (3) (4)

I stor grad  (5)

- Forelesning

- Seminar

- Gruppe uten lærer

- Skriftlig arbeid til innlevering

- Prosjektarbeid

- Feltarbeid / ekskursjon / egen datainnhenting

- Laboratorieøving

- Annen praktisk øving

- Case

- Simulering/rollespill

- Praksisperioder

- Digitale arbeidsformer

Gns.

4,9

0,4

3,1

4,4

3,1

1,0

4,1

2,1

0,6

0,5

0,4

3,2

0% 25% 50% 75% 100%

13 88

80 7 7 7

13 13 13 13 13 38

6 6 19 69

13 6 19 19 13 31

69 13 6 13

6 13 44 38

33 27 13 13 13

85 8 8

87 7 7

85 8 8

25 19 19 38

Vet ikke

6%

12%

6%

6%

6%

6%

6%

12%

24%

6%

24%

6%

- +

Institusjon

4,5

2,5

2,3

3,9

2,5

1,7

0,9

2,3

2,5

1,6

2,4

2,9

0,4

-2,1

0,8

0,5

0,6

-0,7

3,2

-0,2

-1,9

-1,1

-2,0

0,3

- +

2016

4,7

1,3

3,2

4,6

3,0

1,8

4,4

2,6

1,1

0,8

0,6

3,7

0,2

-0,9

-0,1

-0,2

0,1

-0,8

-0,3

-0,5

-0,5

-0,3

-0,2

-0,5

- +

2015

4,8

0,4

2,8

4,5

2,8

1,6

4,2

1,8

0,3

0,3

0,3

3,2

0,1

0,0

0,3

-0,1

0,3

-0,6

-0,1

0,3

0,3

0,2

0,1

0,0

 
I hvilken grad brukes disse undervisnings- og arbeidsformene i studieprogrammet ditt?
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I liten grad (1) (2) (3) (4)

I stor grad (5)

- Forelesning

- Seminar

- Gruppe uten lærer

- Skriftlig arbeid til innlevering

- Prosjektarbeid

- Feltarbeid / ekskursjon / egen datainnhenting

- Laboratorieøving

- Annen praktisk øving

- Case

- Simulering/rollespill

- Praksisperioder

- Digitale arbeidsformer

Gns.

3,9

1,7

3,6

4,2

3,0

4,7

3,2

3,4

3,0

2,7

3,0

3,9

0% 25% 50% 75% 100%

33 40 27

67 33

15 15 8 15 46

27 27 47

23 38 31 8

33 67

13 13 38 19 19

14 14 14 29 29

100

33 33 33

100

10 20 30 40

Vet ikke

12%

40%

13%

12%

13%

50%

6%

42%

83%

25%

83%

23%

- +

Institusjon

3,9

3,4

3,2

3,9

3,3

3,2

3,1

3,7

3,6

3,2

4,4

3,4

0,0

-1,7

0,4

0,3

-0,3

1,5

0,1

-0,3

-0,6

-0,5

-1,4

0,5

- +

2016

3,9

2,1

3,6

4,2

3,0

3,5

4,1

3,6

3,0

3,0

3,3

3,8

0,0

-0,4

0,0

0,0

0,0

1,2

-0,9

-0,2

0,0

-0,3

-0,3

0,1

- +

2015

4,1

5,0

3,3

3,9

3,3

3,9

4,2

3,9

5,0

3,9

-0,2

-3,3

0,3

0,3

-0,3

0,8

-1,0

-0,5

-2,0

0,0

 
I hvilken grad bidrar disse undervisnings- og arbeidsformene til din læring?

Bachelorstudium i ingeniørfag - data

Avdeling for informasjonsteknologi

Studiebarometeret 2017 UNDERVISNINGS- OG

ARBEIDSFORMER - BIDRAG 09

320



 

Ikke tilfreds (1) (2) (3) (4)

Svært tilfreds (5)

- Det sosiale miljøet blant studentene på studieprogrammet

- Det faglige miljøet blant studentene på studieprogrammet

- Miljøet mellom studentene og de faglig ansatte på 
studieprogrammet

- Lokaler for undervisning og øvrig studiearbeid

- Utstyr og hjelpemidler i undervisningen

- Bibliotek og bibliotekstjenester

- IKT-tjenester (f.eks. læringsplattformer, programvare og 
pc-tilgang)

Gns.

4,2

4,1

4,2

4,3

4,0

4,4

4,5

0% 25% 50% 75% 100%

7 13 33 47

7 13 47 33

8 8 38 46

19 38 44

8 15 46 31

17 25 58

7 36 57

Vet ikke

12%

12%

24%

6%

24%

29%

18%

- +

Institusjon

3,9

3,8

3,9

3,6

3,6

4,2

3,7

0,3

0,3

0,3

0,7

0,4

0,2

0,8

- +

2016

3,7

3,9

4,0

4,0

3,8

3,9

4,1

0,5

0,2

0,2

0,3

0,2

0,5

0,4

- +

2015

3,9

3,9

3,9

4,2

4,0

4,5

4,3

0,3

0,2

0,3

0,1

0,0

-0,1

0,2

 
Hvor tilfreds er du med:

Bachelorstudium i ingeniørfag - data

Avdeling for informasjonsteknologi

Studiebarometeret 2017 LÆRINGSMILJØ 10

321



 

Ikke tilfreds (1) (2) (3) (4) Svært tilfreds (5)

- Tilgjengeligheten på informasjon om studieprogrammet du 
går på

- Kvaliteten på informasjonen om studieprogrammet du går 
på

- Den administrative tilretteleggingen av studieprogrammet 
(timeplan, studieplan, etc.)

- Den faglige sammenhengen mellom emnene i 
studieprogrammet

Gns.

4,0

3,9

4,1

3,5

0% 25% 50% 75% 100%

36 29 36

29 50 21

7 14 36 43

8 38 38 15

Vet ikke

7%

7%

7%

13%

- +

Institusjon

3,7

3,7

3,7

3,8

0,3

0,2

0,4

-0,3

 
Hvor tilfreds er du med:

Dette spørsmålsbatteriet er nytt i 2017.

Bachelorstudium i ingeniørfag - data

Avdeling for informasjonsteknologi

Studiebarometeret 2017 ORGANISERING AV

STUDIEPROGRAMMET 11

322



 

I liten grad (1) (2) (3) (4)

I stor grad (5)

- Har handlet om sentrale deler av lærestoffet (pensum)

- Har krevd forståelse og resonnement

- Har gjort det mulig å bruke det du har lært i studiene dine

- Har hatt tydelige kriterier for vurdering

- Har vært tilrettelagt for bruk av digitale hjelpemidler (der 
det er aktuelt)*

- Har bidratt til din faglige utvikling

Gns.

4,2

4,2

3,9

3,6

4,4

3,8

0% 25% 50% 75% 100%

14 50 36

15 46 38

7 29 36 29

7 43 29 21

7 43 50

43 36 21

Vet ikke

7%

13%

7%

7%

7%

7%

- +

Institusjon

4,2

4,3

4,1

3,7

3,8

4,1

0,0

-0,1

-0,2

-0,1

0,6

-0,3

- +

2016

4,0

3,9

0,2

0,3

- +

2015

4,1

3,8

0,1

0,4

 
I hvilken grad mener du at eksamener, innleveringer og andre vurderingsformer hittil i studieprogrammet ditt:

* Med digitale hjelpemidler mener vi bruk av PC og andre digitale verktøy til eksamen og innleveringer.

Dette spørsmålsbatteriet gjennomgikk store endringer i 2017.

Bachelorstudium i ingeniørfag - data

Avdeling for informasjonsteknologi

Studiebarometeret 2017 VURDERINGSFORMER 12
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Ikke tilfreds (1) (2) (3) (4)

Svært tilfreds (5)

- Studentenes mulighet for å påvirke innhold og opplegg i 
studieprogrammet

- Hvordan kritikk og synspunkter fra studentene blir fulgt opp

- Det lokale studentdemokratiet (fagutvalg, tillitsvalgte, 
studentparlament o.l)*

Gns.

3,5

3,6

4,1

0% 25% 50% 75% 100%

9 55 18 18

20 30 20 30

9 18 27 45

Vet ikke

21%

23%

21%

- +

Institusjon

3,2

3,3

3,6

0,3

0,3

0,5

- +

2016

3,5

3,7

3,8

0,0

-0,1

0,3

- +

2015

3,6

3,6

4,3

-0,1

0,0

-0,2

 
Hvor tilfreds er du med:

* Med studentdemokratiet mener vi fagutvalg, tillitsvalgte, studentparlament og andre studentorganisasjoner som kan påvirke studieprogrammet ditt.

Bachelorstudium i ingeniørfag - data

Avdeling for informasjonsteknologi

Studiebarometeret 2017 MEDVIRKNING 13
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I liten grad   (1) (2) (3) (4)

I stor grad   (5)

- Er stimulerende

- Er faglig utfordrende

- Bidrar til din motivasjon for studieinnsats

Gns.

3,3

3,9

2,9

0% 25% 50% 75% 100%

9 18 18 45 9

8 23 38 31

17 58 25

Vet ikke

21%

7%

14%

- +

Institusjon

3,9

4,3

3,7

-0,6

-0,4

-0,8

- +

2016

3,8

4,0

3,7

-0,5

-0,1

-0,8

- +

2015

3,6

3,9

3,3

-0,3

0,0

-0,4

 
I hvilken grad mener du at studieprogrammet:

Bachelorstudium i ingeniørfag - data

Avdeling for informasjonsteknologi

Studiebarometeret 2017 STUDIEPROGRAMMETS EVNE TIL Å

INSPIRERE 14

325



 

I liten grad  (1) (2) (3) (4)

I stor grad  (5)

- Er relevant for aktuelle yrkesområder

- Gir gode jobbmuligheter

- Gir kompetanse som er viktig i arbeidslivet

- Har godt samarbeid med arbeidslivet

Gns.

3,9

4,4

3,6

2,9

0% 25% 50% 75% 100%

8 8 8 38 38

58 42

8 17 17 25 33

20 30 10 20 20

Vet ikke

7%

14%

14%

29%

- +

Institusjon

4,5

4,4

4,5

4,0

-0,6

0,0

-0,9

-1,1

- +

2016

4,2

4,3

4,3

3,6

-0,3

0,1

-0,7

-0,7

- +

2015

4,4

4,4

-0,5

0,0

 
I hvilken grad mener du at studieprogrammet:

Bachelorstudium i ingeniørfag - data

Avdeling for informasjonsteknologi

Studiebarometeret 2017 RELEVANS FOR ARBEIDSLIVET 15

326



 

Ikke tilfreds (1) (2) (3) (4)

Svært tilfreds (5)

- Teoretisk kunnskap

- Kunnskap om vitenskapelig arbeidsmetode og forskning

- Egen erfaring med forsknings- og utviklingsarbeid

- Yrkes- og fagspesifikke ferdigheter

- Evne til refleksjon og kritisk tenking

- Samarbeidsevne

- Muntlig kommunikasjonsevne

- Skriftlig kommunikasjonsevne

- Evne til å tenke nytt

- Evne til å arbeide selvstendig

Gns.

3,5

2,8

2,7

3,1

3,1

3,8

2,9

3,5

3,1

4,1

0% 25% 50% 75% 100%

55 36 9

11 33 33 11 11

22 11 44 22

9 9 45 36

27 36 36

42 42 17

18 9 36 36

9 36 45 9

10 20 30 30 10

8 75 17

Vet ikke

21%

36%

36%

21%

21%

14%

21%

21%

29%

14%

- +

Institusjon

3,9

3,4

3,2

3,8

4,0

4,1

3,9

4,0

3,9

4,2

-0,4

-0,6

-0,5

-0,7

-0,9

-0,3

-1,0

-0,5

-0,8

-0,1

- +

2016

3,6

3,4

3,2

3,6

3,6

3,9

3,6

3,6

3,6

3,8

-0,1

-0,6

-0,5

-0,5

-0,5

-0,1

-0,7

-0,1

-0,5

0,3

- +

2015

3,8

3,0

2,9

3,6

3,6

3,9

3,5

3,6

3,4

3,9

-0,3

-0,2

-0,2

-0,5

-0,5

-0,1

-0,6

-0,1

-0,3

0,2

 
Hvor tilfreds er du med eget læringsutbytte hittil i studiet, når det gjelder:

Bachelorstudium i ingeniørfag - data

Avdeling for informasjonsteknologi

Studiebarometeret 2017 EGET LÆRINGSUTBYTTE 16
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Kun å stå

Noe over ståkarakter

På gjennomsnittet

Noe over gjennomsnittet

Godt over gjennomsnittet

0% 25% 50% 75% 100%

14%

0%

0%

36%

50%

- +

Institusjon

12

-5

-21

-8

23

- +

2016

14

0

-14

-12

12

- +

2015

8

0

-29

0

21

 

I liten grad (1)

(2)

(3)

(4)

I stor grad (5)

0% 25% 50% 75% 100%

0%

0%

17%

50%

33%

- +

Institusjon

-2

-5

-4

12

0

- +

2016

-5

0

2

-2

5

- +

2015

0

0

-1

-9

10

 

 

Hvilket mål har du til dine karakterer?

Det er krevende å nå karaktermålene mine:

Bachelorstudium i ingeniørfag - data

Avdeling for informasjonsteknologi

Studiebarometeret 2017 MÅL TIL KARAKTERER 17

328



 

Ikke enig (1) (2) (3) (4) Helt enig (5)

- Jeg er motivert for studieinnsats

- Jeg benytter meg av de organiserte læringsaktivitetene 
som tilbys

- Jeg møter godt forberedt til undervisningen

- Jeg opplever at studieinnsatsen min er høy

Gns.

3,3

3,3

2,8

3,3

0% 25% 50% 75% 100%

8 8 50 8 25

25 8 17 17 33

8 33 33 25

8 8 42 33 8

Vet ikke

14%

14%

14%

14%

- +

Institusjon

4,0

3,4

3,4

3,7

-0,7

-0,1

-0,6

-0,4

- +

2016

4,1

3,0

3,4

3,8

-0,8

0,3

-0,6

-0,5

- +

2015

3,9

2,6

3,1

3,6

-0,6

0,7

-0,3

-0,3

 
I hvilken grad er du enig i de følgende påstandene:

Bachelorstudium i ingeniørfag - data

Avdeling for informasjonsteknologi

Studiebarometeret 2017 EGET ENGASJEMENT 18

329



 

Ikke enig (1) (2) (3) (4) Helt enig (5)

- Jeg går på det studieprogrammet jeg helst vil gå på

- Jeg er, alt i alt, tilfreds med studieprogrammet jeg går på

Gns.

4,5

3,6

0% 25% 50% 75% 100%

50 50

17 25 42 17

Vet ikke

14%

14%

- +

Institusjon

4,5

4,2

0,0

-0,6

- +

2016

4,6

4,2

-0,1

-0,6

- +

2015

4,6

4,3

-0,1

-0,7

 
I hvilken grad er du enig i de følgende påstandene:

Bachelorstudium i ingeniørfag - data

Avdeling for informasjonsteknologi

Studiebarometeret 2017 OVERORDNET TILFREDSHET 19

330



 

I liten grad (1) (2) (3) (4) I stor grad (5)

- Jeg opplever at de faglig ansatte stiller klare forventninger 
til meg som student

- De faglig ansatte forventer at jeg stiller forberedt til 
organiserte læringsaktiviteter

- De faglig ansatte forventer at jeg deltar aktivt i organiserte 
læringsaktiviteter

- De faglig ansatte har høye faglige ambisjoner på vegne av 
meg som student

Gns.

3,8

3,2

3,1

3,7

0% 25% 50% 75% 100%

8 23 46 23

8 25 25 25 17

36 27 27 9

11 33 33 22

Vet ikke

7%

14%

21%

36%

- +

Institusjon

3,9

3,9

3,8

3,9

-0,1

-0,7

-0,7

-0,2

- +

2016

3,6

3,5

3,3

3,8

0,2

-0,3

-0,2

-0,1

 
I hvilken grad er du enig i de følgende påstandene:

Dette spørsmålsbatteriet var nytt i 2016.

Bachelorstudium i ingeniørfag - data

Avdeling for informasjonsteknologi

Studiebarometeret 2017 FORVENTNINGER 20

331



 

I liten grad (1) (2) (3) (4) I stor grad (5)

- Jeg får tilbakemeldinger fra mine medstudenter på 
arbeid/oppgaver ved bruk av digitale hjelpemidler

- De faglig ansatte bruker digitale hjelpemidler for å aktivt 
involvere studentene i undervisningen (quiz, 
meningsmålinger, etc.)

- Jeg deltar mer aktivt i undervisningen når de faglig ansatte 
bruker digitale hjelpemidler

- Undervisningslokalene er tilpasset bruk av digitale 
hjelpemidler

- Jeg får tilbakemeldinger fra de faglig ansatte på 
arbeid/oppgaver ved bruk av digitale plattformer

- De faglig ansatte legger til rette for at jeg skal bruke 
digitale hjelpemidler utenom undervisningen

- De digitale hjelpemidlene som brukes i studieprogrammet 
er brukervennlige

- Digitale hjelpemidler brukes på en hensiktsmessig måte på 
studieprogrammet

Gns.

2,8

1,8

3,1

3,8

2,8

2,8

2,8

3,1

0% 25% 50% 75% 100%

23 15 31 15 15

55 9 36

17 17 33 8 25

9 9 9 36 36

17 25 33 17 8

9 9 73 9

18 9 45 27

9 9 45 36

Vet ikke

7%

21%

14%

15%

14%

21%

21%

21%

- +

Institusjon

2,9

2,9

3,4

3,7

3,8

3,6

3,7

3,7

-0,1

-1,1

-0,3

0,1

-1,0

-0,8

-0,9

-0,6

 
I hvilken grad er du enig i de følgende påstandene:

Dette spørsmålsbatteriet er nytt i 2017.

Bachelorstudium i ingeniørfag - data

Avdeling for informasjonsteknologi

Studiebarometeret 2017 DIGITALISERING 21

332



 

I liten grad (1) (2) (3) (4) I stor grad (5)

- Institusjonen min informerer godt om mulighetene for 
utveksling

- Det er rom i studieplanen for å reise på utveksling

- Tilbudet om utveksling er faglig relevant for 
studieprogrammet

- Det er god praktisk tilrettelegging for et utvekslingsopphold 
(bolig, administrativ støtte, etc.)

- Livssituasjonen min gjør det vanskelig å reise på utveksling 
(jobb, barn, bolig, sykdom, etc.)

- Institusjonen min oppmuntrer meg til å reise på utveksling

- Jeg er selv motivert til å reise på utveksling

- Jeg har planer om å reise på utveksling

Gns.

4,8

4,3

4,6

4,3

3,4

4,4

3,2

1,9

0% 25% 50% 75% 100%

25 75

9 9 27 55

40 60

14 43 43

17 17 8 25 33

17 25 58

17 8 25 42 8

67 8 17 8

Vet ikke

14%

21%

29%

50%

14%

14%

14%

14%

- +

Institusjon

3,1

3,7

3,7

3,2

3,3

2,9

2,7

2,1

1,7

0,6

0,9

1,1

0,1

1,5

0,5

-0,2

 
I hvilken grad er du enig i følgende påstander om utveksling utenfor Norge:

Dette spørsmålsbatteriet er nytt i 2017.

Bachelorstudium i ingeniørfag - data

Avdeling for informasjonsteknologi

Studiebarometeret 2017 MULIGHETER FOR UTVEKSLING 22

333



 

Ikke enig (1) (2) (3) (4) Helt enig (5)

- Jeg foretrekker engelsk fremfor norsk som 
undervisningsspråk

- Jeg foretrekker pensum på engelsk fremfor norsk

- Jeg er godt fornøyd med de utenlandske gjesteforeleserne

- Det er god faglig integrering mellom norske og 
internasjonale studenter

- Det er god sosial integrering mellom norske og 
internasjonale studenter

Gns.

2,2

2,9

2,1

2,7

3,5

0% 25% 50% 75% 100%

50 8 25 8 8

25 17 17 25 17

29 29 43

33 67

75 25

Vet ikke

14%

14%

42%

79%

71%

- +

Institusjon

1,6

1,7

3,4

2,6

2,8

0,6

1,2

-1,3

0,1

0,7

 
I hvilken grad er du enig i de følgende påstandene:

Dette spørsmålsbatteriet er nytt i 2017.

Bachelorstudium i ingeniørfag - data

Avdeling for informasjonsteknologi

Studiebarometeret 2017 INTERNASJONALISERING I

STUDIEPROGRAMMET DU GÅR PÅ NÅ 23

334



 

Læringsaktiviteter organisert av institusjonen (inkludert all 
undervisning og veiledning, samt praksis hvis relevant)

Egenstudier (lese pensum, gjøre oppgaver, delta i kollokvier 
og annet gruppearbeid, etc.)

Betalt arbeid

0 20 40 60

18,4

20,8

5,8

- +

Institusjon

20,5

15,6

11,6

-2,1

5,2

-5,8

- +

2016

18,4

18,3

9,8

0,0

2,5

-4,0

- +

2015

15,3

17,9

4,1

3,1

2,9

1,7

 

0 1-9,9 10-19,9 20-29,9 >29,9

Læringsaktiviteter organisert av institusjonen (inkludert all 
undervisning og veiledning samt praksis hvis relevant)

Egenstudier (inkl. frivillig studiearbeid med andre studenter)

Betalt arbeid

0% 25% 50% 75% 100%

70 20 10

30 60 10

36 36 18 9

 

 

Her ba vi studentene fordele sin totale studieinnsats. De ble bedt om å anslå hvor mange timer per uke, de i gjennomsnitt på  studiet (ikke medregnet ferier), brukte
på:

Gjennomsnittverdiene på tidsbruk angis over. Tallene er gruppert i figuren under. I spørreskjemaet var det ikke mulig for studentene å skrive inn verdier større enn 80 for
faglige aktiviteter eller verdier større enn 50 for betalt arbeid.

Bachelorstudium i ingeniørfag - data

Avdeling for informasjonsteknologi

Studiebarometeret 2017 TIDSBRUK PÅ FAGLIGE AKTIVITETER 24
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NOKUT)

Bachelorstudium i ingeniørfag - data

Avdeling for informasjonsteknologi

Høgskolen i Østfold

Svarprosent: 39%

Antall besvarelser: 13 STUDIEBAROMETERET 2018

Vedlegg 43

336



Studiebarometeret
NOKUT gjennomfører den nasjonale spørreundersøkelsen om studentenes 
opplevde studiekvalitet på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet. Resultatene 
presenteres på studiebarometeret.no.

Om rapporten
Rapporten er laget for å hjelpe institusjonene i kvalitetsarbeidet. Institusjonene får i 
tillegg anonymiserte rådata. Det utarbeides ikke rapporter eller vises data for 
program/enheter med færre enn 6 svarende. Noen få spørsmål er ikke inkludert i 
rapporten, for eksempel noen av spørsmålene om videregående opplæring, 
overgangen til høyere utdanning og studiestart. Praksisspørsmålene finnes bare i 
programrapportene. Data på alle spørsmålene vil finnes i rådataene. Tallene i 
rapporten kan i noen tilfeller avvike noe fra tallene i nettportalen. Dette skyldes at 
tallene i rapporten kun baserer seg på 2018-data, mens vi slår sammen data for de 
to siste årene for små programmer i nettportalen. I tillegg benytter NOKUT og 
Rambøll seg av ulike metoder i beregning av indeksverdier, noe som kan føre til 
mindre forskjeller.

Hvem inngår?
Undersøkelsen ble gjennomført for sjettte gang høsten 2018, og gikk ut til ca.        
65 000 studenter. Alle studenter i andre studieår på bachelor- og masterprogram, 
samt studenter i sitt femte studieår på integrerte masterprogram og lange 
profesjonsutdanninger, ble invitert til å svare på skjema. 

DEL 1
Om svarprosenten
Svarprosenten som vises i denne rapporten baserer seg på alle respondenter som har 
startet å besvare undersøkelsen. Frafallet i skjemautfyllingen blant disse, frem til 
spørsmålet om overordnet tilfredshet, er på ca. 7 prosent. De aller fleste respondentene 
fyller ut hele eller nesten hele skjemaet.

Tema for undersøkelsen
Undersøkelsen tar for seg ulike sider av studiekvalitet. I tillegg finnes flere spørsmål om 
engasjement, motivasjon og tidsbruk. Spørreskjemaet er rettet mot studieprogramnivå. I 
utgangspunktet får alle studentene de samme spørsmålene, uavhengig av type 
studieprogram. Det er imidlertid noen spørsmål som ikke alle får. Spørsmålene om praksis 
stilles bare til studenter som har hatt erfaring med praksis. I tillegg har institusjonene 
kunnet velge mellom (maks to av) fire ulike valgbare spørsmålsbatterier. I årets 
undersøkelse er det flere spørsmål om videregående opplæring, overgang til høyere 
utdanning og studiestart. Noen av disse spørsmålene stilles kun til studenter som nylig har 
fullført videregående opplæring ( i løpet av de siste 10 årene), eller som har mottatt 
veiledning om studievalg. Skjemaet baserer seg på erfaringer fra norske og utenlandske 
spørreskjema, og er kommet til som et resultat av et samarbeid mellom NOKUT og 
sektoren. Vi bruker primært en 5-delt Likert-skala, der 5 er mest fornøyd / mest enig.

Studiebarometeret.no
I nettportalen er det mulig å sammenligne studieprogram. Portalen er et verktøy for 
høyskoler, universitet og andre som ønsker å finne informasjon om studentenes 
oppfatninger av kvaliteten. 2018-tallene blir publisert på nettportalen i starten av februar 
2019. Portalen inneholder tidsserier og detaljerte data (standardavvik, svarfordeling m.m.) 
per spørsmål per studieprogram (klikk på «> Detaljert informasjon» til høyre under 
søylediagrammene).

Mer informasjon: http://studiebarometeret.no/no/artikkel/2
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Rapporten oppsummerer resultatene av 
undersøkelsens hovedområder. 
Indikatorene er beregnet ved å legge 
sammen vurderingen av alle 
enkeltspørsmålene innenfor hvert tema, og 
er gjennomsnittsverdier for 
studieprogrammet.

Til høyre for figuren sammenlignes 
resultatene med tall for de siste to årene, 
samt resultatet for institusjonen. Grønt 
indikerer positive avvik, mens rødt indikerer 
negative avvik.

HOVEDOMRÅDER

På side 4 vises de fem spørsmålene som 
skårer høyest og lavest i undersøkelsen. 
Grønt indikerer de mest positive resultatene, 
mens rødt indikerer de mest negative. 

På side 5 vises de fem spørsmålene som 
avviker mest fra det nasjonale 
gjennomsnittet, mens side 6 viser de største 
avvikene sammenlignet med 2017.

TOPP OG BUNN

Hoveddelen av rapporten består av resultater 
på enkeltspørsmål. Øverst på hver side vises 
hvilket hoved-område spørsmålene tilhører. 
Resultatene blir presentert grafisk som 
frekvenser (dvs. svarfordeling). 

Positive svar er markert med grønne farger, 
svar i lavere kategorier er markert med gule/
oransje/røde farger. Svaralternativet "Vet 
ikke" er ikke inkludert i svarfordelingen, men 
denne andelen vises til høyre for figuren. Til 
høyre for figuren vises også 
gjennomsnittsscoren. Lengst til høyre for 
figuren sammenlignes snittscoren med det 
nasjonale tallet, institusjonstallet og med 
tidligere år – i de tilfeller det er relevant.

RESULTATOVERSIKT

I denne rapporten presenteres resultatene fra Studiebarometeret 2018. Øverst til venstre står navn på studieprogram og institusjon denne rapporten gjelder for.
Resultatene presenteres tematisk, slik det fremgår av overskriften øverst på hver side. Informasjon om antall respondenter i undersøkelsen og svarprosent finnes på 
forsiden av rapporten.
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Undervisning

Tilbakemelding og veiledning (tilfredshet)

Faglig og sosialt læringsmiljø

Fysisk læringsmiljø og infrastruktur

Organisering av studieprogrammet

Studieprogrammets evne til å inspirere

Yrkesrelevans

Eget engasjement

Forventinger

Medvirkning

Vurderingsformer

1 2 3 4 5

4,0

3,8

3,9

4,0

4,3

3,9

3,2

3,6

3,6

4,2

4,3

Nasjonalt

0,3

0,5

0,1

0,2

0,8

0,0

-0,2

0,0

-0,1

0,9

0,3

Institusjon

0,3

0,7

0,3

0,4

0,8

0,1

-0,3

0,0

0,0

1,0

0,4

2017

0,5

-0,3

-0,3

0,4

0,5

0,5

0,2

0,4

Sammenligninger
 
Enkeltpørsmålene i undersøkelsen er gruppert i hovedområder. Hvert hovedområde består av flere enkeltspørsmål innenfor et overordnet tema.
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Hvor tilfreds er du med: - Tilgjengeligheten på informasjon om
studieprogrammet

I hvilken grad mener du at eksamener, innleveringer og andre
vurderingsformer hittil i studieprogrammet ditt: - Har handlet om

sentrale deler av lærestoffet (pensum)

I hvilken grad er du enig i de følgende påstandene: - Jeg går på
det studieprogrammet jeg helst vil gå på

I hvilken grad mener du at eksamener, innleveringer og andre
vurderingsformer hittil i studieprogrammet ditt: - Har krevd

forståelse og resonnement

I hvilken grad mener du at studieprogrammet: - Er faglig
utfordrende

I hvilken grad opplever du det følgende? - Jeg får god
informasjon om hvordan min kompetanse kan brukes i

arbeidslivet

I hvilken grad er du enig i de følgende påstandene: - Jeg benytter
meg av de organiserte læringsaktivitetene som tilbys

I hvilken grad opplever du det følgende? - Jeg får god
informasjon om hvilke yrker/bransjer som er relevante for meg

I hvilken grad opplever du det følgende? - Det legges godt til
rette for at jeg kan knytte kontakter i arbeidslivet

I hvilken grad er du enig i de følgende påstandene: - De faglig
ansatte forventer at jeg deltar aktivt i organiserte

læringsaktiviteter

0 1 2 3 4 5

4,5

4,5

4,5

4,4

4,4

3,2

3,0

3,0

2,9

2,8

Nedenfor vises de fem enkeltspørsmålene som blir vurdert høyest og lavest av studentene. Spørsmålene kan være en indikasjon på styrker og utfordringer.
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I hvilken grad opplever du følgende? - Studentenes innspill blir
fulgt opp av institusjonen

Hvor tilfreds er du med: - Tilgjengeligheten på informasjon om
studieprogrammet

Hvor tilfreds er du med: - Den administrative tilretteleggingen av
studieprogrammet (timeplan, studieplan, etc.)

Hvor tilfreds er du med: - Kvaliteten på informasjonen om
studieprogrammet

Hvor tilfreds er du med følgende: - De faglig ansattes evne til å gi
konstruktive tilbakemeldinger på arbeidet ditt

I hvilken grad er du enig i de følgende påstandene: - De faglig
ansatte forventer at jeg stiller forberedt til organiserte

læringsaktiviteter

I hvilken grad opplever du det følgende? - Jeg får kompetanse
som er viktig i arbeidslivet

I hvilken grad opplever du det følgende? - Jeg får god
informasjon om hvilke yrker/bransjer som er relevante for meg

I hvilken grad er du enig i de følgende påstandene: - Jeg benytter
meg av de organiserte læringsaktivitetene som tilbys

I hvilken grad er du enig i de følgende påstandene: - De faglig
ansatte forventer at jeg deltar aktivt i organiserte

læringsaktiviteter

-2 -1 0 1 2

1,2

0,9

0,9

0,8

0,7

-0,3

-0,3

-0,4

-0,6

-0,8

Nedenfor vises de fem enkeltspørsmålene som avviker mest positivt og mest negativt sammenlignet med det nasjonale gjennomsnittet.
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Hvor tilfreds er du med følgende: - De faglig ansattes evne til å gi
konstruktive tilbakemeldinger på arbeidet ditt

I hvilken grad er du enig i de følgende påstandene: - Jeg møter
godt forberedt til undervisningen

I hvilken grad mener du at eksamener, innleveringer og andre
vurderingsformer hittil i studieprogrammet ditt: - Har hatt

tydelige kriterier for vurdering

I hvilken grad mener du at studieprogrammet: - Bidrar til din
motivasjon for studieinnsats

I hvilken grad er du enig i de følgende påstandene: - Jeg er
motivert for studieinnsats

I hvilken grad er du enig i de følgende påstandene: - De faglig
ansatte forventer at jeg deltar aktivt i organiserte

læringsaktiviteter

I hvilken grad er du enig i de følgende påstandene: - Jeg benytter
meg av de organiserte læringsaktivitetene som tilbys

Hvor tilfreds er du med: - Utstyr og hjelpemidler i undervisningen

Hvor tilfreds er du med: - Det sosiale miljøet blant studentene på
studieprogrammet

Hvor tilfreds er du med: - Miljøet mellom studentene og de faglig
ansatte på studieprogrammet

-2 -1 0 1 2

0,9

0,9

0,7

0,7

0,7

-0,3

-0,3

-0,3

-0,3

-0,4

Nedenfor vises de fem enkeltspørsmålene som avviker mest positivt og mest negativt sammenlignet med resultatet fra 2017.
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Fysisk læringsmiljø og infrastruktur Faglig og sosialt læringsmiljø Tilbakemelding og veiledning Organisering

2015 2016 2017 2018
1

2

3

4

5

3,93,9
3,8

3,93,9

3,5

4,3
4,2

3,3

3,9
4,0
3,9
3,8

4,3
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Forventninger Eget engasjement Studieprogrammets evne til å inspirere

2015 2016 2017 2018
1

2

3

4

5

3,5
3,6
3,8

3,5
3,6
3,8

3,4

3,1

3,4
3,63,6

3,9
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Ikke enig (1) (2) (3) (4) Helt enig (5)

De faglig ansatte gjør undervisningen engasjerende

De faglig ansatte formidler lærestoffet/pensum på en forståelig
måte

Undervisningen dekker sentrale deler av lærestoffet/pensum
godt

Undervisningen er lagt opp til at studentene skal delta aktivt

0% 25% 50% 75% 100%

23 46 31

8 8 62 23

8 54 38

23 23 23 31

Gns.

4,1

4,0

4,2

3,6

Vet ikke

0%

0%

0%

0%

Nasjonalt

0,5

0,3

0,3

0,1

Institusjon

0,4

0,3

0,3

0,0

Sammenligninger
 
Hvor enig er du i følgende påstander?

Med faglig ansatte mener vi faglærere, studentassistenter, laboratorieassistenter og andre faglig ansatte som bidrar i undervisningen.
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I liten grad (1) (2) (3) (4) I stor grad (5)

Forelesning

Seminar

Gruppe uten lærer

Skriftlig arbeid til innlevering

Prosjektarbeid

Feltarbeid / ekskursjon / egen datainnhenting

Laboratorieøving

Annen praktisk øving

Case

Simulering/rollespill

Praksisperioder

Digitale arbeidsformer

0% 25% 50% 75% 100%

8 25 67

40 20 40

11 11 11 33 33

17 33 50

18 45 36

17 17 67

17 17 25 42

9 18 36 36

20 20 40 20

25 50 25

67 33

20 20 20 40

Gns.

4,5

2,6

3,7

4,2

4,2

4,3

3,9

4,0

3,6

2,3

2,7

3,8

Vet ikke

0%

58%

25%

0%

8%

50%

0%

8%

58%

67%

75%

17%

Nasjonalt

0,7

-0,6

0,3

0,3

0,6

1,0

0,6

0,3

0,0

-0,6

-1,4

0,4

Institusjon

0,6

-0,7

0,4

0,3

0,7

0,8

1,0

0,2

-0,1

-0,7

-1,3

0,3

2017

0,6

0,9

0,1

0,0

1,2

-0,4

0,7

0,6

0,6

-0,4

-0,3

-0,1

2016

0,6

0,5

0,1

0,0

1,2

0,8

-0,2

0,4

0,6

-0,7

-0,6

0,0

Sammenligninger
 
I hvilken grad bidrar disse undervisnings- og arbeidsformene til din læring?
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Aldri 1-2 ganger 3-5 ganger 6-10 ganger

Mer enn 10 ganger

Fått tilbakemeldinger fra faglig ansatte på skriftlig arbeid før
endelig innlevering

Fått tilbakemeldinger fra faglig ansatte etter endelig innlevert
skriftlig arbeid

Fått tilbakemeldinger fra faglig ansatte på ikke-skriftlig arbeid

Fått tilbakemeldinger fra andre studenter på skriftlig eller ikke-
skriftlig arbeid

Diskutert faglige problemstillinger med faglig ansatte

Diskutert din faglige utvikling/resultater med faglig ansatte

0% 25% 50% 75% 100%

38 8 31 23

8 8 8 17 58

33 11 22 22 11

8 15 38 23 15

8 38 23 15 15

77 15 8

Gns.

2,4

4,1

2,7

3,2

2,9

1,4

Vet ikke

0%

8%

25%

0%

0%

0%

Nasjonalt

0,2

1,1

0,5

0,6

0,1

-0,4

Institusjon

0,2

1,3

0,5

0,5

0,2

-0,5

2017 2016

Sammenligninger
 
Hvor ofte – hittil i studiet – har du:

Bachelorstudium i ingeniørfag - data

Avdeling for informasjonsteknologi

Studiebarometeret 2018 OMFANG AV TILBAKEMELDING OG

VEILEDNING 11

347



Ikke tilfreds (1) (2) (3) (4) Svært tilfreds (5)

Antall tilbakemeldinger du får fra faglig ansatte på arbeidet ditt

De faglig ansattes evne til å gi konstruktive tilbakemeldinger på
arbeidet ditt

Medstudenters evne til å gi konstruktive tilbakemeldinger på
arbeidet ditt

Faglig veiledning og diskusjoner med faglig ansatte

0% 25% 50% 75% 100%

8 17 25 8 42

36 18 45

45 27 27

18 36 45

Gns.

3,6

4,1

3,8

3,5

Vet ikke

0%

8%

8%

8%

Nasjonalt

0,5

0,7

0,3

0,2

Institusjon

0,7

0,9

0,5

0,4

2017

0,3

0,9

0,2

2016

0,3

0,8

-0,2

Sammenligninger
 
Hvor tilfreds er du med følgende:

Med «konstruktive» mener vi at tilbakemeldingene bidrar til at du kan forbedre arbeidet ditt før endelig innlevering, bidrar til at du er mer forberedt til eksamen, til at du
kan forbedre læringsutbyttet ditt, etc.
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Ikke tilfreds (1) (2) (3) (4)

Svært tilfreds (5)

Det sosiale miljøet blant studentene på studieprogrammet

Det faglige miljøet blant studentene på studieprogrammet

Miljøet mellom studentene og de faglig ansatte på
studieprogrammet

Lokaler for undervisning og øvrig studiearbeid

Bibliotek og bibliotekstjenester

IKT-tjenester (f.eks. læringsplattformer, programvare og PC-
tilgang)

Utstyr og hjelpemidler i undervisningen

0% 25% 50% 75% 100%

9 9 55 27

33 33 33

8 33 17 42

33 25 42

25 33 42

17 42 42

8 33 42 17

Gns.

3,9

4,0

3,8

4,1

4,2

4,3

3,7

Vet ikke

8%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

Nasjonalt

0,0

0,2

0,2

0,6

0,1

0,5

0,1

Institusjon

0,2

0,4

0,2

0,9

0,0

0,5

0,3

2017

-0,3

-0,1

-0,4

-0,2

-0,2

-0,2

-0,3

2016

0,2

0,1

-0,2

0,1

0,3

0,2

-0,1

Sammenligninger
 
Hvor tilfreds er du med:

Bachelorstudium i ingeniørfag - data

Avdeling for informasjonsteknologi

Studiebarometeret 2018 LÆRINGSMILJØ 13

349



Ikke tilfreds (1) (2) (3) (4) Svært tilfreds (5)

Tilgjengeligheten på informasjon om studieprogrammet

Kvaliteten på informasjonen om studieprogrammet

Den administrative tilretteleggingen av studieprogrammet
(timeplan, studieplan, etc.)

Den faglige sammenhengen mellom emnene i
studieprogrammet

0% 25% 50% 75% 100%

17 17 67

25 25 50

8 17 8 67

8 17 50 25

Gns.

4,5

4,3

4,3

3,9

Vet ikke

0%

0%

0%

0%

Nasjonalt

0,9

0,8

0,9

0,2

Institusjon

1,0

0,9

0,9

0,4

2017

0,5

0,4

0,2

0,4

2016

Sammenligninger
 
Hvor tilfreds er du med:

Med faglig sammenheng mener vi at emnene utfyller hverandre og gir god faglig progresjon.
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I liten grad (1) (2) (3) (4) I stor grad (5)

Har handlet om sentrale deler av lærestoffet (pensum)

Har krevd forståelse og resonnement

Har gjort det mulig å bruke det du har lært i studiene dine

Har hatt tydelige kriterier for vurdering

Har bidratt til din faglige utvikling

0% 25% 50% 75% 100%

17 17 67

18 27 55

8 50 42

17 42 42

8 8 25 58

Gns.

4,5

4,4

4,3

4,3

4,3

Vet ikke

0%

8%

0%

0%

0%

Nasjonalt

0,4

0,2

0,2

0,7

0,3

Institusjon

0,5

0,3

0,3

0,7

0,4

2017

0,3

0,2

0,4

0,7

0,5

2016

0,5

0,5

Sammenligninger
 
I hvilken grad mener du at eksamener, innleveringer og andre vurderingsformer hittil i studieprogrammet ditt:
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I liten grad (1) (2) (3) (4) I stor grad (5)

Studentene har mulighet for å gi innspill på innhold og opplegg i
studieprogrammet

Det tilrettelegges for medvirkning gjennom studenttillitsvalgte,
fagutvalg, studentparlament, etc.

Studentenes innspill blir fulgt opp av institusjonen

0% 25% 50% 75% 100%

9 27 27 36

11 22 67

10 10 30 50

Gns.

3,8

4,6

4,2

Vet ikke

8%

18%

17%

Nasjonalt

0,5

1,0

1,2

Institusjon

0,6

1,2

1,3

2017 2016

Sammenligninger
 
I hvilken grad opplever du følgende?
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I liten grad (1) (2) (3) (4) I stor grad (5)

Er stimulerende

Er faglig utfordrende

Bidrar til din motivasjon for studieinnsats

0% 25% 50% 75% 100%

18 18 27 36

9 27 64

18 9 45 27

Gns.

3,6

4,4

3,6

Vet ikke

0%

0%

0%

Nasjonalt

-0,2

0,1

0,0

Institusjon

-0,1

0,2

0,1

2017

0,3

0,5

0,7

2016

-0,2

0,4

-0,1

Sammenligninger
 
I hvilken grad mener du at studieprogrammet:
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I liten grad (1) (2) (3) (4) I stor grad (5)

Jeg får kompetanse som er viktig i arbeidslivet

Jeg får god informasjon om hvordan min kompetanse kan
brukes i arbeidslivet

Jeg får god informasjon om hvilke yrker/bransjer som er
relevante for meg

Det legges godt til rette for at jeg kan knytte kontakter i
arbeidslivet

0% 25% 50% 75% 100%

17 8 17 8 50

17 8 33 25 17

17 17 33 17 17

27 45 9 18

Gns.

3,7

3,2

3,0

2,9

Vet ikke

0%

0%

0%

8%

Nasjonalt

-0,3

-0,1

-0,4

0,0

Institusjon

-0,4

-0,3

-0,3

-0,1

2017

0,1

2016

-0,6

Sammenligninger
 
I hvilken grad opplever du det følgende?

Bachelorstudium i ingeniørfag - data

Avdeling for informasjonsteknologi

Studiebarometeret 2018 RELEVANS FOR ARBEIDSLIVET 18
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Ikke tilfreds (1) (2) (3) (4)

Svært tilfreds (5)

Teoretisk kunnskap

Kunnskap om vitenskapelig arbeidsmetode og forskning

Egen erfaring med forsknings- og utviklingsarbeid

Yrkes- og fagspesifikke ferdigheter

Evne til refleksjon og kritisk tenking

Samarbeidsevne

Muntlig kommunikasjonsevne

Skriftlig kommunikasjonsevne

Evne til å tenke nytt

Evne til å arbeide selvstendig

0% 25% 50% 75% 100%

25 50 25

9 27 9 36 18

10 40 40 10

9 45 27 18

18 18 36 27

42 25 33

17 42 17 25

67 8 25

8 33 25 33

17 17 33 33

Gns.

4,0

3,3

2,6

3,5

3,7

3,9

3,5

3,6

3,8

3,8

Vet ikke

0%

8%

17%

8%

8%

0%

0%

0%

0%

0%

Nasjonalt

0,2

-0,1

-0,5

0,1

-0,2

-0,1

-0,2

-0,3

0,1

-0,3

Institusjon

0,3

0,1

-0,4

-0,1

-0,2

-0,2

-0,3

-0,2

0,1

-0,2

2017

0,5

0,5

-0,1

0,4

0,6

0,1

0,6

0,1

0,7

-0,3

2016

0,4

-0,1

-0,6

-0,1

0,1

0,0

-0,1

0,0

0,2

0,0

Sammenligninger
 
Hvor tilfreds er du med eget læringsutbytte hittil i studiet, når det gjelder:

Bachelorstudium i ingeniørfag - data

Avdeling for informasjonsteknologi

Studiebarometeret 2018 EGET LÆRINGSUTBYTTE 19
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Ikke enig (1) (2) (3) (4) Helt enig (5)

Jeg er motivert for studieinnsats

Jeg benytter meg av de organiserte læringsaktivitetene som
tilbys

Jeg møter godt forberedt til undervisningen

Jeg opplever at studieinnsatsen min er høy

0% 25% 50% 75% 100%

9 27 18 45

9 18 45 18 9

9 27 45 18

9 36 18 36

Gns.

4,0

3,0

3,7

3,8

Vet ikke

0%

0%

0%

0%

Nasjonalt

0,1

-0,6

0,3

0,1

Institusjon

0,1

-0,3

0,3

0,2

2017

0,7

-0,3

0,9

0,5

2016

-0,1

0,0

0,3

0,0

Sammenligninger
 
I hvilken grad er du enig i de følgende påstandene:

Bachelorstudium i ingeniørfag - data

Avdeling for informasjonsteknologi

Studiebarometeret 2018 EGET ENGASJEMENT 20
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I liten grad (1) (2) (3) (4) I stor grad (5)

Jeg opplever at de faglig ansatte stiller klare forventninger til
meg som student

De faglig ansatte forventer at jeg stiller forberedt til organiserte
læringsaktiviteter

De faglig ansatte forventer at jeg deltar aktivt i organiserte
læringsaktiviteter

De faglig ansatte har høye faglige ambisjoner på vegne av meg
som student

0% 25% 50% 75% 100%

8 67 25

9 45 27 18

33 8 25 8 25

8 25 33 33

Gns.

4,2

3,5

2,8

3,8

Vet ikke

0%

8%

0%

0%

Nasjonalt

0,6

-0,3

-0,8

0,2

Institusjon

0,7

-0,2

-0,9

0,2

2017

0,4

0,3

-0,3

0,1

2016

0,6

0,0

-0,5

0,0

Sammenligninger
 
I hvilken grad er du enig i de følgende påstandene:

Bachelorstudium i ingeniørfag - data

Avdeling for informasjonsteknologi

Studiebarometeret 2018 FORVENTNINGER 21
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Ikke enig (1) (2) (3) (4) Helt enig (5)

Jeg går på det studieprogrammet jeg helst vil gå på

Jeg er, alt i alt, tilfreds med studieprogrammet jeg går på

0% 25% 50% 75% 100%

25 75

17 33 50

Gns.

4,5

4,2

Vet ikke

0%

0%

Nasjonalt

0,1

0,1

Institusjon

0,0

0,2

2017

0,0

0,6

2016

-0,1

0,0

Sammenligninger
 
I hvilken grad er du enig i de følgende påstandene:

Bachelorstudium i ingeniørfag - data

Avdeling for informasjonsteknologi

Studiebarometeret 2018 OVERORDNET TILFREDSHET 22
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Læringsaktiviteter organisert av institusjonen (inkludert all
undervisning og veiledning, samt praksis hvis relevant)

Egenstudier (lese pensum, gjøre oppgaver, delta i kollokvier og
annet gruppearbeid, etc.)

Betalt arbeid

0 12 24 36 48

14,5

20,5

9,8

0 1-9,9 10-19,9 20-29,9 >29,9

Betalt arbeid

Egenstudier (lese pensum, gjøre oppgaver, delta i kollokvier og
annet gruppearbeid, etc.)

Læringsaktiviteter organisert av institusjonen (inkludert all
undervisning og veiledning, samt praksis hvis relevant)

0% 25% 50% 75% 100%

27 55 9 9

10 10 70 10

10 60 30

 

 

Her ba vi studentene fordele sin totale studieinnsats. De ble bedt om å anslå hvor mange timer per uke, de i gjennomsnitt på  studiet (ikke medregnet ferier), brukte
på:

Gjennomsnittverdiene på tidsbruk angis over. Tallene er gruppert i figuren under. I spørreskjemaet var det ikke mulig for studentene å skrive inn verdier større enn 80 for
faglige aktiviteter eller verdier større enn 50 for betalt arbeid.

Bachelorstudium i ingeniørfag - data

Avdeling for informasjonsteknologi

Studiebarometeret 2018 TIDSBRUK PÅ FAGLIGE AKTIVITETER

OG BETALT ARBEID 23
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(1) I liten grad (2) (3) (4) (5) I stor grad

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

0% 25% 50% 75% 100%

17 8 50 25

8 17 25 50

8 8 42 42

8 25 25 42

Gns.

3,7

4,2

4,2

3,9

Vet ikke

0%

0%

0%

0%

Nasjonalt

0,3

0,8

1,1

0,4

Institusjon

0,3

0,8

1,0

0,3

Sammenligninger
 
I hvilken grad er du enig i følgende påstander om bruk av digitale verktøy/medier:

Bachelorstudium i ingeniørfag - data

Avdeling for informasjonsteknologi

Studiebarometeret 2018 BRUK AV DIGITALE VERKTØY 24
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Monica Lind Kristiansen

Fra: Gunnar Misund
Sendt: mandag 9. september 2019 08.41
Til: a@a6r.com; adv_board_it@hiof.no; aksel.lindberg@invensys.com; 

andeglen@online.no; andre.hauge@ife.no; andreas_93@hotmail.com; 
Andreas.Skauen.Pedersen@ostfoldmuseene.no; 
annemarit.godal@inspiria.no; Asgeir.Droivoldsmo@ife.no; av@drylab.no; 
bernt.bremdal@ncesmart.com; bernt@xalience.com; berzi-
nawzad.wasfy@capgemini.com; bjklev@sunnaas.no; 
bjorn.klath@stromstad.se; bjorn@drivhuset.no; bjorn@syddpress.com; 
bodand@ostfoldmuseene.no; chrell@ostfoldmuseene.no; Christian 
Sørhaug; christoffer.h@nordic-group.no; dag.skjeltorp@borregaard.com; 
dag@ibs-security.no; daniel@sempro.no; dieter.hirdes@ncesmart.com; 
eivind@flowit.no; eli.droivoldsmo@nexans.com; Elisabeth Giske; 
elsie.brenne@gmail.com; erlend.overby@karde.no; erlingf@prediktor.no; 
espen.nordenhaug@kulturit.no; espen@nordenhaug.com; frank-
remy.sand@fresenius-kabi.com; frbj@cowi.no; fredrik.johnsen@glava.no; 
Fredrik Halland Skjerve; fridtjof@fullstakk.com; 
garjen@fredrikstad.kommune.no; gaujac@ostfoldmuseene.no; 
Gaute.Jacobsen@ostfoldmuseene.no; geir.faremo@esmartsystems.com; 
geir.fevang@hansenprotection.no; geir.ogrim@so-hf.no; 
gina.anette.brekke@halden.kommune.no; gisle@logiq.no; gisle@visavi.com; 
Grete.Rindahl@ife.no; gyorgy.kalman@dnb.no; haakon@wiumlie.no; 
Hakon.Kvale@saint-gobain.com; Haris.Jasarevic@brynildgruppen.no; 
hch@sirkusmedia.no; hege.haugland@fresenius-kabi.com; 
hege.hornnaes@sarpsborg.com; heglin@ostfoldmuseene.no; 
hegtof@ostfoldmuseene.no; heidi@allsangpagrensen.no; 
Helge.Brudeli@paxster.no; hernan@s-tec.no; hmberger@hotmail.no; 
inger.ruden@bufetat.no; Istvan.Szoke@ife.no; jamarc@ostfoldmuseene.no; 
jan.sverre.larsen@communicate.no; jan.tore.harlyng@halden.kommune.no; 
jan@compusoft.no; jarias@hvaler.kommune.no; jaschjer@gmail.com; 
jeanette.andersson@stromstad.se; jens-petter.berget@halden.kommune.no; 
jens.patrick.langstrand@ife.no; jenserik@mjolnerod.no; 
jo.morten.sletner@norgesnett.no; joe@itzi.no; john.eidar.simensen@ife.no; 
john.inge.kristiansen@leca.no; john.inge.kristiansen@weber-norge.no; 
john.magne.gitmark@teknotherm.no; Jon Arne Løkke; 
Jon.vold@norskeskog.com; Jonas.Bergan@so-hf.no; jorgen@blenderco.no; 
jostein@gronnlinje.no; jth51@frisurf.no; 
Kare.Edvardsen@halden.kommune.no; kargri@ostfoldmuseene.no; 
karivold@online.no; karoline.brynildsen@infotjenester.no; kh@wiso.no; 
kjellrun.borgmo@csamhealth.com; kjetilaabo@gmail.com; 
knut.johansen@ncesmart.com; kriffops@online.no; 
kristian_kjelsberg@yahoo.com; kristian.kolstad@infotjenester.no; larhus2
@ostfoldfk.no; Lars.Hurlen@ife.no; lars@futureready.no; larsemil87
@gmail.com; Personalet Allesteder Informasjonsteknologi; 
lo@sealengineering.no; lone.larsson@borregaard.com; 
lorenzo.ruscelli@smartinnovationnorway.com; 
maja.alimehaj@sarpsborg.com; Maren.Eitrheim@hrp.no; 
maren.pettersen@bufetat.no; mari-ann.akerjord@prediktor.no; 
marie.moksness@sarpsborg.com; marita@krevent.no; 
Mathias.Holm@brynildgruppen.no; mats@lindh.no; may-
lill.hansen@saabgroup.com; merete.tangen@halden.kommune.no; 
Michael.Hildebrandt@ife.no; michael.louka@ife.no; mictho4@ostfoldfk.no; 
morten.enholm@prediktor.no; morten.granlund@capgemini.com; 
Morten.Ulekleiv@ha-halden.no; morten@citytrike.no; morten@netron.no; 
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Til: morten@oqo.no; nina.borgersen@capgemini.com; nora@sirkusmedia.no; 
Odd Tore Kaufmann; oeup@sarpsborg.com; oeystein-
ulfeng.paulsen@sarpsborg.com; office@compusoft.no; olle@samspille.com; 
oystein.falch@dataservice.net; oyvind.ohra@communicate.no; Øyvind Øhra; 
Oyvind.Stokseth@halden.kommune.no; paal.grandahl@pmdata.no; 
peb@dashsoftware.no; per-olavr@prediktor.no; 
per.bergerud@woc2019.no; Per.Christian.Gundersen@esmartsystems.com; 
Per.Olav.Hansen@unger.no; per@samspille.com; Petter.Kvalvik@ife.no; 
post@appresso.no; r.whitaker@tukeinstitute.org; robert@re-visjon.no; 
Ronny@outsearching.com; RTEM@CHECKD.IT; sabine@blenderco.no; 
sigvart@drivhuset.no; Sizarta.Sarshar@ife.no; solveig@drivhusetostfold.no; 
sonerl@sunnaas.no; stein@earthtreemedia.com; sts@dashsoftware.no; 
Studentleder Høgskolen i Østfold; sveinung.nesheim@gmail.com; 
sven.erik.tonnesen@esmartsystems.com; terje@smartebyernorge.no; 
Thomas.nergaard@esmartsystems.com; thomas@prediktor.no; 
thor.moen@ncesmart.com; thor.moen@smartinnovationnorway.com; 
thor@grenserittet.com; Tomas.Nordlander@ife.no; 
tommy.nedbu@glava.no; Tommy Payne; tor.frydenberg@ncesmart.com; 
tord@akerbaek.no; toreh@ostfoldfk.no; torun@slattland.no; 
trond@eventyrlie.no; ulhaev@fredrikstad.kommune.no; 
ulrika.holmgren@ncesmart.com; 
ulrika.holmgren@smartinnovationnorway.com; vidar.kristoffersen@fen.no; 
Yngve.Ellingsen@inspiria.no; yngve@provinsen.no

Emne: Forslag til bacheloroppgaver HiØ/IT

Hei alle! 
 
HiØ/IT har som mål å jobbe tett med IT-aktørene i regionen vår. Det viktigste instrumentet vi har for å 
oppnå dette, er bacheloroppgavene i vårsemesteret i det tredje studieåret. Dette er også en god arena for 
rekruttering, det er ikke sjelden at gode oppgaver ender opp i ansettelser. Med dette inviterer vi bedrifter 
og organisasjoner til å komme med forslag til oppgaver. Fristen for å sende inn forslag er 25. oktober. 
 
Grupper fra IT har seks ganger vunnet Laurbærbladet, HiØ sin pris for beste bachelorprosjekt … regner 
med at vi i fellesskap klarer det en gang til! Se f.eks. 
https://www.hiof.no/om/aktuelt/aktuelle-saker/2018/fikk-pris-for-sine-studentprosjekter.html 
 
Her finner dere andre gode oppgaver: 
https://wiki.hiof.no/index.php/Bacheloroppgaven_-_Best_practice#Hall_of_Fame 
 
Vi sender denne invitasjonen til miljøer vi tror kan ha forslag til prosjekter, og/eller har kjennskap til andre 
som kan være interesserte. I det siste tilfellet ber vi dere sende eposten videre. Noen av dere er også 
nettverkskontakter; fint om dere sender eposten videre til relevante miljøer. 
 
 
KORT OM BACHELOROPPGAVEN VED HiØ/IT 
 
Emnet har en wikiside der nødvendig og tilstrekkelig informasjon oppdateres fortløpende: 
https://wiki.hiof.no/index.php/Bacheloroppgaven 
 
Bacheloroppgaven er obligatorisk for alle bachelorstudentene ved Avdeling for Informasjonsteknologi. Den 
er på 20 studiepoeng (2/3 av semesteret) og gjennomføres i løpet av våren i 3. studieår. 
 
Hovedmålet er å få erfaring i planlegging og gjennomføring av et IKT-prosjekt. Temaet skal være basert på 

366



3

ferdigheter og kunnskaper studentene har tilegnet seg i studiet, men de må ofte lære seg nye metoder og 
verktøy. 
 
Oppgavene er definert eksternt (bedrift, institusjon eller organsisasjon) eller internt (en avdeling på HiØ), 
og veiledes av en fagansatt på HiØ/IT. Det er viktig at oppdragsgiver ikke ser på gruppa som konsulenter 
som skal levere et fullt ferdig produkt, men heller som en samarbeidspartner. Studentene kan bidra til økt 
kunnskap, og vil levere et grunnlag som kan brukes til videre arbeid hos oppdragsgiver. 
 
Se her for mer om rollene i bacheloroppgaven: 
https://wiki.hiof.no/index.php/Bacheloroppgaven_-_Roller 
 
Det er grovt sett tre typer prosjekter: 
 
Utvikling: 
Utvikling av et konkret system, som kan bestå av programvare, maskinvare, eller begge deler. Vanligst for 
studenter som følger retningene "Informatikk" og "Dataingeniør". 
 
Mediaproduksjon: 
Design og produksjon av en film, et radioprogram, et media-orientert nettsted eller liknende. Vanligst for 
studenter som følger "Digitale medier”. 
 
Utredning: 
Tar for seg en problemstilling som belyses ved litteraturstudier, testing og evaluering av systemer, og/eller 
brukerundersøkelser. Her er resultatet selve hoveddokumentet. Vanligst for studenter som følger 
"Informasjonssystemer". 
 
FORDELING AV PROSJEKTER 
 
Oppdragsgivere sender prosjektforslag til undertegnede, ved bruk av vedlagte mal. Ta gjerne kontakt, så 
kan jeg bistå i å utarbeide et forslag. 
 
Forslagene legges ut fortløpende på vår wiki, og studentene oppfordres til å ta kontakt med 
oppdragsgiverne. Hvis oppdragsgiver ønsker det, kan prosjektet tildeles en bestemt gruppe. 
 
Det vanligste er at gruppene ikke "finner" sin oppdragsgiver, og da sender studentene inn sine ønsker, og 
prosjektene fordeles etter beste evne. 
 
OBS: Det er alltid flere forslag enn grupper, så det blir jo noen som ikke får besatt sine prosjekter, men da 
er det bare å prøve neste år. 
 
 
DATOER 
 
25. oktober: Frist for å melde interesse fra oppdragsgiver. Fyll ut vedlagte skjema og returner til 
undertegnede. OBS: På dette tidspunktet behøver ikke prosjektene være ferdig definerte, det holder med 
noen få stikkord. 
 
November/Desember: Studentene og bedriftene danner grupper og utarbeider 
prosjektskisse 
 
6. desember: Ferdig prosjektskisse, gruppekontrakt og prosjektkontrakt 
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6. januar: Prosjektstart 
 
20. januar: Forprosjektrapport 
 
 
Mvh, 
Gunnar Misund, fagansvarlig 
 
PS: Ta kontakt hvis dere lurer på noe! 
 
____________________________________________________________________ 
 
Gunnar Misund - Associate Professor 
Østfold University College, School of Computer Sciences, 
Remmen, N-1757 Halden, Norway 
 
gunnar.misund@hiof.no    -   http://www.ia.hiof.no/~gunnarmi 
 
Mobile: +4792462431, Fax: +4769215002  
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Studieenheten

NOTAT

Saksbehandler: Tommy Payne
Telefon: +4769608329
E-post tommy.payne@hiof.no

Til:
Harald Holone, Avdeling for informasjonsteknologi

Unntatt offentlighet iht. Offl §13 jfr Fvl 
§13.1

Deres referanse: Vår referanse: 19/00045-23 Dato: 

Oversendelse av melding gjennom Si ifra nr. 044/2019

Forholdet er nærmere beskrevet av melder i teksten under.

Gi en kort beskrivelse av det som har skjedd:

Jeg har gått sammen med tillitsvalgte for årsstudium og en annen gruppe med 
studenter for å uttrykke en bekymring for videre undervisning, spesielt , 
som vi mener at det har et stort forbedringspotensial. Her er noen av punktene vi 
gikk gjennom: 

* Ingen "ordentlige" forelesninger etter første foreleser sykemeldte seg, her ble det
repetisjon av faget utført av studentassistenter før faget var ferdig med gjennomgang
av hele pensum (noe som jeg er bekymret over skal ha noe å si for videre fag, og at 
jeg mangler kompetanse og forståelse for å fullføre neste semester). 

* Andre foreleser sykemeldte seg uten å gi beskjed til over 200 studenter, flere fikk
vite at hun først var sykemeldt på eksamen, når hun egentlig hadde sykemeldt seg 
en stund før det. Fikk heller ingen beskjed om hvem vi skulle henvende oss til siste 
uka før eksamen. (noe som igjen er en bekymring for mange som aldri har hatt 
eksamen ved en høgskole) * Studentassistenter som ikke er så behjelpelig når man 
står fast. Blir bedt om å google problemstillingen. (Her vil jeg nevne at 
studentassistentene gjør en bra jobb, men at vi ser at de har hatt alt for mye å gjøre).

* Uenigheter mellom studentassistenter og foreleserne angående retting og
ansvarsfordeling. 

* Vanskelig å vite hvem som har ansvaret for faget. Blir sendt fram og tilbake mellom
foreleser og studentassistenter uten å få svar på spørsmål. 

* Dårlig kommunikasjon mellom studentassistenter og forelesere. Gjentatte
forelesninger om samme emne og samme powerpoint før vi har gått gjennom hele 
pensum. 

* Retter obligene på forskjellig grunnlag. Trekker for ting som ikke står i oppgave
teksten. Man spør en studentassistent om en ting er greit, mens en annen ikke er 
enig i den. Her burde personene som retter oppgavene ha full forståelse for hva 
oppgaven egentlig spør om. 

* Opggavetekstene virker som at de har blitt laget ganske fort, dårlig formulert. *
Retter obligene sent. Får ikke svar før neste obligatoriske oppgave skal leveres, noe 
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som er viktig når de obligatoriske oppgavene henger sammen. 

* Vi kom sent igang med undervisning og hang bak i pensum konstant gjennom 
semesteret. 
* Eksamensforberedelsene, som er nødvendig for studenter som aldri har hatt 
eksamen ved en høgskole før, var minimale. Studenter møtte opp til en 
forberedelses forelesning angående eksamen, men ingen forelesere dukket opp og 
ingen beskjed gitt. 

* Føler ingen tar oss alvorlig når vi har gått og snakket med studieveiledere om 
problemet med faget. 

* Studentassistentene uttrykker at de har mye å gjøre og det blir en unnskyldning for 
at de ikke har tid til å rette obliger i tide. Vi har prøvd å ta kontakt med eventuelle 
personer som har noe med IT avdelingen å gjøre, men føler oss ikke hørt og vi 
uttrykker dermed en bekymring for neste semester og neste års studenter.

Forslag til hva HiØ kan gjøre med saken:

Her er noen av våre forslag til forbedring til neste semester og andre studenter som 
skal ha dette faget senere: 

* For å vise litt respekt for andre studenter som bor et stykke unna kan man si ifra 
om kansellering av en forelesning mer enn en time i forveien. 

* Bedre kommunikasjon mellom alle parter. 

* Bør være rom for at forelesere kan sykemelde seg uten at det går utover 
forelesninger og studenter. Her er det et stort forbedringspotensial. Vil nevne at vi 
forstår at sykemeldinger kan forekomme, men systemet viser at det ikke er rom for 
det. 

* Muligheten for at forelesere skal være tilgjengelig på mail eller andre plattformer 
uka før eksamen. Kanskje ansette flere eller gi klar beskjed om hvem vi kan 
henvende oss til for eventuelle spørsmål. 

* Kanskje ansette flere studentassistenter? Ble fortalt at flere ble ansatt, men at 
ingen merkverdig forskjell ved tilbakemeldinger av obliger før siste oblig var levert. 

* Bedre formulering i obliger tror vi vil skape mindre forvirring blant studenter, noe 
som igjen vil kutte ned på unødvendige spørsmål til foreleser og evt 
studentassistenter.

Ber om at saken behandles i Public360 innen senest to uker og at innmelder holdes orientert om 
hvordan forholdet følges opp av avdelingen. Det er viktig at dette dokumenteres.

Kontaktinformasjon til innmelder:

[Anonymisert]

Med hilsen
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Tommy Payne
Seniorkonsulent

Kopi til:
Klikk her for å skrive inn tekst., Klikk her for å skrive inn tekst.
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Jim-Alexander Gundersen: Hei, tenker alle andre kommer til å skrive om det sosiale og det logiske så jeg holder meg kun til
å snakke om de fagene jeg tok, så om du lurer på noe som helst om disse fagene er det bare å ta kontakt med meg.

Introduction to computer Networks

I nettverk så hadde vi en foreleser som var utplassert fra ett marine institutt fra området, han hadde god kompetanse fra området og fortalte ofte
historier fra arbeidslivet i faget. I faget gikk foreleseren gjennom alle lagene i OSI modellen, med grunn gjennomgang og oppgaver fra hvert lag.
Gjennom semesteret ble det også gjort flere labber i python hvor man skulle få datamaskiner til å kommunisere med hverandre. Hvis dette ikke
er et fag du trenger å ta ville jeg fortsatt anbefale faget for kompetansen som er viktig i en IT karriere om nettverk er noe som interesserer deg.

Intro to database systems
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Databaser var veldig teoretisk orientert og fokuserte mer på hvordan database systemer er bygd opp og hvordan databaser henter ut data fra
harddisken, søker etter spesifikke nøkler, og mindre fokus på hvordan man faktisk bruker SQL, selv om vi fikk god gjennomgang i SQL spørringer
var det ikke mye prosjekter eller lekser som gikk ut på å sette opp databasesystemer, men mer på å hente ut data. Det var også mye oppgaver
som gikk ut på å regne på hvor lang tid det vil ta å hente dataene ut av databasen.

Discrete mathematics

Discrete mathematics var kanskje det faget jeg vil minst anbefale, jeg vet ikke hva de går gjennom i matte for IT i norge, men her følte jeg veldig
lite var nytt, det meste er ting man lærer i norge på videregående, men kanskje rettet litt mer mot IT med tanke på grafer og funksjoner. det var
også litt fokus på boolsk algebra, men det har dataingeniør studentene alt lært i faget datateknikk. Faget blir godkjent som erstatning for matte
for IT, men da er det å forvente at man kan slite litt med matte i senere fag som, datagrafikk.

Design and analysis of algorithms

Algorithms var et veldig godt fag, det blir sagt å være ett av de vanskeligere fagene her, men om man faktisk følger med og er interessert er det et
veldig godt fag. Man lærer mange spennende algoritmer og har ukentlige innleveringer hvor man faktisk må programmere de i
 
c++. Vi gikk også mer utdypende i vanskeligere temaer som dynamisk programmering og memoisering noe jeg ikke tror andre skoler faktisk
lærer i algoritmer faget.

Intro to data structures

Datastrukturer var også veldig bra, tror det hadde mye med læreren jeg hadde, han var utplassert fra facebook og var genuint interessert i
programmering og at alle i klassen skulle lære. oppgavene var lagt opp til at man kunne gjøre det når man ville så lenge man var ferdig før
semester slutt. i faget gikk man gjennom mange av de grunnleggende data strukturene i programmering. som array, linked list, stack, queue,
dequeue, map og list. alle disse skulle vi programmere både ved bruk av array og ved bruk av linked list. faget gikk også grundig inn i tids og
plass kompleksitet og lærte oss og stor O notasjon. Vet det er facebook ansatte som skal fortsette å ha faget fremover så tror dette faget kommer
til å fortsette å være bra.

Game development

Game development var veldig spennede, vet de skulle bytte lærer nå etter sommeren så er ikke sikkert det jeg sier kommer til å stemme
fremover. I faget jobber man i starten på å lære seg unity, det er noen obligatoriske oppgaver i starten som å lage angry birds og super hot, før
man går videre til å kunne jobbe på hvilket som helst spill man vil. det er sånn at spilldesign studentene kommer opp med spill konsepter så er
det spillutvikling studentene som kan velge seg et prosjekt de vil jobbe på, litt som i virkeligheten. vi ble tvunget til å  måtte lage spill til VR, men
som sagt dette kan muligens endre seg i fremtiden.

Web production

Webproduksjon fokuserer på utvikling av nettsider for klienter, klienter kommer til skolen som er ordentlige lokale bedrifter som trenger en
opppussing av nettsiden sin. og så blir man fordelt inn i grupper som skal jobbe på nettsidene, sidene blir laget i wordpress og faget er veldig
fokusert på design. så om du er dataingeniør eller informatikk student som fokuserer mer på programmering enn design er ikke dette faget å
anbefale. utenom det er læreren kjempe hyggelig og det er nesten garantert at du får en god karakter om du tar dette faget
og gir en liten innsats.

App prob and stat
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I statistikkfaget programmerer man i R, og får grundig gjennomgang allerede første dagen om hvordan man simulerer hendelser og viser grafer.
Faget er ganske hardt, men man får en
 
god oversikt over statistikk og sannsynlighet. Det er to ukentlige lekser, som kan være ganske hardt, men det gjør også at man får veldig god
oversikt over faget.

Operating systems

Operativsystemer var muligens mitt favoritt fag på CSUMB, faget var utrolig lærerikt og man gikk igjennom utrolig mye innenfor
operativsystemer, VI gikk gjennom hvordan prosesser kan dele på samme CPU, RAM og harddisk. Masse om multithreading i C. og litt om
språkprosessering. Vil virkelig anbefale dette faget.

Hilsen Jim-Alexander Gundersen

 

Publisert 31. aug. 2018 08:00 - Sist endret 14. mai 2019 13:29
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Les om utvekslingserfaringen til Fredrik Forsell og få nyttige råd og tips til egen utveksling.

Når jeg først ankommet Brisbane ble jeg plukket opp av en person som var ansatt av både QUT og UQ. Dette var en del av et tilbud hvor
utvekslingsstudenter får gratis transport fra flyplassen til boplassen deres.

Grunnet problemer med å finne leilighet endte jeg opp med å bo på hotell i 2 uker. Jeg kan derfor anbefale alle som skal studere i Brisbane å lete
etter boplass en stund før reisen. QUT har et sammarbeid med ulike flyttingsbyråer som organiserer gratis visninger hvor de kjører studenter til
ulike bofellesskap for studenter. Link finner du nederst I rapporten. En annen god metode er å bruke flatmates.com for å finne leilighet.
Flatmates er et privat market for leie og utleie av boplass i Australia. Der kan du søke spesifikt for leiligheter som er i nærheten av skolene. Det er
vanlig for studenter for QUT og bosette seg i: Kangaroo Point, South Bank, West End, Woolloongabba, Brisbane CBD og Fortitude Valley.

The Brisbane river
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Brisbane er en storby i forkledning. Selv om at dette er en by med 2.5 millioner innbyggere, så føles det ikke ut som den er overpopulert.
Brisbane sentrum (CBD) har en stor mengde med skyskrapere, men etter under 30 min med gåing vil du finne store parker og små hus. Selv om
det ikke er mye «vill» natur, så har det blitt gjort en veldig god jobb med planting og vedlikeholding av trær og busker.

Byen strekker seg rundt en lang elv kalt The Brisbane River. Rundt denne elven er det blitt bygget fine stier slik at det er lett komme seg rundt i
byen uten trafikkstøy. Dersom du skal reise lengre strekninger har Brisbane også et veldig bra kollektivsystem. Etter anskaffelse av et
transportkort (goCard) kan du få billig transport rundt omkring i Queensland (Studenter får halv pris). For ca 100kroner kan du komme deg frem
og tilbake til den kjente surferplassen Gold Coast via tog. Denne turen tar 1,5 timer hver vei, men er absolutt verdt det.

The Brisbane river og New farm park

Det første folk ofte tenker på når Australia blir nevnt er farlige dyr. Dette er ikke et så stort problem som folk ofte tror. Så lenge du er forsiktig og
ikke leker i busker så er sjansen for å bli angrepet minimal. Under hele oppholdet så var myggen det værste dyret vi fikk besøk av i vår
blokkleilighet. I byen så var det vanlig å se pungrotter, kalkuner og andre fugler, men dersom du drar et stykke bort fra bebyggelsen så finner du
andre spennede dyr slik som kengeruer og wallabies.
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Studentmiljøet på QUT var veldig bra. I den første uken (Oriention week) vil ulike klubber sette opp telt på Campus og prate med studenter om
aktivitetene de arrangerer. Det finnes et veldig stort utvalg av klubber for: sport, internationale studenter, religion, spessielle interesser, Social
Justice og fakultet. Under mitt utvekslingssemester så ble jeg med I International club, QUT Surfers og Norsk. QUT Surfers arrangerte surfeturer
og husfester. Norsk er en studentklubb opprettet for nordmenn, men ettersom de har mange gode fester og pubcrawls så har de mange
medlemmer med andre nasjonaliteter. Hvis du er interessert i å dra på mange fester i løpet av semesteret så bør du følge klubbene på facebook.
Du trenger ikke alltid å være medlem for å bli med på arrangementene.

Skolesystemet på QUT var veldig annerledes enn på Høgskolen i Østfold. Alle fagene hadde innleveringer som talt på den endelige karakteren.
En vanlig måte å bli vurdert på er 2 innleveringer som teller 30 prosent, oppmøte i labbene 10% og en eksamen på slutten av semesteret som
teller 30%. Dette var en god måte for å minimere stresset under eksamensperioden. Det er en veldig god følelse og vite at du har nok poeng til å
bestå før du tar den siste eksamenen.

En annen ting som jeg syntes var veldig bra på QUT er at de tok opptak av alle forelesningene. Dette gjorde det veldig lett å ta fri fra skolen å dra
på turer i helgene.
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South Mission Beach
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QUT Surfers – Byron Bay trip

Semesteret startet i midten av Juli. Temperaturen var vanligvis mellom 15-20 grader på dagen. Noen dager var kaldere enn andre og det ble
nødvendig med en tykk genser. På natten derimot kunne temperaturen synke ned til 10 grader. Ettersom hus I Australia vanligvis ikke har god
varmeisolasjon er det lurt å ta med seg varme klær.

Temperaturen økte gradvis mot slutten av semesteret. I november lå temperaturen vanligvis rundt 30 grader på dagen noe som gjorde det
veldig vanskelig å oppholde seg ute. Temperaturen på kveldene ble også veldig varme. Det var til tider så varmt at du svettet selv etter at solen
hadde gått ned. Dette gjorde at det ble veldig viktig med aircondition i leiligheten.
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Magnetic Island

Prisene i Australia er veldig like som i Norge (med untak av sukker- og alkoholprisene som er litt lavere). Når det skal kjøpes matvarer er de
billigste butikkjedene Woolworth, Coles og Aldi. Butikkjeden IGA har høye priser og bør derfor unngås. Hvitevarer kan kjøpes billig på Target eller
big W. Alkohol er billigst på BWS (Beer Wine Spirits) og Dan Murphies.
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Story Bridge

I midten av semesteret får alle studentene fri I en uke. Vi brukte denne uken til å fly til Cairns og kjøre bil tilbake igjen. Vi fant en nettside som
lånte ut biler gratis mot at du transporterte dem til en annen plass I Australia (link nederst I rapporten). Vi plukket opp bilen på flyplassen I
Cairns, og fikk bruke bilen I 7 dager. Dersom vi ønsket å bruke den lengre kunne vi betale en dagspris på ca 500 kroner. Hele bilturen var en veldig
kjekk opplevelse. Vi fikk opplevd alt mellom tropiske regnskoger og tørre ørkenområder med et variert dyreliv.
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Wooroonooran National Park (nærheten av Josephine Falls)
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Barron Falls (Nærheten av Cairns)
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Josephine Falls (mellom Cairns og Townsville)

Selv om vannet fra springen er drikkbart så har det en sterk smak av klor. På Target selger de vannfiltereringskannen Brita for ca 150
kroner. Denne fjerner omtrent all smak, og kan filtrere hundrevis av liter vann før filteret må byttes.

●

Når det bestilles flybiletter til og fra Australia kan det være veldig rimelig å besøke andre land på veien. For omtrent den samme
bilettprisen fikk jeg flydd til ulike stedere på veien hjem. Jeg hadde 2 mellomlandinger I Hawaii (19timer I Maoi, og 10 timer I Honolulu)
etterfulgt av en 4 ukers ferie i California.

●

Ettersom at facebook brukes veldig mye for organisering av events i Australia kan jeg anbefale å følge ulike organisasjoner og
nattklubber for å holdes oppdatert. Det er vanlig at bilettprisene er billigere hvis du er tidlig ute.

●

Nattklubber har ofte fotografer som laster opp bilder fra hver natt. Hvis du sjekker facebooksidene kan du få et godt inntrykk over
hvordan festlivet er i hver enkel nattklubb.

●

Du kan registrere transportkortet (goCard) til bruk av citycycle. Dette er en utleietjeneste for sykler som du kan bruke så mye du vil.
Medlemmskapet koster kun 20 kroner per måned. Det finnes et stort antall sykkelstasjoner og det vil ta ca 5min å gå fra stasjon til
stasjon.

●

Noen utleiere vil kreve anskaffelse av en australsk bankkonto. Jeg startet opp en gratis bruker i ANZ (The Australia and New Zealand
Banking Group Limited), hvor jeg fikk bankkort og nettbank. Jeg brukte det norske bankkortet for vanelig handling.

●

Etter ankommelsen til Brisbane er det også viktig å få seg et australsk telefonnummer. Dette brukes på skolen og for oppmelding av
ulike tjenester (Uber, UberEats, Offentlig transport etc..). Optus er en av de billigere leverandørene. De hadde ingen bindingstid, og
hadde en stor variasjon av datapakker. Ringing og sending av SMS var gratis I Australia.

●

Ved anskaffelse av studentkort så kan du også få studentrabatt på mange av tjenestene.●
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Streets beach Brisbane

Publisert 28. mars 2019 15:16 - Sist endret 28. mars 2019 15:16

●

Gratis transport fra flyplass: https://www.qut.edu.au/about/services-and-facilities/all-services/airport-reception

Finne boplass I Brisbane: https://www.qut.edu.au/about/services-and-facilities/all-services/accommodation og
www.flatmates.com.au

Gratis leiebil: https://www.transfercar.com.au/

●
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Utveksling til Australia høsten 2017 

Jeg dro sammen med en klassekamerat Sivert Skarning. Dette var guld siden vi kunne jobbe sammen 
med fag ettersom vi tok de samme fagene på QUT. Jeg utvekslet mitt tredje semester i bachelor 
studiet mitt for data ingeniør. (høstsemesteret her, vårsemesteret der. Ja det blir litt forvirrende). 
QUT har to campuser Kelvin Grove (KG) og Gardens Point (GP). Vi hadde alle forelesningene våre på 
GP som ligger i sentrum av Brisbane, mens KG ligger lenger Nord. Det går busser mellom campusene 
hvert 15. min som er gratis for elever. 

Søking og mottak ved QUT: 
Det beste tipset jeg an si er å være tidlig ute på alt. Vær tidlig ute med å kontakte internasjonalt 
kontor på HIOF. Vær tidlig ute med å fikse forsikring (Jeg brukte ANSA). Vær tidlig ute med å søke 
visum (Det kan ta tid, men gikk veldig fort for meg). Vær tidlig ute med bli godkjent til fagene, 
registrere deg i fagene og registrere deg til klassene! Når man er oppmeldt til ett fag, må man 
fortsatt registrere seg til klasser. Her er det førstemann til mølla. Man kan være godkjent og 
registrert til et fag, men er man ikke kjapp nok, kan det hende du ikke får klassene du trenger. 
Hvis man søker om det, kan man bli hentet gratis av QUT på flyplassen. Husk! Hvis dere er to eller 
flere, søk hver for dere, ikke legg til flere folk i en søknad, da må de ekstra personene betale. Det er 
flere orienteringsforelesninger på campus i løpet av semesterstart. Her får man all informasjon man 
trenger. Det er blir lagt opp til internasjonale student fester, og «pub crawls» som er et bar til bar 
opplegg. Vær aktive, bli medlemmer av facebook grupper ol. 

Litt om å studere på QUT: 
På QUT er det forventet mer egeninnsats enn på HIOF. Bibliotekene på begge campuser er åpne til 
ganske sent nesten hele uka, og man kan booke grupperom online.  
Eksamener er gjort litt annerledes enn på HIOF. Man får som regel mellom 40 – 60 «multiple choice» 
spørsmål, og rundt 5 langsvars oppgaver. Man fyller ut et standardisert skjema som blir kjørt inn i en 
maskin som gjør ting mer effektivt, og man får tilbake resultatene sine fortere. NB! Man får ikke ta 
med seg hjelpemidler til noen av eksamenene i fagene som er nevnt under! 
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Fagene jeg tok på QUT: 

• IAB330 – Moblie Application Development 
Dette er et fag jeg kan annbefale! Foreleseren vi hadde hadde Tysk oprinnelse og var til tider 
litt vanskelig å forstå, men faget er veldig interesant. Man lærer seg å jobbe I en gruppe på 
ca.4 der en har annsvar for design, en software arkitektur, en testing og en er 
prosjektansvarlig og skal få alle til å jobbe bra sammen. I løpet av semesteret skal gruppen 
utvikle en app som fungerer på bade Windows, Apple og Android telefoner.  
Dette faget går hand I hand med HIOF sitt .NET, så hvis du planlegger å ta .NET senere vil jeg 
virkelig anbefale å ta dette faget. Mer teknisk så bruker vi Xamarin Forms some r basert på 
.NET framework med XAML og C# til å utvikle Cross platform applications. Dette faget har 
ikke noen eksamen, men baserer karakteren din på gruppeprosjektet og ukentlige online 
quizer. Dette er et tidkrevende og middels vanskelig fag. Lett hvis du har tatt .NET før. 
 

• CAB240 – Information Security 
Dette faget er veldig likt Datasikkerhet her på HIOF. Det er ett inføringskurs I datasikkerher 
hvor man lærer seg grunnleggende begreper. Man får lære en del om Kryptering, 
Hashfunksjoner, encoding, adgangskontroll og sikkerhetsanalyse av systemer. 
Dette faget har en mid-semester exam o gen final exam. I tilleg blir du vurdert på ukentlige 
online quizer og en stor rapport/analyse om sikkerheten på mobile din hvor man skal gå 
gjennom blandt annet en personvern avtale tile n av appene på mobile din.  Jeg vil si at dette 
faget er ett tidkrevende men let fag. 
 

• CAB403 – Systems programming 
Dette faget er “tilsvarende” operativsystemer på HIOF. Jeg har funnet ut I ettertid at de to 
fagene var ganske forskjellige. Man lærer mye om minneallokering, socket programmering, 
multithreading, multiprocessing og mer. Man bruker en Virtual Machine til å kjøre UNIX. Her 
skal man med enkle Linux kommandoer og C lære seg hvordan operativ systemer fungerer 
og hvordan prosessering og minne gjøres på forskjellige måter. Boka er ikke veldig bra, men 
for meg var den ytterst nødvendig. Man blir vurdert på forskjellige innleveringer, mid 
semester exam og final exam. Dette er ett tørt og tungt fag og er en hel del vanskeligere enn 
OS på HIOF. Hvis man skal ta dette faget, må man forvente å jobbe mye og møte opp til alle 
forelesninger og praktiske oppgaver. 
 

• CAB303 – Networks 
Dette faget er tilsvarende datakom. på HIOF. Man bruker Wireshark til å analysere 
datatrafikk på nettverk, og Cisco Packet Tracer til å bygge og simulere nettverk. Man lærer 
mye om protokoller , de forskjellige nettverkskomponentene og ISO modellen. Du blir 
vurdert på mid-semester exam og final exam.  
Dette vil jeg si er ett let fag. Gjør man alle de praktiske oppgavene kan man let få en 
kjempebra karakter. 

 
  

387



Tips: 

• Fiks GoCard.  
Dette er et slags «busskort» som kan brukes på all offentlig transport. Hvis man registrerer 
seg som student på TransLink som driver GoCard, får man halv pris på all offentlig transport. 
Det går mye busser, men man kan også ta City Cat som er ett sett med catamaran båter som 
får opp og ned elva til forskjellige stopp. (stiplet linje på bilde)

 
• Bruk Telstra, ikke Amaysim. 

Når det kommer til telefon er dette ett godt tips. Dette blir billigere uansett hvordan man 
vrir og vender på det. I tillegg er det litt av en jobb å komme seg ut av Amaysim igjen, mens 
Telstra trenger man ikke en gang å registrere seg. Amaysim drar automatiske betalinger fra 
bankkontoen din, Telstra må man fylle på. 
 

• Hybel 
Jeg anbefaler alle å prøve å få seg leilighet i West End. Vi bodde på ett sted som het 
Highgate Hill i West End. Dette er ganske rimelig siden det ikke er midt i sentrum, det er 
gangavstand til GP, og lett tilgang til offentlig transport. I tillegg skjer det mye i West end 
både på barene, og i South Bank som ligger rett ved. Man får info om nettsider man kan 
bruke for å finne hybel på orienterings forelesning. 

 
Fritid i Brisbane: 
Det er veldig mye å gjøre i Brisbane, hele tiden. Anbefaler å følge med på facebook arrangementer 
ol. Det største nattklubb og pub området i Brisbane er Fortetude Valley eller «The Valley» som de 
kaller det i Brisbane. Jeg kan også anbefale å ta bussen og besøke Eat Street en dag. Det får bli en 
overraskelse for de som har lyst på en multikulturell matopplevelse. I tillegg er det veldig vanlig å 
være medlem av en klubb mens man studerer på QUT. Dette er ikke ett must, men jeg kan anbefale 
å bli medlem i NorSK klubben (Ja normen har sin egen klubb) Ettersom dette er kjent for å være den 
mest aktive klubben på sosiale sammenkomster og fester. 
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Reiser vi gjorde: 

• Byron Bay 
Vi satt på til Byron Bay med ett par venner vi fikk i Brisbane. Her leide vi oss inn på et Hostell 
som lå rett ved stranda hvor vi kunne leie surfebrett. Det er også et veldig bra natteliv og 
matkultur i Byron Bay. Jeg kan virkelig anbefale å dra hit. 
 

• Moreton Island 
Denne turen ble jeg hjemme fra for å jobbe med skole, mens Sivert dro dit. Det var tydeligvis 
også en kjempebra opplevelse. De dro med seileklubben til QUT. 
 

• Outback 
Etter alle eksamner leide vi  en helt ny Volkswagen Tiguan på Herz i sentrum av Brisbane og 
reiste vestover til et sted som het St. George.  På den turen fikk vi virkelig sett Outbacken og 
Australsk vilt liv. Masse kenguruer, øgler, pungdyr ol. Etter det dro vi NordØst mot kysten 
igjen til et sted som heter Bundaberg. Her var det masse god mat og god drikke. Så dro vi 
Sørover igjen til Noosa beach. Dette er den peneste stranda jeg har vært på noen gang! Til 
slutt dro vi til Australian Zoo. Vi brukte 8 timer der og rakk akkurat å se alt.   

 
Alt i alt var dette en kjempeflott opplevelse, og jeg vil anbefale alle som kan, å gjøre det! Jeg har fått 
en mye bedre engelsk tale, man finner nye venner, og opplever ting man ikke ville gjort i Lille Norge. 
Jeg tror absolutt jeg kommer til å ha bruk for dette senere i livet både faglig og sosialt.  
  
Til slutt har jeg lagt til noen bilder fra studiene og reisene våre i Australia.  
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Digitale medier 
Kull 2014 - 2017 

Antall studenter som takket ja til studieplass: 48 

Antall studenter som var aktive etter 01.10.2014 (antatt reelt studentkull): 38 

Antall fullførte med normert studieprogresjon (fullført juni 2017): 8 

Antall studenter fra dette 2014-kullet som fortsatt følger studiet:  6 

 

Fullføring på normert tid: 21,05%  

(basert på et kull på 38 studenter) 

Fullføring dersom 2014-studenter som fortsatt er registrert på studiet, fullfører: 36,8% 

(basert på et kull på 38 studenter) 

 

Frafall, kull 2014-2017:  

 Før 01.10.2014: Frafall på 10 studenter. 

 Etter 01.10. 2014: Frafall på 24 studenter. 

 

 Tallene viser at frafallet er desidert størst i første semester (10+6 personer).   

En hypotese er at dette blant annet kan skyldes at studentene opplever at det er lite samsvar 

mellom inntrykket de har av studiet på søketidspunktet og det studieinnholdet de faktisk 

møter. Er dette en aktuell problemstilling, bør avdelingen se nærmere på 

markedsføringsstrategien for studiet.  

 

 Frafallet er generelt stort. Dette kan antakelig knyttes til mange årsaksforhold 

o Studentenes faglige forutsetninger forut for studiestart 

o Emner som i for liten grad er tilpasset studentens forutsetninger og forventninger 

 

  

Frafall etter 01.10.2014, fordelt på 
semestre 

Høsten 2014 6 

Våren 2015 4 

Høsten 2015 5 

Våren 2016 4 

Høsten 2016 3 

Våren 2017 1 
 

Strykprosent 

Strykprosentene indikerer at studentene særlig opplever faglige utfordringer i første semester. 

Dette reiser spørsmålet om noen av emnene er mindre egnet for dette studieprogrammet, slik 

emnene er lagt opp per i dag. Studieleder ser allerede på om det er aktuelt å differensiere noen av 
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emnene, for å sikre at emnene både er i tråd med studentenes læreforutsetninger og tilfredsstiller 

læringsutbyttene for studieprogrammet. 

Nedenfor følger oversikt over strykprosenter i studieprogrammet for de sist reviderte 

emnebeskrivelsene. Oversikten viser altså ikke strykprosent til studenter i 2014-kullet, men 

strykprosent i alle emner som er aktuelle for inneværende studenter i studieprogrammet. 

Listen er basert på den progresjonene som ligger i studiemodellen. 

I oversikten er «Ikke møtt» angitt i parentes, etter antall kandidater på eksamen. 

Både strykprosent, manglende oppmøte til eksamen og lav gjennomsnittskarakter kan være 

indikasjoner på mestringsproblematikk. 

 

Eksamens- 
semester 

Emnenavn Emnekode Strykprosent Antall 
kandidater 

Gj.snittskar. 
 

HØST 2016 Innføring i IT ITM11015 14% 42 (0)  

 Innføring i 
programmering 

ITF10213 63% (20) 50 (18) C 

 Webutvikling ITF10511 23% (7) 32 (2) D 

      

VÅR 2017 Informasjonsarkitektur ITM30210 2% (1) 59 (15) D 

 Spilldesign ITM11111 0%  38 (11) B 

 Utvikling av interakt. 
nettsteder 

ITM30615 6% (1) 23 (5) C 

 OOP ITF10611 33% (1) 3 (0) C 

      

HØST 2016 Markedsf. og 
foretaksstrategi 

Mangler res. 
 

   

 Designmetoder ITM11315 0% 1 (0)  

 3D-mod. og animasjon ITM30511 0% 24 (4) C 

VÅR 2017 Brukerorientert design ITM21616 Mangler res.   

 Spillutvikling ITM21016 9% (2) 22 (0) B 

 Innføring i 
datasikkerhet 

ITF15015 46% (11) 24 (0) E 

      

HØST 2016 Kommunikasjonsdesign ITM30716 Mangler res.   

 Prosjektledelse* ITF31314 0% 10 (1) B 

 Fordypningsemne ITF30714    

 Bedriftspraksis* ITD35014 0% 4 (0)  

      

VÅR 2017 Grafisk design ITM20714 5% (1) 19 (0)  

 Bacheloroppgave* ITF32012 0% 17 (1) C 
 

*I emnene Prosjektledelse, Bedriftspraksis og Bacheloroppgave gikk studenter fra digital 

medieproduksjon opp til eksamen, ikke studenter fra digitale medier. 
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Emner rangert etter strykprosent fra høy til lav 

 

Emnenavn Emnekode Strykprosent 
Antall 
kandidater Gj.snittskar. 

Innføring i programmering ITF10213 63 % 50 (18) C 

Innføring i datasikkerhet ITF15015 46 % 24 (0) E 

OOP ITF10611 33 % 3 (0) C 

Webutvikling ITF10511 23 % 32 (2) D 

Innføring i IT ITM11015 14 % 42 (0)   

Spillutvikling ITM21016 9 % 22 (0) B 

Utvikling av 
interakt.nettsteder ITM30615 6 % 23 (5) C 

Grafisk design ITM20714 5 % 19 (0)   

Informasjonsarkitektur ITM30210 2 % 59 (15) D 

Spilldesign ITM11111 0 % 38 (11) B 

Designmetoder ITM11315 0 % 1 (0)   

3D-mod. og animasjon ITM30511 0 % 24 (4) C 

Prosjektledelse* ITF31314 0 % 10 (1) B 

Bedriftspraksis* ITD35014 0 % 4 (0)   

Bacheloroppgave* ITF32012 0 % 17 (1) C 
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Informasjonssystemer 
Kull 2014 - 2017 

Antall studenter som takket ja til studieplass: 54 

Antall studenter som var aktive etter 01.10.2014 (antatt reelt studentkull): 41 

Antall i kullet som gikk over til informatikk: 7 

(Antall fullførte med normert studieprogresjon, etter overgang til informatikk: 4) 

 

Reell kullstørrelse for 2014 på Bachelor i informasjonssystemer.: 34 

Antall fullførte med normert studieprogresjon (fullført juni 2017): 8 

Antall studenter fra dette kullet som fortsatt er aktive på Infosys. høsten 2017:  12 

 

Fullføring på normert tid: 23,5% 

(basert på et kull på 34 studenter) 

Fullføring dersom 2014-studenter som fortsatt er registrert på studiet fullfører: 58,8% 

(basert på et kull på 34 studenter) 

 

Frafall:  

 Før 01.10.2014: 13 personer 

 Etter 01.10. 2014: 14 personer. 

 

 

 I første semester falt dermed 1+13 personer fra. 

 Ut over dette falt det flest studenter fra i 3. semester.  

 At frafaller er spesielt høyt i disse semestrene kan henge sammen at strykprosentene viser at 

de to mest utfordrende emnene er bedriftsøkonomisk analyse og innføring i programmering 

og disse ligger henholdsvis i første og 3. semester 

 

Frafall etter 01.10.2014, fordelt på 
semestre 

Høsten 2014 1 

Våren 2015 2 

Høsten 2015 4 

Våren 2016 2 

Høsten 2016 2 

Våren 2017 1 
 

Strykprosent 

Oversikten over strykprosenter i studieprogrammet vises for de sist reviderte emnebeskrivelsene.  

Oversikten viser altså ikke strykprosentene til studenter i 2014-kullet, men strykprosent i alle emner 

som fortsatt er aktuelle for inneværende studenter i studieprogrammet. 
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«Ikke møtt» angitt med lysegrått, bak antall kandidater. 

 

Eksamens- 
semester 

Emnenavn Emnekode Strykprosent Antall 
kandidater 

Gj.snittskar. 
 

HØST 2016 Grunnleggende  IT ITF13012  9% 47 (0)  

 Innføring i 
programmering 

ITF10213 35% (17) 54 (5) C 

 Webutvikling ITF10511 4% (2) 47 (1) C 

      

VÅR 2017 IT i virksomheter ITL10715 14% (5) 36 (1) C 

 Databaser ITF10306 13% (5) 45 (5) D 

 OOP ITF10611 10% (4) 42 (2) D 

      

HØST 2016 Markedsf. og 
foretaksstrategi 

SFB10502 
 

11% (3) 29 (2) D 

 Bedriftsøkonomisk 
analyse 

SFB10314 55% (16) 32 (3) C 

 IT og ledelse ITL23506 18% (5) 31 (3) C 

      

VÅR 2017 Organisasjonsteori SFB10106 26% (7) 28 (1) D 

 Software engineering ITF20314 9% (2) 24 (1) C 

 Logistikk SFB11408 0% 9 (3) D 

 Spillutvikling ITM21016 0% 6 (0) B 

 Utvikling av 
interakt.nettsteder 

ITM30615 0% 6 (0) C 

      

HØST 2016 Prosjektledelse ITF31314 0% 13 (1) C 

 Store datamengder ITF301416 0% 12 (1) C 

 Fordypningsemne ITF30717 Ingen res.   

 Operativsyst.m. Linux ITF22515 14% (1) 7 (0) D 

 Datakommunikasjon ITF20218 Ingen res.   

 Designmetoder ITM11315 0% 1 (0) C 

 3D-modellering og 
animasjon 

ITM30511 0% 6 (1) B 

 Bedriftspraksis ITD35014 0% 1  

      

VÅR 2017 Bacheloroppgave ITF32012 0% 18 (2) B 

 Intercultural 
communication 

SFB50414    

 Informasjonsarkitektur ITM30210 0% 4 (1) C 

 Spillutvikling ITM21016 0% 6 (0) B 

 IKT-basert innovasjon ITF31213 0 0  

 Innføring i 
datasikkerhet 

ITF15015 4% (1) 25 (1) D 
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Emner rangert etter strykprosent, fra høy til lav 

 

Bedriftsøkonomisk analyse SFB10314 55 % 32 (3) C 

Innføring i programmering ITF10213 35 % 54 (5) C 

Organisasjonsteori SFB10106 26 % 28 (1) D 

IT og ledelse ITL23506 18 % 31 (3) C 

IT i virksomheter ITL10715 14 % 36 (1) C 

Operativsyst.m. Linux ITF22515 14 % 7 (0) D 

Databaser ITF10306 13 % 45 (5) D 

Markedsf. og foretaksstrategi SFB10502 11 % 29(2) D 

OOP ITF10611 10 % 42 (2) D 

Software engineering ITF20314 9 % 24 (1) C 

Grunnleggende IT ITF13012 9 % 47   

Innføring i datasikkerhet ITF15015 4 % 25 (1) D 

Webutvikling ITF10511 4 % 47 (1) C 

3D-modellering og animasjon ITM30511 0 % 6 (1) B 

Bacheloroppgave ITF32012 0 % 18(2) B 

Bedriftspraksis ITD35014 0 % 1   

Designmetoder ITM11315 0 % 1 (0) C 

Informasjonsarkitektur ITM30210 0 % 4(1) C 

Logistikk SFB11408 0 % 9 (3) D 

Prosjektledelse ITF31314 0 % 13(1) C 

Spillutvikling ITM21016 0 % 6 (0) B 

Store datamengder ITF301416 0 % 12 (1) C 

Utvikling av 
interakt.nettsteder 

ITM30615 0 % 6 (0) C 

Datakommunikasjon ITF20218       

Fordypningsemne ITF30717       

IKT-basert innovasjon ITF31213       

Intercultural communication SFB50414       
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Informatikk 
Kull 2014 - 2017 

Antall studenter som takket ja til studieplass: 19 

Antall studenter som var aktive etter 01.10.2014: 17 

Antall fullførte av disse juni 2017: 4 

Antall overgang fra Infosys. kull 2014: 7 
Antall fullførte av disse i juni 2017: 4 
 
 
Total kullstørrelse for 2014-kullet (inkl. overgang fra Infosys): 25 
Antall studenter fra 2014- kullet som fortsatt er aktive på Informatikk, høsten 2017:  7 
 
 
Fullføring på normert tid: 32% 

(8 studenter, basert på et kull på 25 studenter) 

Fullføring dersom 2014-studenter som fortsatt er registrert på studiet fullfører: 60% 

(15 studenter av et kull på 25 studenter) 

 

Frafall:  

 Før 01.10.2014: 2 personer 

 Etter 01.10. 2014: 6 personer. 

 

 

Frafall etter 01.10.2014, fordelt på 
semestre 

Høsten 2014 1 

Våren 2015 2 

Høsten 2015 1 

Våren 2016 1 

Høsten 2016 0 

Våren 2017 1 

 

Strykprosent 

Strykprosenter i studieprogrammet vises for de sist reviderte emnebeskrivelsene.  

Oversikten viser altså ikke strykprosentene til studenter i 2014-kullet, men strykprosent i alle emner 

som er aktuelle for inneværende studenter i studieprogrammet. 

«Ikke møtt» angitt i parentes, bak antall kandidater. 

Sem. 
 Eksamens- 

semester 
Emnenavn kode Stryk-% 

Antall 
kandidater 

Gj. 
snittskar. 

1  HØST 2016 Grunnleggende  IT ITF13012 3% (1) 36 (0)   
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Innføring i 
programmering 

ITF10213 11% (4) 43 (6) B 

    Webutvikling ITF10511 3% (1) 38 (1) C 

        

2   VÅR 2017 Databaser ITF10306 4% (1) 28 (1) C 

 

  Innføring i 
datasikkerhet 

ITF15015 5% (2) 44 (1) C 

    OOP ITF10611 6% (2) 36 (2) C 

        

3  HØST 2016 .NET ITF11012 14% (2) 17 (3) C 

 

 
  

Android-
programmering 

ITF21013 0 % 8 (1) C 

 
 

  Datakommunikasjon ITF20218 
MANGL
ER RES 

    

 

 
  Designmetoder ITM11315 0 % 4 (2) C 

 

 
  Matematikk for IT ITF10705 22% (7) 36 (4) C 

 

  Operativsyst.m. Linux ITF22515 6% (2) 35 (4) C 

        

4 

 
 VÅR 2017 

Algoritmer og 
datastrukt. 

ITF20006 31% (8) 27 (1) D 

   Software engineering ITF20314 0 % 27 (1) C 

    Spillutvikling ITM21016 11% (1) 11 (2) B 

 

 
  

Systemprogram. med 
Windows 

ITF20415 0 % 8 (0) B 

 
 

  
Utvikling av 
interakt.nettsteder 

ITM30615 0 % 4 (0) B 

        

5   HØST 2016 Bedriftspraksis ITD35014 0 % 5 (0)   

 

 
  

Datagrafikk og 
virtuelle miljøer 

ITF21215 
MANGL
ER RES 

    

 
 

  Fordypningsemne ITF30717 
MANGL
ER RES 

    

   Prosjektledelse ITF31314 0 % 8 (0) C 

 
   Store datamengder ITF301416 8% (1) 15 (2) C 

        

6  VÅR 2017 Bacheloroppgave ITF32012 0 % 20 (0) B 

 

 
  

Bildebehandling og 
mønstergjenkjenning 

ITD33517 
MANGL
ER RES 

    

    IKT-basert innovasjon ITF31213 0 % 2 (0) A 

 

 
  

Informasjons-
arkitektur 

ITM3021
0 

0 % 4 (1) C 
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Emnene rangert etter strykprosent, fra høy til lav 

 

 
Emnenavn 

Emnekode Strykprosent 
Antall 
kandidater 

Gj.snittskar. 

Algoritmer og 
datastrukt. 

ITF20006 31 % 27 (1) D 

Matematikk for IT ITF10705 22 % 36 (4) C 

.NET ITF11012 14 % 17 (3) C 

Spillutvikling ITM21016 11 % 11 (2) B 

Innføring i 
programmering 

ITF10213 11 % 43 (6) B 

Store datamengder ITF301416 8 % 15 (2) C 

OOP ITF10611 6 % 36 (2) C 

Operativsyst.m. Linux ITF22515 6 % 35 (4) C 

Innføring i 
datasikkerhet 

ITF15015 5 % 44 (1) C 

Databaser ITF10306 4 % 28 (1) C 

Grunnleggende  IT ITF13012 3 % 36 (0)   

Webutvikling ITF10511 3 % 38 (1) C 

Android-
programmering 

ITF21013 0 % 8 (1) C 

Designmetoder ITM11315 0 % 4 (2) C 

Software engineering ITF20314 0 % 27 (1) C 

Systemprogrammering 
med Windows 

ITF20415 0 % 8 (0) B 

Utvikling av interakt. 
nettsteder 

ITM30615 0 % 4 (0) B 

Bedriftspraksis ITD35014 0 % 5 (0)   

Prosjektledelse ITF31314 0 % 8 (0) C 

IKT-basert innovasjon ITF31213 0 % 2 (0) A 

Informasjons-
arkitektur 

ITM30210 0 % 4 (1) C 
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Dataingeniør, ORDINÆRE SØKERE 
Kull 2014 - 2017 

Antall studenter som takket ja til studieplass: 12 

Antall studenter som var aktive etter 01.10.2014: 11 

Antall fullførte av disse juni 2017:  

Total kullstørrelse for 2014-kullet: 11 
Antall studenter fra 2014- kullet som fortsatt er aktive på Dataingeniør, høsten 2017:  0 
 
 
Fullføring på normert tid: 82% 

(9 studenter, basert på et kull på 11 studenter) 

 

Frafall:  

 Før 01.10.2014: 1 person 

 Etter 01.10. 2014: 2 personer 

 

Strykprosent 

 

Sem 

Eksamens- 

semester 
Emnenavn Kode Stryk-% 

Ant. 
kandidater Gj.snittskar 

1 

HØST2016  Ingeniørrollen og prosj. 
arbeid 

ITD10011 12% (3) 26 (0) 
  

 

 Innføring i 
programmering 

ITF10213 15% (4) 32 (6) 
B 

       

2 Vår 2017 Datateknikk ITD13012 5% (1) 20 (0) C 

  Matematikk 1 ITD15013 43% (9) 23 (2) C 

  OOP ITF10611 9% (2) 23 (1) C 

       

3 

HØST2016 Datakommunikasjon 
ITF20218 

MANGLER 
RES 

  
  

  Matematikk for IT ITF10705 7% (1) 16 (1) C 

 

 
Operativsyst.m. Linux ITF22515 25% (3) 12 (0) 

C 

       

4 VÅR 2017 .NET ITF11012 0% 4 (0) D 

 

 Algoritmer og 
datastrukt. 

ITF20006 0% 9(0) 
C 

  Databaser ITF10306 0 % 14 (0) C 

 

 Innføring i 
datasikkerhet 

ITF15015 9% (1) 11 (0) 
C 
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Statistikk og økonomi ITD20106 7% (1) 14 (0) 

C 

 

 Systemprogram. med 
Windows 

ITF20415 50 % 2 (0) 
D 

       

5 

HØST2016 
 

ITF21013 0% 3 (1) 
D 

  Bedriftspraksis ITD35014 0% 1 (0)   

 

 Datagrafikk og virtuelle 
miljøer 

ITF21215 
MANGLER 

RES 
  

  

 
 

Fordypningsemne ITF30717 
MANGLER 

RES 
  

  

  Industriell IT ITD30005 0 % 11 (0) C 

  Integrerte IT-syst ITD31514 0 % 11 (0) B 

 

 
Matematikk 3 IRF30017 

MANGLER 
RES 

  
  

  Store datamengder ITF301416 0 % 2 (0) B 

       

6 VÅR 2017 Bacheloroppgave ITF32012 0% 13 (0) B 

 

 Bildebehandling og 
mønstergjenkjenning 

ITD33517 
MANGLER 
RES 

  
  

 

 
IKT-basert innovasjon ITF31213 0 % 3 (0) 

B 
 

 

Emner rangert etter strykprosent, fra høy til lav 

 

Systemprogram. 
med Windows 

ITF20415 50 % 2 (0) 
D 

Matematikk 1 ITD15013 43 % 23 (2) C 

Operativsyst.m. 
Linux 

ITF22515 25 % 12 (0) 
C 

Innføring i 
programmering 

ITF10213 15 % 32 (6) 
B 

Ingeniørrollen og 
prosj. arbeid 

ITD10011 12 % 26 (0) 
  

OOP ITF10611 9 % 23 (1) C 

Innføring i 
datasikkerhet 

ITF15015 9 % 11 (0) 
C 

Matematikk for IT ITF10705 7 % 16 (1) C 

Statistikk og 
økonomi 

ITD20106 7 % 14 (0) 
C 

Datateknikk ITD13012 5 % 20 (0) C 

.NET ITF11012 0 % 4 (0) D 

Algoritmer og 
datastrukt. 

ITF20006 0 % 9(0) 
C 
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Databaser ITF10306 0 % 14 (0) C 

Android- 
programmering 

ITF21013 0 % 3 (1) 
D 

Bedriftspraksis ITD35014 0 % 1 (0)   

Industriell IT ITD30005 0 % 11 (0) C 

Integrerte IT-syst ITD31514 0 % 11 (0) B 

Store 
datamengder 

ITF301416 0 % 2 (0) 
B 

Bacheloroppgave ITF32012 0 % 13 (0) B 

IKT-basert 
innovasjon 

ITF31213 0 % 3 (0) 
B 

 

 

Dataingeniør, Y-veien: 
Kull 2014 - 2017 

Kullstørrelse etter 01.10.14:  10 (13 studenter takket ja til studieplass) 

Fullført våren 2017:     5 

Antall studenter fra 2014- kullet som fortsatt er aktive på Dataingeniør, høsten 2017: 1 

 

Fullføring på normert tid:  50% 

(5 studenter, basert på et kull på 10 studenter) 

Fullføring dersom 2014-studenter som fortsatt er registrert på studiet fullfører: 60% 

(6 studenter, basert på et kull på 10 studenter) 

 

Frafall Dataingeniør, Y-veien:  

Før 01.10.14: 2 

Etter 01.10.14: 4 

Fullføring på normert tid for dataingeniør, Kull 2014-2017 (begge studieretninger til sammen): 

66,7% 

(basert på totalt 14 fullførte av 21 reelle studenter.) 

 

Årsstudium i Informatikk  
Kull 2016 - 2017 

Sluttet før 01.10.2016:  8 

Kullstørrelse etter 01.10.16: 23 (30 studenter takket ja til studieplass) 

Fullført våren 2017:    6  

Fortsatt reg. på studiet per 15.12.17:  5    
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Fullføring på normert tid:  26% 

(6 studenter, basert på et kull på 23 studenter) 

Fullføring dersom 2014-studenter som fortsatt er registrert på studiet fullfører: 48% 

(11 studenter, basert på et kull på 23 studenter) 

 

Frafall:  

Før 01.10.16:     7 

Etter 01.10.16:  11 

 

Strykprosent 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Årsstudium i informatikk – antall studenter som går videre på andre studieprogram det påfølgende 

studieåret (studieåret 2017/2018): 

10 av studentene som fulgte årsstudium i informatikk studieåret 2016/2017, gikk videre på nye 

studieprogram som startet høsten 2017. 5 av diss 10 studentene startet på studieprogram ved Avd. I, 

høsten 2017. 

De 10 studentene fordelte seg på følgende studieprogram: 

 

Informatikk (bachelor)    3 studenter  

Digitale medier (bachelor)  2 studenter  

 

Innovasjon og prosj.ledelse (bachelor)   1 student 

Statsvitenskap årsstudium   1 student 

Bed. øk. årsstudium    1 student 

Barnehagelærerutdanning (bachelor)  1 student 

Tysk årsstudium    1 student 

 

Sem. 
Eksamens- 

semester 
Emnenavn kode Stryk-% 

Antall 
kandidater 

Gj. 
snittskar. 

1 HØST 2016 Grunnleggende  IT ITF13012 40% (8) 20 (0)  

 
  

Innføring i 
programmering 

ITF10213 56% (10) 28 (10) C 

   Webutvikling ITF10511 32% (6) 19 (0) C 

       

2  VÅR 2017 IT i virksomheter ITL10715 17% (1) 7 (1) D 

  Databaser ITF10306 14% (1) 9 (2) C 

   OOP ITF10611 0% 6 (1) C 

  Organisasjonsteori SFB10106 0% 1 (0) C 

 
 

Utvikling av interakt. 
nettsteder 

  INGEN  
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Studieprogresjon ved avd. IT sammenlignet med andre studieprogram 

og avdelinger. 
Ideelt sett bør Avd. ITs studier sammenlignes med tilsvarende studier ved andre læresteder, ved 

hjelp av DBH-statistikk.  Jeg synes imidlertid at det er vanskelig å få god nok innsikt i hvilke rådata 

som ligger til grunn for tallene i den databasen. Jeg har spurt rapporteringsansvarlig ved HiØ om 

hjelp, men han har ikke hatt anledning til å stille. 

 

Nedenfor følger gjennomstrømmingstall over to bachelorprogram ved IR, basert på to 2014-kull:  

 

Byggingeniør (Avd. IR), kull 2014-2017. 

 

Antall studenter som takket ja 38   

Antall studenter etter 01.10.14 (kullstr.) 35   

      

Antall fullførte på normert tid 22 63 % 

Antall studenter per 21.12.17 ikke  sluttet, 2014-kullet 6   

Potensielt antall fullførte hvorav 6 forsinket 28 80 % 
 

Elektroingeniør (Avd. IR), kull 2014-2017. 

Antall studenter som takket ja 26  

Antall studenter etter 01.10.14 (kullstr.) 25  

    

Antall fullførte på normert tid 10 40% 

Antall studenter per 21.12.17 ikke  sluttet, 2014-kullet   6  

Potensielt antall fullførte hvorav 6 forsinket 16 64% 
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HVA ARBEIDER TIDLIGERE IT-STUDENTER VED HØGSKOLEN 

I ØSTFOLD MED, OG HVOR RELEVANT HAR UTDANNINGEN 

DERES VÆRT FOR NÅVÆRENDE JOBBSITUASJON? 

E. Bostrøm, H.R. Garder, M. Næss, Ø. Syversen, P.C. Veien1 

Abstract: 

Artikkelen beskriver resultatene fra en undersøkelse som er gjort våren 2017 blant IT-studentene som 

avsluttet ved Høgskolen i Østfold 2011-2016. Temaene som ble tatt opp omfattet 

• søkeprosessen/hvordan og hvor raskt studentene fikk jobb

• jobbinnhold / hva arbeider de tidligere studentene med

• sammenhengen mellom studier og jobbinnhold

• for de studentene som ikke fullførte: hva var årsaken til at de ikke fullførte IT-studiet.

Undersøkelsen har både en kvantitativ del og en kvalitativ del. Metodisk bygger den både på 

kategoriseringer som er gjort fra en av bransjeforeningene (IKT-Norge) og på ulike studentundersøkelser 

(NOKUT, NIFU), og det gjøres en kort sammenligning med disse. Det er også gjort andre metodiske grep 

som beskrives. 

Undersøkelsen viser at de aller fleste som svarte fikk jobb fort (0-3 måneder). Funnene indikerer dermed 

studiets relevans for senere jobbsituasjon. 

Svarene viser en sterk sammenheng mellom HiØs studier og de ulike fagområdene som respondentene 

jobber med, de tre som scorer høyest er programmering, databaser og prosjektarbeide/ledelse, men også 

systemarkitektur, support og systemdrift. 

De 4 IT-Bachelor-studiene som studeres har en faglig bredde, fra vekt på IT-teknisk via programmering 

til IT-organisasjon og næringsliv og medieproduksjon. Vi finner et klart samsvar mellom de ulike 

studiene og hvilke typer IT-jobber som studentene får etterpå. Generelt viser funnene også at studiene var 

«Litt relevant» eller «Svært relevant» (de to høyeste kategoriene, som til sammen hadde 78%, likt fordelt 

mellom disse to). Tilsvarende studeres relevans av enkeltfag, både direkte nyttig og nyttig som bakgrunn. 

For de som ikke fullførte, ser vi at det for de fleste var personlige grunner som var den viktigste årsaken 

til at de avsluttet studiet underveis. 

Totalt sett gir resultatene ny innsikt i sammenhengen mellom IT-studier og jobbinnhold, noe som kan 

være nyttig både for høgskoler/universiteter og for arbeidsliv. 

1 Edgar Bostrøm, ebo@hiof.no (korresponderende forfatter), helge.r.garder@hiof.no, oyvind.syversen@hiof.no, 

magnus.o.nass@hiof.no, per.c.veien@hiof.no 

Vedlegg 54
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1 Innledning. 
 
Informatikk/informasjonsteknologi er på mange måter et vidt fag. Det er stor forskjell i hva som 

undervises, det stor spredning i hvilke jobber det kvalifiseres for og hva tidligere studenter jobber med. 

 

For mange studier (f.eks. lærerutdanning og sykepleie) er studieinnhold temmelig likt høyskoler imellom, 

jobbmarkedet og jobbinnhold er temmelig forutsigbart både med hensyn til hvilke jobber som er aktuelle, 

og til innholdet i disse. Jobbinnholdet er også noenlunde stabilt over tid. For informasjonsteknologi er 

situasjonen temmelig annerledes: IT-studier har veldig varierende innhold, fra vekt på de tekniske og med 

grunnlag i realfag (f.eks. dataingeniør), via studier med vekt på programmering til studier som knyttes 

opp mot organisasjon og næringsliv. Jobbmarkedet er også veldig bredt, og jobbinnhold endrer seg 

kontinuerlig. Temaer som skytjenester, «big data» og sosiale medier er eksempler på faginnhold som har 

endret IT-bransjen drastisk de siste årene. 

 

Det er derfor et behov for å vite mer om forholdet mellom IT-studier og hva tidligere studenter faktisk 

jobber med. Undersøkelsen «Hva gjør IT-studentene etter studiet?»2, som danner grunnlag for denne 

artikkelen, er et bidrag til dette. Undersøkelsen har etter vårt syn stor interesse både for kommende 

studenter, for arbeidslivet, og ikke minst for universiteter/høgskoler som driver med IT- utdanning. 

 

Tidligere studenter ved Høgskolen i Østfold ble kontaktet våren 2017, og svarene fra de danner 

grunnlaget for resultatene. Mange av svarene er gruppert på de ulike IT-studieprogrammene ved 

høgskolen, og dermed har vi også fått mulighet for å se om det er en sammenheng mellom valg av 

studieprogram og hva studentene faktisk jobber med etter studiet. 

 

Under vises studiene som er med i denne rapporten, alle på Bachelor-nivå. 

 

                               Teknisk                                                                              IT og organisasjon/medier 

Studium  Dataingeniør Informatikk: design og 

utvikling av IT-systemer 

Informasjons- 

systemer 

Digital medie-

produksjon 

Fokus       Grunnlagsfag fra 

naturvitenskap/ 

teknikk, dette preger 

mye av IT-fagene og 

anvendelser. 

Mye fokus på 

programmering. 

Både IT og 

organisasjon, og 

ikke minst 

sammenhengen 

mellom de. 

Fokus på 

planlegging og 

produksjon av 

film, web-basert 

informasjon. 
Figur 1 Studieprogrammer som er undersøkt 

Studiet i Digital medieproduksjon er utgått, og erstattet med et studium i «Digitale medier og design», 

med bl.a. vekt på design, inkl. brukergrensesnitt. Digital Medieproduksjon er likevel med i undersøkelsen, 

bl.a. for å ha som referanse i forhold til de andre studiene. Selve funnene herfra er imidlertid noe mindre 

relevant. Se ellers under Konklusjon (kap. 5). 

 

Det at studieporteføljen strekker seg fra teknisk orientert, via programmeringsorientert til organisasjon / 

medier, gjør at studiene er ekstra interessante å undersøke, fordi det gir mulighet for å se i hvilken grad 

det er sammenheng mellom ulik vinkling av studiet som respondenten tok og hva de jobber med. Dette 

blir drøftet fortløpende.  

 

Studiet «Informatikk: design og utvikling av IT-systemer» er i det følgende av praktiske grunner forkortet 

til Informatikk, og har mye fokus på programmering. 

 

2 Garder et.al. (2017). 
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2 Problemstilling 
 

Problemstillingen som ble valgt er: 

Hva arbeider tidligere IT-studenter ved Høgskolen i Østfold med, og hvor relevant har utdanningen deres 

vært for nåværende jobbsituasjon? 

 

Som nevnt i innledningen, har HiØ ulike vinklinger på sine IT-studier, og relevansen er beskrevet for de 

ulike studieprogrammene. Når vi bruker uttrykket «tidligere IT-studenter», inkluderer det også studenter 

som ikke fullførte, og årsaker til at de sluttet er også med i undersøkelsen. 

 

Undersøkelsen er deskriptiv, men det er opplagt at deler av resultatene kan brukes normativt, bl.a. som et 

innspill i videreutvikling av ulike IT-studier. 

 

For de som fullførte studiet, har temaene vært  

• søkeprosessen/hvordan og hvor raskt studentene fikk jobb - og dermed relevans av studiet 

• jobbinnhold / hva arbeider de tidligere studentene med 

• sammenhengen mellom studier og jobbinnhold 

For de som ikke fullførte studiet  

• årsaker til at de ikke fullførte studiet 

3 Metode og svarandel 
 
En litteraturundersøkelse har ikke avdekket noen tilsvarende undersøkelse i Norge, og utenlandske funn 

har begrenset verdi for norske forhold, og de er til dels også eldre. Undersøkelsen fra IKT-Norge (2015) 

inneholder bl.a. hvilke områder innen IT som deres medlemsbedrifter tror vil ha øket etterspørsel på 

arbeidskraft. Dette er naturligvis meget relevant. Likeså er det gjort en kandidatundersøkelse ved 

nåværende Westerdals (NITH 2013) og alumni fra NTNU (2015), som begge er interessante. Ut fra 

undersøkelser og presentasjoner hos Norsk Fagråd for IKT (april 2017, november 2017) er disse de eneste 

som er å framskaffe. En undersøkelse fra Damvad (2013) er utført på vegne av Kommunal- og 

Moderniseringsdepartementet, og viser et generelt behov for medarbeidere i avansert IKT, og minst 

kombinasjonsutdannelser, men er ikke fagspesifikk om behovet forskjellige IT-retninger. NIFU (2017) er 

relevant mht. IT-sikkerhet. Lauvaas & Raaen (2017) presenterer funn fra en annen vinkel, nemlig hva 

næringslivet selv sier at de trenger, og konklusjonen er kort sagt: «Passion, Cooperation and JavaScript». 

 

Vi har valgt en kombinasjon av kvantitativ spørreundersøkelse og en kvalitativ intervjuundersøkelse. 

Målet er at disse samspiller, dvs. et convergent parallel design (Johnson & Onwuegbuzie, 2004). 
 

I den kvantitative undersøkelsen ble det sendt ut spørreundersøkelse via e-post til alle Bachelor-studenter 

i IT som begynte i årene 2009 til 2013. De som fulgte vanlig studieløp ville dermed være ferdige 2012-

2016, men noen har selvsagt sluttet, brukt lengere tid, fortsatt til master e.l. Disse kullene består av totalt 

738 studenter. De som fullførte studiet fikk maksimum 22 spørsmål (noe avhengig av tidligere svar), 

mens de som ikke fullførte fikk kun 3 spørsmål, nemlig om årsaken til at de ikke fullførte. 

 

Epostadressen vi brukte var den som ble oppgitt som personlig epostadresse da studentene begynte 

studiet. Etter en purring fikk vi totalt 164 svar. Fra en side sett er dette en lav svarprosent (22%). På den 

annen side: 32 av adressene kom i retur som avsluttede, og det er i tillegg rimelig å anta at en stor andel 

av epostadressene - som ble oppgitt for 6 – 8 år siden - i praksis er ubrukte, slik at utsendelsene rett og 

slett ikke er lest. Det er ingen grunn til å tro at de epostadressene som er stengt eller ubrukte danner et 

skjevt utvalg i forhold til de som faktisk leste eposten. Realistisk er vi dermed antagelig nede i et mye 

lavere antall som faktisk så undersøkelsen. Ifølge Vanderleest (1996) er en svarprosent på omtrent 35% 

fra et utvalg tilfredsstillende for at besvarelser kan generaliseres til resten av populasjonen. Selv om vi 

ikke kan være sikre på det, er det rimelig å anta at dette kriteriet i praksis er oppfylt. 
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På den annen side er det naturlig at de studentene som ikke fullfører, som ikke har relevant jobb e.l. har 

mindre tendens til å svare, rett og slett fordi spørsmålene kan kobles til en negativ opplevelse / gi en 

nederlagsfølelse. Visse bakgrunnstall gir også en indikasjon på dette (f.eks. er prosenttallet som sier at de 

har fullført en mastergrad mye større enn det som er realistisk). Dermed er det rimelig å anta at noen av 

svarene gir et skjevt bilde (biased) i forhold til hvem som blitt spurt. For andre forhold, f.eks. hva de ulike 

studentene arbeider med, er det større grunn til å stole på funnene. At det også er godt samsvar mellom 

vår og IKT-Norge sin undersøkelse om forventede vekstområder (kap. 4.2) tyder også på det. 

 

Svarene fra den kvantitative delen ga verdifulle svar og danner mesteparten av grunnlaget for resultatene, 

og ga også innspill til de semistrukturerte intervjuene. Til sammen ga dette en god «mixed method» med 

convergent parallel design. Vi spurte også om de ville stille til et mer detaljert kvalitativt intervju, og vi 

foretok 16 intervjuer. Svarene derfra er ikke systematisert her, men er brukt der det er relevant. 

 

Spørsmålene og begrunnelsen for disse, samt intervjuguide for den kvalitative delen finnes i rapporten. 

Grovt sett følger både den kvantitative og den kvalitative delen oppdelingen som nevnt i kap. 2. 

 

4 Funn og drøfting 
 

Vi har valgt å slå sammen funn og drøfting, bl.a. for å slippe å gjenta funnene på nytt under drøftingen. 

 

Et gjennomgående funn var at studieprogrammet «Digital Medieproduksjon», med mye vekt på 

filmdesign og -produksjon, nettbasert journalistikk og tilhørende teori, gir dårlige score på mange av 

områdene i forhold til de andre studieprogrammene. Det har lenge vært under diskusjon ved avdelingen, 

og er nå erstattet av «Digitale Medier og Design» (se også kort under konklusjon, kap. 5). 

 

4.1 Søkeprosessen/hvordan og hvor raskt fikk studentene jobb? 
 

Spørsmålene – som bare ble besvart av de som hadde relevante IT-jobber - var ganske enkelt hvor lang 

tid etter endt utdanning det tok før de fikk en IT-jobb, og hvor mange søknader som den enkelte sendte.  

 

 
Figur 2 Tid det tok å få en IT- jobb 

Vi ser altså at de aller fleste fikk jobb raskt3, men at de som tok Digital Medieproduksjon slet en del mer 

enn de andre studiene. Bakgrunnstallene viser også at Informatikk var det studiet hvor flest fikk jobb 

allerede før endt studium. Det er ikke mange nok til å trekke sikre konklusjoner, men det kan tyde på at 

noen av studentene derfra må kunne betraktes som ekstra talentfulle, og dermed ble «headhuntet». 

3 Tilsvarende tall fra NITH (2013) temmelig like, men med noen variasjoner avhengig av studieprogram. 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Dataingeniør

Informatikk
Digital Medieproduksjon

Informasjonssystemer

Tid det tok å få en IT-jobb 

Jeg fikk jobb innen 3 måneder etter endt utdanning

Jeg fikk jobb 4-7 måneder etter endt utdanning

Jeg fikk jobb 8-12 måneder etter endt utdanning

Jeg fikk jobb etter mer enn 12 måneder etter endt utdanning
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Figur 3 Antall sendte søknader 

Undersøkelsen viser at i snitt 26% av respondentene fikk jobb uten å sende noen søknader i det hele tatt – 

grafen viser fordelingen mellom de ulike studieretningene. Tar vi også med de som søkte mellom 1 og 10 

jobber er vi oppe i 78%, trekker vi fra Digital Medieproduksjon blir prosenten enda høyere, 81%. 

 

Ser vi disse funnene sammen, ser vi at det er høy korrelasjon (r = 0,62) mellom å komme raskt jobb og å 

skrive få søknader, noe som egentlig ikke er overraskende. Vi konkluderer: 

 

 
Figur 4 Sammenhengen mellom hvor fort studentene kom i jobb og antall sendte søknader 

Respondentene ble spurt om hvordan de fikk jobb, flere valg var mulig. Kort sagt har de fleste fått jobb 

enten via stillingsannonser (40%) eller ved bruk av personlig nettverk (41%), men også en betydelig 

andel brukte bemanningsbyråer (18%). Noe overraskende har sosiale medier hatt betydning kun for en 

liten andel (9%). Det er også kontrollert om tallene var høyere for de siste årskullene. Funnene tyder ikke 

på det, men tallmaterialet er for lite til å gi en sikker konklusjon. Tallene for de siste kategoriene, «NAV», 

«jeg er gründer» og «bedriftspresentasjon ved skolen» var enda lavere. Et morsomt funn er at to 

intervjudeltakere selv ble kontaktet av arbeidsgivere på sosiale medier, og fikk jobb gjennom disse uten å 

bruke sosiale medier aktivt selv til jobbsøking. Jobbmatching via sosiale medier går altså i noen tilfelle 

begge veier. I den kvalitative delen kom det, ikke overraskende, fram at sosial kompetanse spilte en stor 

rolle for ansettelsen. 

 

Karakterer 
 

I den kvantitative undersøkelsen ble respondentene spurt om hva karaktersnittet deres var da de var 

ferdige med utdanningen. Majoriteten av respondentene hadde enten B eller C i karaktersnitt. Resultatene 

viser videre at studenter som har studert informasjonssystemer kommer dårligere ut karaktermessig enn 

de andre utdanningene, noe som kan ha flere årsaker, bl.a. at informasjonssystemer inkluderer flere 

økonomifag som ikke alle studenter er like begeistret over, og som de får dårlige karakterer i. Tilsvarende 

kan en del av disse være svakere i mere tekniske fag. 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Dataingeniør

Informatikk

Digital Medieproduksjon

Informasjonssystemer

Antall sendte søknader

Ingen Mellom 1 og 10 Mellom 11 og 20 mellom 21-30 30+
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Det kan være interessant å sammenligne karakterer og hvor lang tid det tar før tidligere studenter får jobb. 

Her finner vi praktisk talt ingen korrelasjon4. Det er en svak positiv korrelasjon mellom svakere karakter 

og hvor mange søknader som skrives (r= 0,19). En omfattende studie fra 2015 konkluderer med at det har 

kommet et skifte i forhold til karakterers betydning nå i det siste5.  

 

Gjennom de kvalitative intervjuene kom det fram at mange mente at karakterer var viktig opp til et visst 

punkt, mesteparten mente at dette var karakter C. Dersom man hadde dette karaktersnittet ville man inngå 

i kategorien “god nok”. De som hadde dette, påpekte viktigheten av å kunne vise til tidligere prosjekter 

for å bekrefte kompetansen, og at dette var mest avgjørende for om man fikk jobben eller ikke.  
 

4.2 Jobbinnhold / hva arbeider de tidligere studentene med? 

 
Hva jobber tidligere IT-studenter som? 

 

Det ble spurt om hvilken stillingsbeskrivelse/tittel som de har (fritekst), svarene ble gruppert av oss. 

 

 
Figur 5 Hva tidligere IT-studenter jobber som 

Stillingstypene kan skjule mange ulike jobbinnhold, men det er likevel en klar sammenheng mellom 

studier og jobbtype, f.eks. at konsulenttittelen er størst blant de som tok informasjonssystemer, og til en 

viss grad også informatikk, men liten hos de to andre studieprogrammene. Til gjengjeld er utvikler-

tittelen stor hos informatikk og dataingeniør6. Det er overraskende at den er så stor hos Digital 

Medieproduksjon, men de underliggende funnene viser at disse for en stor del er på mer trivielle områder, 

som f.eks. i HTML. Det er også overraskende at de er store på ledelse, uten at vi har hatt mulighet til å 

finne årsaker til dette. 

 

Hvilke fagområder innen IT jobber respondentene med? 

 

Vi ønsket å kartlegge hvilke fagområder som studentene faktisk jobbet med, ved å spørre hva de jobbet 

20% eller mer med.  Metodisk mener vi dette gir et mye mer presist mål enn f.eks. å spørre om hvilke 

temaer som de jobber «lite», «en del» med el.l., fordi disse begrepene er mye mer upresise, og dermed 

kan fortolkes svært ulikt. For å kunne se dette sammen med et sammenlignbart tallmateriale (fra IKT-

4 Garder et.al. (2017) rapporterer en sammenheng, men som ved en nærmere undersøkelse ikke holder stikk.   
5 Se Forskning.no (2016) for omtale og videre referanse, «Gode karakterer har fått mye større betydning for 

nyutdannede». Dette er sitert for masterkandidater, men det er ingen grunn til ikke å tro at det gjelder generelt. 
6 Undersøkelsen i NITH (2013) viser et mer spredt bilde, men det har også sammenheng med at de for en stor del 

hadde andre, ikke sammenlignbare studieretninger. 
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Norge), valgte vi i størst mulig grad å ha samme oppdeling. For å dekke områder som ikke er med i IKT 

Norge sin undersøkelse, bl.a. innen digital medieproduksjon, er det tatt med noen ekstra jobbtyper. 

 

Totalt var det 323 svar på dette spørsmålet, noenlunde likt fordelt mellom studieretningene. Spørsmålet 

var flervalgsbasert. De 80 respondentene som svarte på dette, markerte i gjennomsnitt fire forskjellige 

områder. Resultatet viser at programmering er det fagområdet som flest respondenter bruker i jobben sin.  

 

 
Figur 6 Fagområder som brukes minimum 20% i jobben 

På mange måter bekrefter disse funnene de mer upresise antagelsene som mange har hatt med hensyn til 

arbeidsinnhold i bransjen. Vi gjør noen punktvise drøftinger: 

• Svært mange jobber med programmering og med databaser – og da spesielt de som kommer fra 

informatikk og dataingeniør, for databaser også for de fra informasjonssystemer. 

• Prosjektarbeid og -ledelse scorer høyt, også på informatikk, som tradisjonelt ikke har vektlagt 

dette særlig i studiene. At det scorer høyt på informasjonssystemer er mindre overraskende. 

• Systemarkitektur scorer høyt, spesielt for de som jobber med informatikk.  

• Support og systemdrift scorer også høyt, spesielt på informasjonssystemer. Support er jo et tema 

med «mykere» deler, som veiledning m.m., og det er derfor ikke så overraskende. 

• Systemarkitektur betraktes vesentlig som et teknisk fag, og dermed er det naturlig at spesielt 

informatikk og delvis dataingeniør har de høyeste verdier her. 

• Vi ser at IT-sikkerhet rangeres høyt, selv om de fleste studentene har lite av det fra utdannelsen. 

• Også UX/GUI kommer høyt. Interessant nok: Studiet «Digitale medier og design», som har 

erstattet «Digital Medieproduksjon» fokuserer nettopp på dette  temaet. 

• At administrasjon/ledelse domineres av de som har tatt informasjonssystemer er helt naturlig. 

Derimot er det overraskende at det ikke er flere. Noe av forklaringen er antagelig at mange med 

ledelsesjobber i IT får en slik jobb etter at de har jobbet mer «på gulvet» innen IT. Slik sett kan 

utdannelsen innen dette fagfeltet være nyttig etter hvert som de får mer erfaring i bransjen. Dette 

samsvarer med undersøkelsen fra NTNU, hvor nettopp slike fag er det de fleste ønsker mer av (se 

kap. 4.3). 

• Svært få jobber med spillutvikling og med medier/film/foto. Det bekrefter at det antagelig var lurt 

å droppe programområdet Digital Medieproduksjon (se kap. 4) fra studieporteføljen. 
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Sammenligning med undersøkelsen fra IKT-Norge 

 

IKT-Norge gjorde for to år siden en undersøkelse blant sine medlemsfirmaer (IKT-Norge, 2015), hvor de 

ble bedt som å svare på hvilke områder hvor det var forventet sterkere eller svakere etterspørsel av 

kandidater de 3 neste årene. Dette er svært relevant for de som har avsluttet sine studier de siste årene. 

Resultatene var:  

 
 

Figur 7 Etterspørselen etter ulik kompetanse i et 3-års perspektiv. 

Tilsvarende er det spurt om hvilke områder som vil minke. «Top 3» når det gjelder minket etterspørsel er 

Systemdrift 25%, Infrastruktur 23% (presumtivt fordi mer av dette ligger i skytjenester), Programmering, 

backend 17%. De 3 områdene hvor færrest trodde det ble minsket etterspørsel var Database/BI (3%), IT-

sikkerhet og systemarkitektur (begge 0%)7. 

 

Tallene viser en forventing om sterk vekst på IT-sikkerhet8, som vi delvis finner igjen i våre funn.  

Videre ser vi at UX/GUI og Prosess/metodeutvikling ligger litt lavere hos oss enn hos IKT-Norge, mens 

programmering ligger høyere hos oss enn i forhold til den forventede økning av kompetansebehov fra 

IKT-Norge. Vi ser også at spillutvikling får en lav score både hos oss og IKT-Norge. 

  

Totalt sett er det en god overenstemmelse mellom våre funn og IKT-Norge sine funn, men en del av våre 

funn ligger mer på det vi kan kalle tradisjonelle forventninger enn det som IKT-Norge sine funn tilsier. 

Om våre funn er noe for konservative i forhold til virkeligheten eller om IKT-Norges spådommer ikke har 

slått til, i alle fall ikke enda, er vanskelig å si. Vekst i behov, slik IKT-Norge kartlegger og antall som har 

fått jobber innen de ulike områdene er jo heller ikke helt sammenlignbart. Det kan også være f.eks. 

geografiske forskjeller. 

7 Graf og detaljer finnes samme undersøkelse. 
8 Se også NIFU (2017). 
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4.3 Sammenhengen mellom studier og jobbinnhold: fagområder som har vært direkte 

nyttig eller nyttig som bakgrunn. 
 
Deltakerne ble bedt om å rangere fagområder som enten direkte nyttig eller nyttig som bakgrunn. Med 

direkte nyttig menes det at fagområdene har vært direkte nyttig for karrieren til deltakerne, mens nyttig 

som bakgrunn betyr at fagområdet har vært nyttig som bakgrunnskunnskap for å danne en 

helhetsforståelse av et fagfelt9. Ettersom de fire studieprogrammene delvis har forskjellige fag, fikk hver 

av disse en egen versjon av spørsmålet, med sine respektive fag. Når det gjelder utdanningens relevans 

som helhet i forhold til disse resultatene, kommer det frem at de fleste av fagområdene som undervises på 

HiØ oppleves som relevante, men med noen unntak. Vi ser også at områdene som oppfattes som direkte 

nyttig har god match med hva studentene sier at de faktisk jobber med (se Figur 6 Fagområder som 

brukes minimum 20% i jobben). Siden noen av fagene som er listet opp er valgfag som mange ikke 

hadde, vil dataene kunne gi under-representasjon for disse. 

 

Direkte nyttig 

 

Vi oppsummerer med de fagområdene som kommer høyest for hvert av studiene. For en full oversikt 

henvises det til rapporten. 

 
Figur 8 Fagområder som er rangeres høyest som «direkte nyttig» 

Fagområdet som får klart høyest uttelling blant de tidligere informasjonssystemstudentene er databaser 

(70%). Prosjektkurs har høyere uttelling for informasjonssystemstudenter enn blant de tre andre 

studielinjene. Dette er ikke uventet ettersom prosjektkurs er noe som blir prioritert for informasjons-

systemer, og som det forventes at disse studentene vil arbeide mye med etter endt studium. Informasjons-

systemstudentene kan ses å ha mindre direkte nytte av tekniske kurs som eksempelvis programmering. 

Ved sammenligning med resultater fra hva de jobber med (kap. 4.2) ser vi at disse studentene heller ikke 

jobber så mye innen tekniske fagområder.  

 

I motsetning til informasjonssystemstudentene rangerer informatikkstudentene programmering enormt 

høyt, 95%, tar vi med «nyttig som bakgrunn» er vi på 100%. I likhet med informasjonssystemstudentenes 

resultater, får databaser og software engineering høy rangering av utvalget. Majoriteten av informatikk-

studentene synes at prosjektkurs er nyttig, selv om tallene er noe lavere enn for informasjonssystemer. At 

færre tidligere informatikkstudenter opplever prosjektarbeid som nyttig sammenliknet med informasjons-

systemstudentene, er noe overraskende. Det kommer fram (Figur 6) at disse faktisk jobber mer med 

prosjektarbeid enn informasjonssystemstudentene. En mulig årsak kan være  at disse to gruppene jobber i 

9 Idéen til å skille mellom «direkte nyttig» og «nyttig som bakgrunn» er hentet fra Bostrøm (2000). 
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prosjekter på forskjellige måter. Det er naturlig å anta at informatikkstudentene arbeider mer "hands on" 

med problemene i praksis, mens informasjonssystemstudentene har et mer ledelsesperspektiv. Dersom 

dette er tilfelle, kan det hende at prosjektfaget som undervises på HiØ er bedre egnet for informasjons-

systemstudentene enn informatikkstudentene.  

 

Bakgrunnstallene fra digital medieproduksjon er mer spredt enn ved de andre studielinjene, uten noen klar 

majoritet som jobber innenfor et eller to fagområder. Dette samsvarer godt med at det ikke er noen fag-

områder som var helt klart mest relevant (se Figur 6). Siden studiet er utgått, tas dette ikke opp videre.  

 

Dataingeniørene skiller seg ut i undersøkelsen ettersom de opplever svært mange av fagene som meget 

nyttige. Dette kan ses ved at dataingeniørstudentene rangerer flere fag som svært eller litt nyttig, i forhold 

til de andre studielinjene. Dataingeniørstudentene kan dermed se ut til å ha større nytte av mangfoldet av 

fagområder enn de andre studielinjene. Programmering har likevel størst uttelling. Databaser og 

datasikkerhet kommer også godt ut i dette utvalget av tidligere studenter. At datasikkerhet scorer høyt hos 

disse er naturlig, i og med at deler av dette faget er relativt teknisk. En del av dataingeniørene var også 

misfornøyde med enkelte kurs. Kursene som mange regner for unyttig er fysikk og kjemi, økonomi og 

statistikk og industriell IT. Alle tre fagområdene kommer imidlertid bedre ut i kategorien nyttig som 

bakgrunn, noe som kan forklare hvorfor de kommer dårlig ut i kategorien direkte nyttig. I forhold til 

arbeidsområdene til de tidligere dataingeniørstudentene, samsvarer disse dataene godt, ettersom disse 

tidligere studentene jobber innenfor mer tekniske fagområder (Figur 6).  

 

Nyttig som bakgrunn 

 

De fagområdene som har vært direkte nyttig for studenters karriere er naturligvis nyttig som bakgrunn. 

Derfor er det valgt å se bort i fra disse i kategorien nyttig som bakgrunn.  

 

 

Figur 9 Fagområder som rangeres høyest som «nyttig som bakgrunn» 

Det mest interessante her, er at respondentene ser på flere av grunnlagskursene som nyttig for en 

totalforståelse av jobben/yrket. Spesielt kan nevnes 

• Bachelor-oppgaven anses som nyttig for alle 4 linjene. Faget kommer på top-3-lista enten som direkte 

nyttig (Informasjonssystemer og Digital Medieproduksjon) eller som nyttig som bakgrunn 

(Informatikk og Dataingeniør). Kort sagt: erfaringene både med å jobbe med en større, kompleks 

problemstilling over lengre tid, og det å jobbe sammen med andre i prosjekt er nyttig for alle. 

• Både Informatikk- og dataingeniørstudentene ser på matematikk som «nyttig som bakgrunn». Vi 

tolker det som at tankemåten og systematikken er viktig, men at de ikke konkret bruker matematikken 

til daglig.  Spesielt ser vi at dataingeniørene rangerer det helt på topp som nyttig som bakgrunn. 

• At informatikkstudentene ser på Algoritmer og datastrukturer som «nyttig som bakgrunn» har 

antagelig samme grunn: de fleste programmerer neppe så mye avanserte enkeltalgoritmer, men anser 

det likevel som viktig å forstå bakgrunnen. 

• Det samme kan sies for Programmering når det gjelder informasjonssystemer: bakgrunnsforståelse er 

viktig selv om mange av de ikke programmerer så mye til daglig. 
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Sammenligning med undersøkelse fra NTNU 
 

NTNU, Institutt for datateknikk og informasjonsvitenskap lager årlige alumni-undersøkelser for sine 

siv.ing.er. Undersøkelsen (NTNU, 2015) er siste tilgjengelige. Disse respondentene har jobbet i til dels 

mange år etter studiet (45% oppgir 6-15 år, mange enda lenger), og undersøkelsen er ikke helt 

sammenlignbar, men det er likevel interessant å se om vi finner noe av de samme mønstrene. 

 

 
Figur 10 NTNU: Emner i graden som har vært nyttige i din nåværende jobb. 

Vi ser at «3 på topp» blant sivilingeniørene er (ibid s. 4) 

• Datamodellering og databasesystemer (61,7 %) 

• Prosjektarbeid og samarbeid (61,4 %) 

• Algoritmer og datastrukturer (61 %) 

På de neste plassene kommer nettverk, matematikk/fysikk/statistikk og programmering. 

Igjen ser vi noen av de samme temaene som oss, men ingeniørfagene kommer sterkere inn. At alg.dat. 

ranger høyt, kan kanskje forklares med at siv.ing. studentene i større grad enn våre studenter arbeider med 

avanserte algoritmer. Det samme kan sies om at de i større grad regner matematikk som nyttig. 

 

Studentene ble også spurt hva som de gjerne ville hatt mer av fra studiet. Her er 3 på topp (ibid, s. 4): 

1. Ledelse. IT og endringsledelse. Økonomi og ledelse. 

2. Prosjektledelse, prosjektstyring og prosess- og prosjektgjennomføring. Tverrfaglig 

prosjektarbeid. Kulturforståelse. Globalisering. Internasjonalt samarbeid. 

3. Strategi. IT-strategi. 

Disse peker altså på mer behov for kunnskaper innenfor informasjonssystemer og ledelse. En naturlig 

tolkning er at dette er personer med til dels mye erfaring etter hvert merker at de trenger slike kunnskaper. 

 

Nytteaspektet, avsluttende kommentarer. 

 

Totalt sett ser vi at de sentrale fagene (og ikke minst Bachelor-prosjekt) kommer godt til nytte, enten 

direkte eller som bakgrunn. Det er også en god sammenheng mellom hva de synes er nyttig og hva 

studentene faktisk jobber med (igjen Figur 6). For en del år tilbake ble det gjort en undersøkelse blant 

dataingeniører med samme oppdeling med hensyn til nytte (Bostrøm, 2000). Det er interessant å se at det 

er en god sammenheng mellom funnene i de to undersøkelsene, mange år etter. 
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Rapporten inneholder også et avsnitt om hva tidligere studenter savnet ved utdanningen, og som for en 

stor del er basert på den kvalitative undersøkelsen. Det kan kort nevnes at det til sammen var fem 

deltakere fra informasjonssystemer og dataingeniør-studiene som svarte at de ønsket mer prosjektarbeid i 

studiet. I intervjuene ble det gjengitt at det var stor sannsynlighet for at man vil jobbe med prosjektarbeid 

i arbeidslivet, derfor skulle de gjerne hatt mer kompetanse om dette i løpet av studieperioden. Et 

interessant funn var at deltakerne fra informasjonssystemer ønsket at prosjektarbeidet som undervises ved 

HiØ skulle være mer bedriftsrettet, mens de fra dataingeniørstudiet ville ha større prosjekter. Vi kan 

derfor antyde en forskjell på organisasjonsmessige og tekniske aspekter ved dette. 

 

4.4 Erfaringer fra utdanningen 
 

I den kvalitative undersøkelsen ble det spurt hva deltakerne syntes var positivt med utdanningen  Et stort 

flertall av de hadde en positiv holdning til utdanningen sin ved HiØ10. Spesielt ble bredden på 

utdanningen og den praktiske tilnærmingen nevnt – dette ble i ettertid regnet som viktigere enn 

spesialisering innenfor kun et fagområde. Det er noenlunde likt mellom de som synes overgangen til jobb 

var lett, og de som synes det var krevende. Mange nevner å «lære å lære» som positivt for senere jobb. 

 

Under den kvantitative undersøkelsen ble det spurt om de tidligere IT-studentene ville valgt samme 

studiet hvis de skulle velge på nytt i dag. Resultatene viser at de fleste fra de fire ulike studieretningene 

ville tatt studiet igjen. De studieretningene hvor flest ville valgt samme studieretning igjen, var 

informatikk og informasjonssystemer, hvor resultatet lå på rundt 80%. Dette resultatet kan i stor grad 

være påvirket av at utvalget for dette spørsmålet er tidligere studenter som har fått IT-jobb. Det kan antas 

at de som har skaffet seg jobb i større grad vil være fornøyd med utdanningen. 

 

Uttellingen hos tidligere studenter med bakgrunn i digital medieproduksjon var betydelig lavere enn de 

andre studielinjene, 50% ville tatt samme studiet igjen. En mulig årsak til dette kan være at mange med 

denne bakgrunnen ofte ender opp i jobber innenfor et annet fagområde enn IT (se Figur 6 Fagområder 

som brukes minimum 20% i jobben). En annen årsak kan være at disse tidligere studentene mener at 

bredden ved denne utdanningen er for stor. Dermed er det mulig at de heller ville valgt en mer spesialisert 

utdanning dersom de skulle valgt utdanning på nytt. 

 

4.5 Studenter som ikke fullførte IT-studiet 
 

Både for høgskolen og faglig sett er det interessant å vite hvorfor studentene slutter uten å ha fullført 

studiet. Spørsmålet var med flervalgsmulighet og ble naturligvis kun gitt til de som svarte at de ikke 

fullførte sin grad, og vi fikk totalt 37 svar. Digital Medieproduksjon var overrepresentert og 

dataingeniørene underrepresentert. 

 

8 deltakere svarte at "IT studiet var ikke noe for meg", 3 svarte "IT studiet var for vanskelig", 1 svarte "IT 

studiet var for enkelt". 8 svarte "Jeg opplevde deler av pensum som utdatert", 8 svarte "Jeg har større 

interesse for et annet fagområde enn IT" og 21 svarte "annet". De som svarte «Annet» oppga for en stor 

del «Personlige årsaker», ikke minst personlige problemer. 

Det er grunn til å være litt kritisk til disse funnene, bl.a. fordi det er naturlig at de som avsluttet studiet 

underveis assosierer studiene med noe negativt, og at de dermed har mindre tendens til å svare. En 

undersøkelse fra avdelingen for samfunnsvitenskap og teknologiledelse ved NTNU i 2007 (Dyrestad, 

2008) gir også andre svar, som manglende motivasjon (40%), læringsmiljøet (30%) og personlige forhold 

(20%). Undersøkelsen er gammel og med lav svarprosent, men har et lignende fagområde. 

• Lauås & Lorentzen (2016) gir noe bakgrunnsmateriale om hvorfor studenter styrker i begynnerkurs i 

programmering, som kan være med på å gi deler av forklaring for «fallout».  

10 Dette stemmer også godt med undersøkelsen fra NITH (2013). 
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4.6 Andre forhold ved studiet 
 

Det gjøres en rekke undersøkelser på studenttilfredshet og relevans for ulike studier. Vi har gjort en 

sammenligning mellom funn fra en relevant rapport fra NIFU (Nordisk institutt for studier av innovasjon, 

forskning og utdanning) fra 2015, som omhandler tidligere studenter fra teknologiske, naturvitenskapelige 

og økonomiske fag (Arnesen, Støren, & Wiers-Jenssen, 2015) og Studiebarometeret (NOKUT, 2016) – 

dvs. fjorårets studenter. Den viser at våre studenter kommer godt ut både på samlet vurdering av studiene 

og på relevans. Det er imidlertid ikke plass for en videre drøfting av dette. 

5 Konklusjon 
 

Problemstillingen som er tatt opp er «Hva arbeider tidligere IT-studenter ved Høgskolen i Østfold med, 

og hvor relevant har utdanningen deres vært for nåværende jobbsituasjon?» 

 

Undersøkelsen viser at de aller fleste studentene som har svart arbeider innenfor IT, unntaket er Digital 

Medieproduksjon.  Det har vært relativt lett for å få en relevant IT-jobb, målt ut fra at de fleste har 

kommet fort i jobb (de fleste etter 0 – 3 måneder) og at de fleste ikke har behøvd å skrive så mange 

søknader. Totalt sett peker dette på at utdannelsen er relevant. 

 

De mest vanlige jobbtitlene er konsulent (spesielt for informasjonssystemer, men også mange i 

informatikk) og utvikler (spesielt informatikk og dataingeniør). Mer presist viser undersøkelsen at 

klassiske informatikkfag som programmering og databaser scorer høyt når det gjelder hva studentene 

arbeider med, men at prosjektarbeide og -ledelse, systemarkitektur og ledelse, samt support og drift også 

er vanlige jobber. Jobbtyper som i IKT-Norge sin undersøkelse ble spådd å være i sterk vekst hadde et 

sterkt samsvar med våre funn, spesielt innenfor de mer klassiske fagene, igjen med programmering og 

databaser som gode eksempler. IT-sikkerhet, som IKT-Norge sine medlemsbedrifter oppfatter som det 

faget med sterkest kompetansemangel, er også en vanlig arbeidsoppgave. Undersøkelsen viser også at det 

er en sterk grad av sammenheng mellom type studier (teknisk, programmeringsorientert, 

organisasjons/menneskeorientert, se kap. 1) og hva studentene jobber med. 

 

Studiene totalt sett regnes som relevante for deres senere jobb («Litt relevant» eller «Svært relevant», de 

to høyeste kategoriene, hadde til sammen hadde 78%, likt fordelt mellom disse to). Fagene som 

undervises anses i høy grad som direkte nyttig i forhold til yrkesutøvelsen. Alle 4 studieretningene nevner 

Bachelorprosjektet, og igjen kommer fag som programmering og databaser høyt opp. På spørsmålet om 

fagområder som er nyttig som bakgrunn kommer interessant nok matematikk høyt opp både for 

dataingeniører og informatikk, og algoritmer og datastrukturer kommer høyt for informatikk – dvs. at 

bakgrunnsforståelsen er viktig selv om faget ikke er i konkret daglig nytte. Det samme gjaldt 

programmering for informasjonssystemer, forståelse er viktig selv om man ikke koder så mye selv. 

 

Digital Medieproduksjon er svakere på relevans både på de kvalitative og kvantitative funnene. 

Studieprogrammet er som nevnt flere ganger nevnt tatt ut fra 2015. Som også nevnt (kap. 1 og kap. 4, 

innledningen), er det erstattet med studiet «Digitale medier og design» som bl.a. fokuserer på GUI/UX, 

som nettopp betraktes som et tema i stor vekst (se kap. 4.2, og som også finnes igjen i den kvalitative 

delen), så også her er det godt samsvar mellom funnene og hva som er gjort av endringer ved avdelingen. 

 

Totalt sett viser undersøkelsen at de tre nåværende IT-studiene ved HiØ som vi har undersøkt 

(dataingeniør, informatikk: design og utvikling av IT-systemer og informasjonssystemer) treffer godt, og 

at de ulike studieprogrammene i det store og hele matcher bra med hva studentene jobber med. Det nye 

studiet i «Digitale medier og design» ser også ut til å passe markedets ønsker. 

421



6 Litteraturliste 
 
Arnesen, C. Å., Støren, L. A., Wiers-Jenssen, J. (2015). Teknologer, realister og økonomer på 

arbeidsmarkedet (NIFU rapport 2015:30). 

https://brage.bibsys.no/xmlui/bitstream/handle/11250/2357670/NIFUrapport2015-

30_rev.pdf?sequence=4&isAllowed=y  

 

Bostrøm, E. (2000): Dataingeniørstudentene - 3/4 år etter. Høgskolen i Østfold. Arbeidsrapport 2000:12. 

Tilsvarende rapport finnes også for 1999, Arbeidsrapport 1999:6. 

 

Damvad (2013):  Dimensjonering av avansert IKT-kompetanse. 

https://www.regjeringen.no/globalassets/upload/KMD/AIF/dokumenter/Dimensjonering_avansert_IKT_kompetanse

.pdf 

 

Dyrstad, J.M. (2008). Spørreundersøkelse blant studenter som falt fra bachelorstudiet ved SVT-fakultetet 

NTNU 2007. Hentet fra https://www.ntnu.no/c/document_library/get_file?uuid=bd38bce1-6857-4185-95fc-

785b50d9c1a9&groupId=10473  

 

Forskning.no (2015). http://forskning.no/2016/06/gode-karakterer-er-blitt-mye-viktigere-fa-jobb 

 

Garder, H.R., Næss, M., Syversen, Ø., Veien, P.C. (2017). Hva gjør IT-studentene etter studiet? 

https://wiki.hiof.no/images/e/e4/BO17-G16.pdf 

 

IKT-Norge (2015). Kompetanseundersøkelse. Hentet fra IKT-Norge. (2015). 

https://www.ikt-norge.no/nyheter/kritisk-mangel-pa-ikt-kompetanse/ 

 

Johnson & Onwuegbuzie (2004). Mixed Methods Research: A Research Paradigm Whose Time Has 

Come. Educational Researcher, (Vol. 33, No. 7 Oct. 2004). http://www.jstor.org/stable/3700093 
 

Lauås, P. & Lorentzen, K.S.  (2016). Those who fail the introductionary computer programming course in 

higher education. NOKOBIT, 2016. http://ojs.bibsys.no/index.php/Nokobit/article/view/328/287 

 

Lauvaas P. & Raaen K. (2017). Passion, Cooperation and JavaScript: This is what the industry is looking 

for in a recently graduated computer programmer. Norsk Informatikkonferanse, [S.l.], nov. 2017. 

<https://ojs.bibsys.no/index.php/NIK/article/view/438> 

 

NIFU (2017). Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning (NIFU): IKT-

sikkerhetskompetanse i arbeidslivet – behov og tilbud. Arbeidsnotat 2017:8. 

https://www.nifu.no/news/fremtidig-behov-for-ikt-sikkerhetskompetanse/ 

 

NITH (2013): Norges Informasjonstekniske Høyskole: Avgangsundersøkelsen 2013. 

(fås på forespørsel til nåværende Westerdals Høgskole/Høgskolen Christiania). 2014-2016 mangler. 

 

NOKUT (2016). Studiebarometeret. Hentet fra 

http://www.studiebarometeret.no/no/Sammenligne/256_ITBINF/256_ITBDM/256_ITBDES/  

NTNU (2015). Institutt for datateknikk og informasjonsvitenskap: Alumni-undersøkelsen des. 2015 (fås 

på forespørsel til NTNU). 

 

Vanderleest, H. W. (1996). What new exporters think about U.S. government sponsored export promotion 

services and publications. Hentet fra 
http://search.proquest.com/openview/090971cb06272f0fb3a074dff697846b/1?pq-origsite=gscholar&cbl=30989 

422

https://brage.bibsys.no/xmlui/bitstream/handle/11250/2357670/NIFUrapport2015-30_rev.pdf?sequence=4&isAllowed=y
https://brage.bibsys.no/xmlui/bitstream/handle/11250/2357670/NIFUrapport2015-30_rev.pdf?sequence=4&isAllowed=y
https://www.regjeringen.no/globalassets/upload/KMD/AIF/dokumenter/Dimensjonering_avansert_IKT_kompetanse.pdf
https://www.regjeringen.no/globalassets/upload/KMD/AIF/dokumenter/Dimensjonering_avansert_IKT_kompetanse.pdf
https://www.ntnu.no/c/document_library/get_file?uuid=bd38bce1-6857-4185-95fc-785b50d9c1a9&groupId=10473
https://www.ntnu.no/c/document_library/get_file?uuid=bd38bce1-6857-4185-95fc-785b50d9c1a9&groupId=10473
http://forskning.no/2016/06/gode-karakterer-er-blitt-mye-viktigere-fa-jobb
https://wiki.hiof.no/images/e/e4/BO17-G16.pdf
https://www.ikt-norge.no/nyheter/kritisk-mangel-pa-ikt-kompetanse/
http://www.jstor.org/stable/3700093
http://ojs.bibsys.no/index.php/Nokobit/article/view/328/287
https://ojs.bibsys.no/index.php/NIK/article/view/438
https://www.nifu.no/news/fremtidig-behov-for-ikt-sikkerhetskompetanse/
http://www.studiebarometeret.no/no/Sammenligne/256_ITBINF/256_ITBDM/256_ITBDES/
http://search.proquest.com/openview/090971cb06272f0fb3a074dff697846b/1?pq-origsite=gscholar&cbl=30989


MØTE I LUKU IT – REFERAT 25.04.2019 

Til stede:  
Ingvild, Robert, Edgar, Jan, Monica, student Anne marit hansen 

Forfall: Joakim 
Referent: Tone s 

1. Gjennomgang av søkertall.
Noe nedgang i søkertall til noen av bachelorprogrammene, men lite trolig at det blir et stort 

restetorg. 

2. Studiebarometeret

Masterstudiet:  
Noe nedgang i tilfredshet med veiledning og tilbakemelding 
Studentene er minst tilfreds med medstudenters evne til å gi konstruktive tilbakemeldinger på 
hverandres arbeid.  
Dette score´en kan også være en effekt av at studiet har en flerkulturell studentgruppe. 

Masterstudiet har også et potensial for forbedring med tanke på studentenes opplevde 
arbeidslivsrelevans av utdanningen. 

Bachelorstudiene: 
Bachelorstudium– dataingeniør har høyest tilfredshetsscore av ingeniørutdanningene i Norge. 

Områder som går igjen med tanke på behov for forbedring: 

 Faglig veiledning og tilbakemelding

 Studenters tilfredshet med medstudentens evne til å gi konstruktiv til bakemelding

 Arbeidslivsrelevans

 Medvirkning, mulighet til å gi innspill på innhold og opplegg i studieprogrammet

Avdelingen vil spesielt satse på forbedring av faglig veiledning og tilbakemelding + arbeidslivsrelevans 
i første omgang. Også viktig å jobbe med delingskulturen. 

Styrke arbeidslivsrelevans – forslag som fremkom under møtet: 
- Arbeidslivsrelevans må tydeligere inngå i undervisningen på program og emnenivå 
- Styrke Enigmas bedriftsbesøk-tilbud 
- Mini-karrieredag ved starten av studieåret? 

Eventuelt: 

Informasjon om personalseminar der studiekvalitet og undervisningskvalitet i juni. 
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From: Monica Lind Kristiansen  
Sent: Monday, September 30, 2019 2:15 PM 
To: 'Jarl S' <jaschjer@gmail.com>; 'Jahnne Feldt Hansen' <jahnne.feldt.hansen@orkladesign.no>; 
'Erik Åsberg' <erik.aasberg@esmartsystems.com>; 'Geir Pettersen' <geir.pettersen@gp.no>; Kristine 
Hemstad Hansen <krheha@sykehuspartner.no> 
Cc: Harald Holone <harald.holone@hiof.no>; Håkon Lofthus Tolsby <hakon.l.tolsby@hiof.no>; Ole 
Anders Danielsen <ole.a.danielsen@hiof.no> 
Subject: Program tirsdag 1. oktober kl. 12.15‐16.00 i Aud Max 

Heisann Kristine, Jahnne, Caroline, Geir, Jarl og Erik (cc: Harald, Håkon og Ole Anders), 

Tusen takk for at dere stiller opp i morgen, det setter vi veldig stor pris på. 

Under finner dere morgendagens program: 

12.15‐12.35: Harald Holone ‐ Dekan ved Avd. for informasjonsteknologi 
12.35‐12.40 Håkon Tolsby og Monica Kristiansen 
12.40‐13.05 Kristine Hemstad – Sykehuspartner 
13.05‐13.20 Pause 
13.20‐13.45 Jahnne Feldt‐Hansen – Orkla Design 
13.45‐14.10 Caroline Sofie Olsen – Fink AS 
14:10‐14:25 Pause 
14:25‐14:50 Geir Pettersen – GP‐huset 
14:50‐15:15 Jarl Schjerverud  ‐ Sykehuset Østfold 
15:15‐15:30 Pause 
15:30‐15:55 Erik Åsberg – eSmart Systems 

Det er satt av 25 minutter til hver presentasjon. Fortell gjerne studentene om deres egen reise, litt 
om hva dere driver med nå og hvilken kompetanse bedriften deres trenger. Målet er å fortelle 
studentene våre hvilke muligheter en IT‐utdanning gir og hvilke jobber de kan få. 

Studentene vil bli bedt om å levere inn et refleksjonsnotat i etterkant med tema: «Hva kan jeg bli?»  

Alle presentasjoner kan være på norsk. 

Gleder meg til å se dere i morgen:) 

Mvh, Monica 
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Monica Lind Kristiansen

Fra: Monica Lind Kristiansen
Sendt: onsdag 17. oktober 2018 14.36
Til: list.stud.18hdat@hiof.no; list.stud.18hdaty@hiof.no; 

list.stud.18htdat@hiof.no
Kopi: Tom Heine Nätt; Michael Andersen Lundsveen; Christian Fredrik Heide
Emne: Arbeidskrav i innføring i programmering og webutvikling

Hei dataingeniørstudenter (cc: Tom Heine, Michael og Christian) 

Basert på deres tilbakemeldinger, har vi besluttet at arbeidskravene i innføring i programmering og webutvikling er 
valgfrie for dere. Men dere må fortsatt levere egenvurdering i webutvikling. 

Vi oppfordrer dere selvfølgelig fortsatt til å levere inn arbeidskrav, og dersom dere leverer arbeidskravene innen de 
fastsatte fristene vil dere som før få tilbakemelding på disse. 

Lykke til :) 

Mvh, Monica 

Monica Lind Kristiansen, PhD 
Head of Studies 
Faculty of Computer Sciences, Østfold University College, Norway 
Mobile: +47 40870335  
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Monica Lind Kristiansen

Fra: Monica Lind Kristiansen
Sendt: fredag 15. februar 2019 11.53
Til: Erling Petter Strand; Lars Emil Skrimstad Knudsen; Robert Kevin Roppestad; 

Christian Fredrik Heide
Emne: RE: Dataingeniører 2. semester
Vedlegg: arbeidskrav_18dat.xlsx

Heisann, Lars, Emil, Robert, Erling og Christian, 

Som jeg nevnte for dere så synes studentene på dataingeniørstudiet, kull 2018, at det til tider hoper seg opp med 
arbeidskrav og labber i dette semesteret. 

Jeg har summert opp det jeg har fått fra dere (se vedlegget). Mangler fortsatt en oversikt fra Erling, men som dere 
ser så har studentene ganske så mange arbeidskrav i enkelte uker. 

Jeg ber dere derfor snakke sammen og legge opp en plan for arbeidskrav/labber som er overkommelig for 
studentene. 

Mvh, Monica 

From: Erling Petter Strand <erling.p.strand@hiof.no>  
Sent: Wednesday, February 13, 2019 8:39 PM 
To: Monica Lind Kristiansen <monica.kristiansen@hiof.no>; Lars Emil Skrimstad Knudsen <lars.e.knudsen@hiof.no>; 
Robert Kevin Roppestad <robert.k.roppestad@hiof.no>; Christian Fredrik Heide <christian.f.heide@hiof.no> 
Subject: SV: Dataingeniører 2. semester 

Hei, 
Fysikk og kjemi: Det kommer flere oppgaver (lab og øvinger). Blir sannsynligvis ca. annenhver eller hver tredje uke. 
Hilsen Erling 

Fra: Monica Lind Kristiansen  
Sendt: onsdag 13. februar 2019 15:00 
Til: Lars Emil Skrimstad Knudsen <lars.e.knudsen@hiof.no>; Robert Kevin Roppestad <robert.k.roppestad@hiof.no>; 
Erling Petter Strand <erling.p.strand@hiof.no>; Christian Fredrik Heide <christian.f.heide@hiof.no> 
Emne: RE: Dataingeniører 2. semester 

Heisann, 

Da har jeg forsøkt å lage en oversikt basert på de tilbakemeldingene jeg har fått fra dere. 

Kan dere være så snille å titte igjennom og rette opp der det er feil eller mangler. 

Mvh, Monica 

From: Monica Lind Kristiansen  
Sent: Tuesday, February 12, 2019 12:59 AM 
To: Lars Emil Skrimstad Knudsen <lars.e.knudsen@hiof.no>; Robert Kevin Roppestad <robert.k.roppestad@hiof.no>; 
Erling Petter Strand <erling.p.strand@hiof.no>; Christian Fredrik Heide <christian.f.heide@hiof.no> 
Subject: Dataingeniører 2. semester 
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Heisann, Lars, Emil, Robert, Erling og Christian, 
 
Studentene på dataingeniørstudiet, kull 2018, synes det til tider hoper seg opp med arbeidskrav i dette 
semesteret.  De har emnene: 
 
OOP (Lars Emil) 
Matematikk 1 ( Christian) 
Datateknikk (Robert) 
Fysikk og kjemi (Erling) 
 
Kan dere være så snille og sjekke opp hvordan arbeidskravene i deres emner fordeler seg utover i dette semesteret. 
Fint om dere kan samkjøre litt, slik at ikke all arbeidskrav har innlevering i samme uke. 
 
Tusen takk :) 
 
Mvh, Monica 
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Arbeidskrav 2. semester i bachelorstudiet i ingeniørfag: data

Uke Matematikk 1 OOP Fysikk og kjemi Datateknikk

7 x x x (øving og lab) x (lab)

8 x x (øving)

9 x x (øving og lab)

10 x x x (lab)

11 x

12 x x (lab)

13 x x

14 x x (lab)

15 x x

16

17 x (lab)

Påske
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Antall arbeidskrav og øving pr uke:

5

2

3

3

1

2

2

2

2

1
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Notat, Si i fra 44/2019

Harald Holone, dekan

2019-12-10
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Bakgrunn

Dekan har gjennom “Si i fra” fått en bekymringsmelding om undervisning i emnet
høsten 2019. På vegne av flere studenter peker innmelder på en rekke

forhold som oppfattes mangelfulle og uheldige.

Innholdet imeldingen er diskutertmed studieleder, somer godt kjentmedomsten-
dighetene i det aktuelle emnet høsten 2019.

Kommentarer

Det har vært en uheldig kombinasjon av to påfølgende sykemeldinger hos to for-
skjellige ansatte som har vært utløsende faktor i dette tilfellet. Det ble gjort vurde-
ringer underveis mtp. hvilke forelesninger som ble satt inn etter første sykmelding.
Gjenværende arbeidskrav ble gjennomgått av studieleder selv.

Avdelingsledelsen beklager de uheldige konsekvensene situasjonen har medført
for studentene. Dersom det er noen av studentene som føler behov for å diskutere
dette nærmeremed avdelingsledelsen (studieleder og/eller dekan) kan de ta direk-
te kontakt. Avdelingsledelsen vil utover dette påkeke at den ikke kjenner seg igjen i
beskrivelsen av at den er vanskelig å få tak i.

Tiltak

Basert på innspillene fra innmelder og forslag til konkrete tiltak vil avdelingsledel-
sen videre ha fokus på følgende:

1. Bedre kommunikasjon til studenter ved sykemelding eller annet fravær hos
forelesere.

2. Tydeligere informasjon til studenter om kontaktpersoner i løpet av semeste-
ret og i eksamensperioden.

3. Fortsette sinåpnedialogmedstudenter gjennomhele studieløpet, bådegjen-
nom formelle kanaler og ved generelt lav terskel for å melde fra om store og
små saker.

Remmen, 2019–12-10

Harald Holone (dekan), Monica Kristiansen (studieleder)

2

431


	Vedlegg 1 Stillingsutlysning dekan
	Vedlegg 2 Stillingsutlysning studieleder
	Vedlegg 3 Innkalling til ledermøte 20.3.2019
	Vedlegg 4 Innkalling til ledermøte 24.4.2019
	Vedlegg 5 Innkalling til ledermøte 10.1.2020
	Vedlegg 6 Innkalling til avdelingsstyre 8.3.2018
	Vedlegg 7 Protokoll fra avdelingsstyre 8.3.2018
	Vedlegg 8 Protokoll fra avdelingsstyre 6.9.2018
	Vedlegg 9 Protokoll fra avdelingsstyre 11.10.2018
	Vedlegg 10 Protokoll fra avdelingsstyre 15.11.2018
	Vedlegg 11 Protokoll fra avdelingsstyremøte 2003
	Vedlegg 12 Mandat for LUKU
	Vedlegg 13 Referat fra LUKU 18.1.2018
	Vedlegg 14 Referat fra LUKU 5.4.2018
	Vedlegg 15 Referat fra LUKU 24.1.2019
	Vedlegg 16 Referat fra programutvalg 26.9.2019
	Vedlegg 17 Referat fra programutvalg 12.12.2019
	Vedlegg 18 Agenda for personalmøte 29.11.2018
	Vedlegg 19 Innlegg i personalmøte 9.5.2019
	Vedlegg 20 Agenda for personalseminar 5.9.2019
	Vedlegg 21 Agenda for personalseminar 18.10.2018
	Vedlegg 22 Innlegg i personalseminar1 17.10.2019
	Vedlegg 23 Innlegg i personalseminar2 17.10.2019
	Vedlegg 24 Innlegg i personalseminar3 17.10.2019
	Vedlegg 25 Mandat for forskergrupper
	Vedlegg 26 Studieprogrammer og forskergrupper
	Vedlegg 27 Fagdag for internasjonalisering 14.3.2019
	Vedlegg 28 Presentasjon av emneevalueringer 6.6.2018
	Vedlegg 29 Mal for emnerapport
	Vedlegg 30 Oppstartsmøte i programsekretariatet 6.9.2018
	Vedlegg 31 Studieplanrevisjonsrapport 2017
	Vedlegg 32 Studieplanrevisjonsrapport 2018
	Vedlegg 33 Endringer i studieplan i BA ingeniørfag – data grunnet ny rammeplan 2018
	Vedlegg 34 Studieprogramrapport ITBDAT 2019
	Vedlegg 35 Årsplan 2018
	Vedlegg 36 Avdelingens kvalitetsrapport 2019
	Vedlegg 37 Referat fra styringsdialog 2019
	Vedlegg 38 Emnerapport algdat v2018
	Vedlegg 39 Emnerapport oop v2018
	Vedlegg 40 Emnerapport datateknikk v2018
	Vedlegg 41 Studiebarometeret 2016
	Vedlegg 42 Studiebarometeret 2017
	Vedlegg 43 Studiebarometeret 2018
	Vedlegg 44 Sensorrapport databaser v2018
	Vedlegg 45 Sensorrapport androidprog h2018
	Vedlegg 46 Sensorrapport algdat v2019
	Vedlegg 47 Sensorrapport bacheloroppgave v2019
	Vedlegg 48 Bacheloroppgaver v2020
	Vedlegg 49 Avviksmelding via Si ifra 2019
	Vedlegg 50 Utvekslingsrapport jag h2017
	Vedlegg 51 Utvekslingsrapport ef h2018
	Vedlegg 52 Utvekslingsrapport gø h2017
	Vedlegg 53 Rapport gjennomstrømming 2017
	Vedlegg 54 Artikkel kandidatundersøkelse
	Vedlegg 55 Referat LUKU 25.4.2019
	Vedlegg 56 Invitasjon til mini-karrieredag
	Vedlegg 57 Tilbakemeldinger dataingeniør 1
	Vedlegg 58 Tilbakemeldinger dataingeniør 2
	Vedlegg 59 Oversikt arbeidskrav
	Vedlegg 60 Tiltak Si ifra 2019

	Date Field 1: 


