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1. Innledning

Dette reglementet omfatter delegering av oppgaver og myndighet fra dekanen i Avdeling for

økonomi, språk og samfunnsfag (Avd. ØSS) i Høgskolen i Østfold (HiØ) til ansatte i avdelingen.

Reglementet er basert på Delegasjonsreglement for Høgskolen i Østfold, vedtatt av høgskolestyret

i sak 40/15 den 1. april 2015, med senere endringer.

Reglementet skal revideres når delegeringen til dekanen blir revidert, og når dekanen selv

bestemmer at reglementet skal revideres.

2. Definisjoner og hovedprinsipper

Legalitet

All utøvelse av offentlig myndighet bygger på legalitetsprinsippet, det vil si at den som utøver
myndighet skal være tildelt beslutningskompetanse, og at alle beslutninger skal ha hjemmel i lov.

De viktigste lovene med forskrifter som regulerer virksomheten til HiØ og Avd. ØSS er:

 Universitets- og høgskoleloven (Uhl) LOV-2005-04-01-15

 Forvaltningsloven (fvl) LOV-1967-02-10

 Offentleglova (offl) LOV-2006-05-19-16

Vedlegg 1
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https://www.hiof.no/om/styringsdokumenter-rapporter/styringsdokumenter/delegasjonsreglement_for_hiof.pdf
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2005-04-01-15?q=universitets%20og%20høyskole
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1967-02-10?q=forvaltningsloven
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2006-05-19-16?q=offentlighetsloven


 Bestemmelser om økonomistyring i staten FOR-2003-12-12-1939 

 Statsansatteloven LOV-2017-06-16-67 

 Arbeidsmiljøloven (aml) LOV-2005-06-17-62 

 Arbeidstvistloven LOV 2012-01-27 nr 09  

 Likestillings- og diskrimineringsloven LOV-2017-06-16-51 

 Folketrygdloven LOV-1997-02-28-19 

 Ferieloven LOV-1988-04-29-21 

 Personopplysningsloven LOV-2000-04-14-31 
 

Oppgaver og myndighet 

I dette reglementet omfatter de ansattes oppgaver både tjenester og myndighet. De ansatte i Avd. 
ØSS er ansatt for å utføre en rekke forskjellige oppgaver innen utdanning og forsking. 
Utdanningsoppgavene omfatter både tjenesteyting som undervisning, rådgiving og veiledning av 
studenter, og myndighetsutøving som sensurering og fastsetting av karakterer på 
eksamensoppgaver. 

 
Myndighet er den fullmakten en ansatt eller et organ har fått til å ta beslutninger i bestemte saker. 
Denne fullmakten gir organet kompetanse på området. Slik beslutningskompetanse må skilles fra 

faglig kompetanse. Ett av særtrekkene ved høyere utdanning, er den faglige friheten ansatte som 

underviser og utfører FoU arbeid har fått delegert direkte fra Stortinget i lovs form. Jevnfør uhl § 1-

5 nr.4 og 5, og punkt 6 i dette reglementet. 
 

Organ 

En person eller en enhet (som avdelingsstyret), som har fått tildelt oppgaver og myndighet til å 

fatte beslutninger, kalles her et organ. 
 

Delegering 
Delegering består i at et overordnet organ tildeler retten og plikten til å utføre bestemte oppgaver, 

og å ta beslutninger i bestemte saker, til et underordnet organ. 

 
Delegering kan bare skje innen de oppgavene og de fullmaktene som det overordnede organet 
har. Delegering kan bare skje til et underordnet organ som det overordnede organet har 

instruksjonsmyndighet over.  

 
Universitets- og høyskoleloven (Uhl) setter grenser for overordnedes rett til å styre dem som er 
ansatt for å undervise, forske eller drive utviklingsarbeid.  Uhl § 1-5 Faglig frihet og ansvar, 
fastsetter at de som er tilsatt for å undervise skal ha et selvstendig faglig ansvar for innhold og 

opplegg av undervisningen, innenfor de rammer som institusjonen fastsetter eller som følger av 

lov eller i medhold til lov. De som er tilsatt for å forske eller utføre utviklingsarbeid, har rett til å 

velge emne og metode for sin forskning eller sitt utviklingsarbeid innenfor de rammene som følger 
av ansettelsesforholdet eller særskilt avtale. De tilsatte skal normalt være gjort kjent med slike 
rammer før arbeidet starter. 
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https://lovdata.no/dokument/INS/forskrift/2003-12-12-1939?q=Bestemmelser%20om%20økonomistyringen%20i%20staten
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1983-03-04-3?q=tjenestemanns
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2005-06-17-62?q=arbeidsmiljø
http://www.lovdata.no/all/hl-20120127-009.html
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2013-06-21-61?q=tilgjengelighet
http://www.lovdata.no/all/nl-19970228-019.html
http://www.lovdata.no/all/nl-19880429-021.html
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2000-04-14-31?q=personopplysnings
https://lovdata.no/lov/2005-04-01-15/§1-5


 

Delegeringssperre 
Uhl angir i visse tilfeller saker der høgskolestyret selv skal behandle saken, gjennom formuleringer 

som: «Styret selv fastsetter sammensetningen av ansettelsesutvalget» (Uhl §6-3). 
Bestemmelsen innebærer at styret ikke kan delegere denne beslutningen til et annet organ. 
Dette er definert som delegasjonssperre. I enkelte delegeringsvedtak som høgskolestyret har 

fattet er det lagt inn en slik delegasjonssperre for den myndigheten som er delegert. 
 

Ansvar 
Delegeringsreglementet for HiØ skiller mellom formelt ansvar og daglig ansvar.  
Det formelle ansvaret innebærer forpliktelsen til å stå til rette for det som skjer innen 

ansvarsområdet, for eksempel det strafferettslige ansvaret. 
 

Alle beslutninger ved HiØ truffet av andre enn høgskolestyret, treffes etter delegering fra 

styret og på styrets ansvar (Uhl § 9-1). Høgskolestyret kan delegere oppgaver og myndighet, 

men ikke sitt formelle ansvar. 
 

Siden høgskolestyret ikke kan delegere sitt formelle ansvar, skal høgskolestyret føre tilsyn med 

den daglige ledelsen av virksomheten (UHL 9-2 nr. 3).  

 

Den som delegerer skal kontrollere at oppgavene blir utført og myndigheten utøvd som forutsatt. 

Den som har fått delegert oppgaver og myndighet skal rapportere tilbake om det som er gjort. 

 

Delegeringen av oppgaver myndighet følger linjen fra overordnede til underordnede organ i 

høgskolen. Det daglige ansvaret til organet som har fått delegert oppgaver og myndighet, er å 

utføre oppgavene og forvalte myndigheten i samsvar med gjeldende retningslinjer, i lover, 

forskrifter, regler, instrukser mv.. 

 

Retningslinjer for utøving av delegert myndighet i Avd. ØSS 

 All delegering av hovedarbeidsoppgaver skal være skriftlig, og er i utgangspunktet 

dokumentert i utlysningsteksten for stillingen. Delegering av oppgaver innen undervisning, 

forskning og utviklingsarbeid skjer normalt i arbeidsplanene for hver ansatt. 

 All delegert myndighet må utføres i henhold til lover og forskrifter, mål og retningslinjer 

som er gitt av overordnet organ, og innenfor budsjettets rammer og forutsetninger. 

 All saksbehandling skal skje etter bestemmelsene i Forvaltningsloven og 

Offentlighetsloven.  

 Saker som er av prinsipiell betydning, og saker som det er tvil om er av prinsipiell 

betydning, skal legges frem for dekanen før endelig avgjørelse. 

 Ikke-prinsipielle saker, der valget mellom alternativer likevel kan være av stor betydning 

for avdelingens og høgskolens økonomi, omdømme eller lignende, skal legges frem for 

dekanen før endelig avgjørelse. 
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Tilbakekalling av fullmakt og omgjøringsrett 

 En overordnet i linjen kan kreve å få lagt frem for seg en sak som en underordnet har til 

behandling etter delegert fullmakt. 

 All tilbakekalling av fullmakt og omgjøring av vedtak og avgjørelser, skal begrunnes 

skriftlig. 

Rett til å la være å bruke delegert myndighet i spesielle saker  

 Den som har fått delegert myndighet kan be om at den overordnede i linjen tar 
avgjørelse i spesielle saker. Anmodningen skal være begrunnet. 

Avgjørelsesmyndighet som krever samordning 

 Delegert myndighet skal ikke brukes slik at avgjørelsene får innvirkning ut over eget 

oppgave- og myndighetsområde. 

 I saker som krever samordning internt i avdelingen eller mellom avdelinger, kreves 

enighet mellom partene. 

 Oppnås ikke enighet, skal saken bringes inn for dekanen til avgjørelse. 

 

Avdelingsstyrets oppgaver og myndighet 

 

Styret ved Høgskolen i Østfold delegerer følgende til avdelingsstyret. 
 

Delegeringslinjen i Avdeling ØSS 
Delgeringslinjen i Avd. ØSS er fastsatt av HiØs ledelse med utgangspunkt i avdelingsstyrets sak 
22/17 Ny struktur for Avdeling ØSS med tre studieledere. Avdelingen er delt i tre seksjoner; 

økonomi, språk og samfunnsfag.  

 

Delegeringslinjen går fra dekan til tre studieledere, en for økonomi, en for språk og en for 
samfunnsfag. Fra de tre studielederne går den videre til studieprogramansvarlige, emneansvarlige 

og forelesere innen utdanningsområdet, og til forskergruppeledere, prosjektledere og forskere 
innen FoU-området. 
 

3. Dekanens oppgaver og myndighet 

Delegering fra dekanen, skjer innen dekanens område for oppgaver og myndighet, slik det er 
fastsatt av høgskolestyret i Delegasjonsreglement for Høgskolen i Østfold kapittel 5, som er 

gjengitt nedenfor. Dekans myndighetsområde. 

 

Delegering fra dekanen til ansatte i Avd. ØSS, har samme struktur som delegeringen til dekanen. 
De to siste sifrene i reglementet for ansatte, er de samme som de to siste sifrene i delegeringen til 
dekanen. De to siste sifrene viser delegeringslinjen for den enkelte bestemmelsen. 
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4. Delegering av oppgaver og myndighet til 
studielederne i Avdeling ØSS 

Dette kapittelet bygger på bestemmelsene i det foregående kapittelet om dekanens oppgaver og 

myndighet, høgskolens stillingsbeskrivelse for studieleder pr 19.3.2017 (vedtatt 19.03.2007 i sak 
07/07), og Hovedregler for økonomiforvaltning ved Høgskolen i Østfold (vedtatt 24.09.2015 i sak 

38/15). 

4.1 Organisering og styring  
Dekanen delegerer til studieleder å: 

 

4.1.1 være seksjonens faglige og administrative leder som rapporter til dekanen. 

4.1.2 være saksbehandler for saker til avdelingsstyret og andre råd og utvalg i avdelingen. 

4.1.3 iverksette avdelingsstyrets vedtak innen sitt ansvarsområde. 

 

4.2 Økonomi 
Dekanen delegerer til studielederne å: 

 

4.2.1 være ansvarlig for at seksjonens drift skjer innenfor de økonomiske rammer som 

avdelingsstyret og dekanen har trukket opp, og attestere for anskaffelser. Attestasjonskontrollen 
skal som hovedregel utøves av en annen person enn den som har budsjettdisponeringsmyndighet 

for bilaget. 

4.2.2 fatte vedtak i søknader om dekning av utgifter til reiser til konferanser m.v., på opp til  
kr 20 000, og saksbehandle søknader på over kr 20 000 for dekanen, som fatter vedtak i slike saker. 

4.2.3 ha disponeringsrett over vedtatt budsjett for seksjonen.  

4.2.4 inngå avtaler om kjøp av varer og tjenester innenfor budsjettrammene for seksjonen, og 

sørge for at anskaffelsesprosedyren følges. 

4.2.5 inngå avtale om engasjement av timelærere, gjesteforelesere, sensorer, inspektører og 

annen bistand innenfor de budsjettrammer avdelingsstyret har vedtatt. 
 

4.3 Utdannings- og forskningssaker 
Dekanen delegerer til studielederne å: 

4.3.1 bidra til at avdelingen når de mål som er fastsatt i strategiske planer og handlingsplaner 

vedtatt av høgskolestyret og avdelingsstyret. Studieleder er ansvarlig for at planlegging, 

gjennomføring, evaluering og videreutvikling av studieprogrammene (inklusiv de som tilbys via HiØ-Videre) 

skjer i samsvar med vedtatte rammeplaner og studieplaner. 

4.3.2 Ansvarsområdet til studieleder språk omfatter studieprogram ved LU hvor praksis er en 

obligatorisk del av utdanningen, og studieleder er da også være ansvarlig for at praksisdelen av 
utdanningen gjennomføres i henhold til vedtatt plan. Dette inkluderer også nødvendig kontakt 
med praksisveiledere og praksissteder.  

7



4.3.3 ta imot henvendelser fra studenter og klassetillitsvalgte i saker som ikke kan behandles 
tilfredsstillende av studieprogramansvarlige eller emneansvarlig. 

4.3.4 foreta en løpende evaluering av samarbeidet mellom fagmiljøene, og mellom fagmiljøene og 

eksterne samarbeidspartnere. Eventuelle endringer foretas i samråd med dekan. 

4.3.5 lede rådgivende utvalg (seksjons- og programråd) som er oppnevnt innenfor eget 

ansvarsområde og sørge for at utvalgenes anbefalinger blir vurdert. 

4.3.6 ha ansvar for at timeplaner blir satt opp og koordinert i samarbeid med 

studieprogramansvarlige og administrasjonen. 

4.3.7 samarbeide med administrasjonen for at studentsamtaler blir gjennomført og 
utdanningsplaner avtalt. 

4.3.8 delta i studieveiledning. Studieleder godkjenner innpassing av emner tatt ved andre 
institusjoner.  

4.3.9 bidra til å utvikle avdelingens studieportefølje og sørge for at utdanningen holder fastsatte 
kvalitetsmål. Studieleder er ansvarlig for at studieprogram, studieplanevaluering og 
studentevaluering blir etablert og fulgt opp i henhold til vedtatt system for kvalitetssikring. 

Studieleder språk er leder for avdelingens råd for nettstudier.  

Studieleder økonomi leder avdelingens arbeid med internasjonalisering og samhandling med 

arbeidslivet. 

Studieleder samfunnsfag er ansvarlig for å ta opp avdelingens saker i høgskolens Utvalg for 

utdanningskvalitet (UKU).  

4.3.10 bidra til å utvikle avdelingens FoU-strategi, fastsette mål for forskningsproduksjon i sin 

seksjon, og bidra til å gjøre tilgjengelig nødvendige ressurser for å nå målsettingene.  

4.3.11 sørge for at forskningsresultater fra seksjonen formidles til samfunnet og at seksjonen har 

god samfunnskontakt. 

4.3.12 lede utviklingen av nye studieplaner og revisjon av eksisterende studieplaner knyttet til sin 

seksjon. Studieleder deltar aktivt i akkrediterings- og godkjenningsprosesser.  

4.3.13 utrede etablering og nedlegging av bidrags- og oppdragsfinansierte studier. 

4.3.14 bidra til å etablere, ta i bruk og vedlikeholde kvalitetssystemet i avdelingen på en slik måte 
at intensjonene som er lagt til grunn realiseres. 

4.3.15 oppnevne sensorer ved seksjonen ved eksamen, prøver, bedømmelse av oppgave eller 

annen vurdering (Uhl § 3-9 (2). 

4.3.16 utrede saker om tap av studierett (jf. sak 1/10 Forskrift om eksamen og studierett ved 
Høgskolen i Østfold) og saker om at søkere som har tapt sin studierett på en grunnutdanning 
utestenges fra å få opptak til enkeltemner i denne grunnutdanningen (jf. Sak 3/13 Forskrift om 

opptak til studier ved Høgskolen i Østfold).  
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4.3.17 fatte vedtak om innpassing og fritak i henhold til Uhl §§ 3-4 og 3-5 (jf. sak 1/10 Forskrift om 
eksamen og studierett ved Høgskolen i Østfold). 

4.3.18 fatte vedtak i søknad fra student om alternative vurderingsformer som avviker fra 

studieplanen (jf. sak 1/10 Forskrift om eksamen og studierett ved Høgskolen i Østfold – 
delegasjonssperre). 

4.3.19 utrede sak om begrensning av adgangen til utsatt eller ny eksamen (jf. sak 1/10 Forskrift 
om eksamen og studierett ved Høgskolen i Østfold. 

4.3.20 fastsette hensiktsmessig periode for utsatte eller nye eksamener i seksjonen (sak 1/10 

Forskrift om eksamen og studierett ved Høgskolen i Østfold). 

4.3.21 foreslå sensor(er) som skal foreta ekstern kvalitetskontroll av vurderingsordninger av 
studier/studieprogram (jf. sak 1/10 Forskrift om eksamen og studierett ved Høgskolen i Østfold). 

4.3.22 saksbehandle søknader om å fravike krav til oppnådd poenggrense for opptak ved søknad 

om overflytting til Høgskolen i Østfold fra og med 2. studieår i grunnutdanninger (jf. sak 3/13 
Forskrift om opptak til studier ved Høgskolen i Østfold). 
 

4.4 Personal/ledelse 

Dekanen delegerer til studielederne å: 

 

4.4.1 ha personalansvar for ansatte i seksjonen ved å: 

4.4.2 analysere behovet for ressurser og kompetansebehov i seksjonen. 

4.4.3 delta i rekrutteringsprosessen for ansatte i seksjonen. 

4.4.4 innkalle til og lede møter for ansatte i seksjonen, i samarbeid med studieprogramansvarlige. 

4.4.5 gjennomføre medarbeidersamtaler med ansatte i seksjonen.  

4.4.6 utarbeide forslag til arbeidsplaner for de ansatte i seksjonen, og koordinere 
undervisningsdelen og FoU-delen i arbeidsplanene deres.  

4.4.7 beslutte ansettelse i inntil 12 måneder uten behandling i ansettelsesutvalg av timelærere og 

vikarer (ved forlengelse må vanlig prosedyre følges). 

4.4.8 kartlegge behovet for timelærere og vikarer innenfor de rammer som er fastsatt for 

gjennomføring av studieprogrammene (budsjett, studieplaner og arbeidsplaner for ansatte 
lærere), og sørge for at det blir inngått avtaler mellom timelærere/vikarer og avdelingen. 

4.4.9 i samarbeid med dekan og andre studieledere, bidra aktivt i utvikling av fagmiljøets 
kompetanse og rekruttere nye fagansatte, i samsvar med studieporteføljens behov. 
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5. Delegering av oppgaver og myndighet til 
studieprogramansvarlige i Avd. ØSS 

Dekanen delegerer til studieprogramansvarlige å: 

 

5.1 bidra til at avdelingen når de mål som er fastsatt i strategiske planer og handlingsplaner 

vedtatt av høgskolestyret og avdelingsstyret. 

5.2 være ansvarlig for den daglige ledelsen av studieprogrammet, for utviklingen av 
studieprogrammet og for at utdanningen holder fastsatte kvalitetsmål. 

5.3 gjøre undervisningen relevant og forskningsbasert gjennom utvikling av undervisningens 
innhold og undervisningsformene. 

5.4 utvikle samspillet mellom studieprogrammet og forskergruppene. 

5.5 analysere behovet for ressurser og kompetansebehov i programmet. 

5.6 delta i rekrutteringsprosessen for ansatte i programmet. 

5.7 innkalle til og lede møter for ansatte i programmet (programråd), i samarbeid med studieleder 

og de emneansvarlige. 

5.8 samarbeide med administrasjonen om utdanningsplaner for studentene, studieveiledning av 
og individuelle samtaler med studenter. 

5.9 sørge for at studentevalueringer blir gjennomført, analysert og anvendt i utviklingen av 
programmet. 

5.10 gjennomføre møter i programutvalget og rapportere til studieleder (dekan) om 
studieprogramkvalitet.  

5.11 bidra i utviklingen av nye studieplaner og revisjon av eksisterende studieplaner for 

studieprogrammet. 

 

6. Delegering av oppgaver og myndighet til 
emneansvarlig i Avd. ØSS 

Se beskrivelse på våre nettsider 
https://www.hiof.no/for-ansatte/arbeidsstotte/studier/undervisning/emneansvarlig/index.html 

 

 

7. Delegering av oppgaver og myndighet til 
forskergruppeledere i Avd. ØSS 

Dekanen delegerer til ledere av forskergruppene å: 
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7.1 bidra til at avdelingen når de mål som er fastsatt i strategiske planer og handlingsplaner 
vedtatt av høgskolestyret og avdelingsstyret. 

7.2 bidra til å utvikle avdelingens og FoU-strategi, og fastsette mål for FoU arbeidet i sin 

forskergruppe. 

7.3 sørge for at forskningsresultater fra forskergruppen formidles til samfunnet og at 

forskergruppen har god samfunnskontakt. 

 

8. Delegering av oppgaver og myndighet til 
prosjektledere for FoU prosjekter i Avd. ØSS 

Dekanen delegerer til prosjektledere for FoU prosjekter å: 

 

8.1 bidra til at avdelingen når de mål som er fastsatt i strategiske planer og handlingsplaner 

vedtatt av høgskolestyret og avdelingsstyret. 

8.2 bidra til å utvikle forskergruppens FoU-strategi, og fastsette mål for sine FoU-prosjekter 

8.3 foreslå og prioritere egne prosjekter innen forskning, utviklingsarbeid og formidling, med 

relevans for samfunnet og undervisningen i studieprogrammene i avdelingen 

8.4 planlegge og gjennomføre egne FoU prosjekter, og publisere og formidle resultatene 

8.5 utvikle samspillet mellom forskergruppen og studieprogrammene 

8.6 delta og bidra i møter for ansatte forskergruppen (forskergrupperåd) 

8.4 sørge for at resultatene av FoU arbeidet formidles til samfunnet og for å ha god 

samfunnskontakt. 

 

9. Delegering av oppgaver og myndighet til 
vitenskapelig ansatte i Avd. ØSS 

Dekanen delegerer til vitenskapelig ansatte å: 

 

9.1 bidra til at avdelingen når de mål som er fastsatt i strategiske planer og handlingsplaner 
vedtatt av høgskolestyret og avdelingsstyret. 

9.2 bidra til å utvikle undervisningen og sørge for at utdanningen holder fastsatte kvalitetsmål.  
Den som gir undervisning ved avdelingen har et selvstendig faglig ansvar for innhold og opplegg 

av denne innenfor de rammer som institusjonen fastsetter i arbeidsplanen og andre vedtak, eller 
som følger av lov eller i medhold av lov. Jevnfør Uhl § 1-5 nr.4. 

9.3 bidra til å utvikle forskergruppens FoU-strategi, fastsette mål for sine egne FoU-prosjekter, 
gjennomføre prosjektene, og publisere og formidle resultatene.  

Den som er ansatt i stilling hvor FoU-arbeid inngår i arbeidsoppgavene, har rett til å velge 
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emne og metode for sin forskning eller sitt utviklingsarbeid innenfor de rammer som følger av 
ansettelsesforholdet eller særskilt avtale som arbeidsplanen. Jevnfør Uhl § 1-5 nr. 5. 

9.4 sørge for at resultater fra eget FoU-arbeid formidles til samfunnet og å ha god 
samfunnskontakt. 

9.5 bidra i utviklingen av nye studieplaner og emneplaner, og revisjon av eksisterende 

studieplaner og emneplaner. 
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https://www.hiof.no/oss/om/organisasjon/avdelingsstyret/ 

Vedlegg 2

Avdelingsstyrets mandat og sammensetning
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https://www.hiof.no/oss/om/organisasjon/avdelingsstyret/medlemmer/ 

Avdelingsstyrets medlemmer
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Innkalling: Avdelingsstyre - Avdeling for økonomi, språk og 

samfunnsfag - ØSS (08.03.2018) 

Avdelingsstyre - Avdeling for økonomi, 

språk og samfunnsfag - ØSS

Dato: 08.03.2018 

Sted: C-210

Notat: 

Vedlegg 3
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1/18 Godkjenning av innkalling og saksliste til møte i avdelingsstyret 08.03.18 -   :

Denne behandlingen '1/18 Godkjenning av innkalling og saksliste til møte i avdelingsstyret 08.03.18' har ingen

saksfremlegg.
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1 
 

Arkivsak-dok: 17/00004-43 Arkivkode: 011 
Saksbehandler: Siv Skaarer 
 
Saksgang: Møtedato: 
Avdelingsstyre - Avdeling for økonomi, språk og 
samfunnsfag - ØSS 

08.03.2018 

 
   

 
 

GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE I AVDELINGSSTYRET 
07.12.17. 

 
Forslag til vedtak/innstilling 
Protokollen fra møte i avdelingsstyret 07.12.17 ble godkjent. 
 
 
Vedlegg: 
Protokoll Avdelingsstyre - Avdeling for økonomi, språk og samfunnsfag - ØSS 
07.12.2017 
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1 
 

MØTEPROTOKOLL  

Avdelingsstyre - Avdeling for økonomi, språk og 
samfunnsfag - ØSS 
Dato: 07.12.2017 kl. 14:15 
Sted: Styrerommet 
Arkivsak: 17/00004 
  
Tilstede:  Henrik Sætra, Daniel Lees Fryer, Rania Maktabi, Harald 

Borgebund, Kristin Føsker Hagemann, Sigrid Synnøve Øberg, 
Trond Hammervoll 

  
Møtende 
varamedlemmer: 

 

  
Forfall:   
  
Andre: Lana Berglund, Rita Duesund, Anne Suther Bunes 
  
Protokollfører: Siv Skaarer 
  
 
 
 
 

SAKSKART  Side 

Vedtakssaker 

40/17 

17/00004-
38 

Godkjenning av innkalling og saksliste til møte i 
avdelingsstyret 07.12.17 

2 

41/17 

17/00004-
39 

Godkjenning av protokoll fra møte i avdelingsstyret 
28.09.17 

3 

42/17 17/00267-7 Orienteringssaker til møte i avdelingsstyret 07.12.17 4 

Eventuelt 
 

    

 
 

Halden, 07.12.2017 
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Møteleder Harald Borgebund 
 
 
 
40/17 Godkjenning av innkalling og saksliste til møte i 
avdelingsstyret 07.12.17 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Avdelingsstyre - Avdeling for økonomi, språk 
og samfunnsfag - ØSS 

07.12.2017 40/17 

 
 
Forslag til vedtak/innstilling 
Innkalling og saksliste ble godkjent. 

 
 
 
Vedtak  
Innkalling og saksliste ble godkjent 
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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41/17 Godkjenning av protokoll fra møte i avdelingsstyret 28.09.17 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Avdelingsstyre - Avdeling for økonomi, språk 
og samfunnsfag - ØSS 

07.12.2017 41/17 

 
 
Forslag til vedtak/innstilling 
Protokollen fra møte i avdelingsstyret 26.10.17 ble godkjent. 

 
 
 
Vedtak  
Protokollen fra møte i avdelingsstyret ble godkjent. 
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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42/17 Orienteringssaker til møte i avdelingsstyret 07.12.17 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Avdelingsstyre - Avdeling for økonomi, språk 
og samfunnsfag - ØSS 

07.12.2017 42/17 

 
 
Forslag til vedtak/innstilling 
Sakene ble tatt til orientering. 

 
 

Orienteringssaker 
 

1. Foreløpig budsjett for avdelingen slik det ser ut nå 
Anne tok oss gjennom det foreløpige budsjettet for 2018, presentasjonen 
ligger vedlagt protokollen. Budsjettet for 2018 vedtas i slutten av februar 2018. 

 
 

2. Dekanen orienterer 
 ØSS har nettopp gjennomført et vellykket personalseminar og dekanen 

takket Kristin og Rania for organiseringen av dette. Det er positivt at vi 
bruker interne ressurser til dette. 

 Avdelingen har mottatt to FoU-priser, Franck Orban for formidling og 
Julianne Cheek for fremragende forskning. 

 Dekanen har vært involvert i rekrutteringsprosessen av nye ansatte og ser 
etter ansatte vi kan ha glede av fremover og som er tilstede.  

 Det er bestilt en rekrutterings- og kompetanseplan for avdelingen. 
 

3. Studieleder orienterer 
Lana Berglund: 
 Lana har nylig vært i sentralt FoU-utvalg og informerte om at det vil komme 

en utlysning førstkommende mandag om midler man kan søke. 
 Avdeling for helse og velferd har tatt kontakt med ØSS for å snakke om 

arbeidsplaner og FoU-tid. Flere har samme utfordringer og det er ønske 
om å skape dialog rundt dette. 23. januar setter gruppene seg sammen og 
gir innspill videre til avdelingsstyret. 

 ØSS er invitert til faglig ledermøte 9. januar for å snakke om master i 
økonomi. 

 
Rita Duesund: 
 Arbeidet med nytt Bachelorstudium i politikk, økonomi og filosofi (PØF) 

fortsetter. Først vil det foretas undersøkelser om det er nok søkertall, og 
om studiet har markeds- og arbeidsgiverrelevans.  

 
Trond Hammervoll for Sverre Vesterhus 
 Rekruttering av stilling i Fransk, den kommer opp i ansettelsesutvalget på 

tirsdag. 
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 Det oppleves trykk fra HiØ-Videre om å holde flere kurs. Vi har per nå søkt 
og fått godkjent en ekstra stilling i engelsk som skal arbeide primært med 
HiØ-videre. 

 
 
 
Vedtak  
Sakene ble tatt til orientering. 
 
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  

 

 

4. Eventuelt 

 Delegeringsreglement 

o Det er ønske om et seminar i mars/april hvor delegeringsreglementet 
og generell strategi for avdelingen kan diskuteres. Det ble gjennomført 
et tilsvarende seminar i våres med daværende dekan Arve Negaard.  

 Strategi ØSS 

o Avdelingsstyret diskuterte strategi for avdelingen. ØSS har nå tre 
prosjekter på gang - Bachelor i språk, Bachelor i politikk, økonomi 
og filosofi og Master i økonomi. Det er foreløpig ikke kapasitet i 
avdelingen til å satse på en PHD. 

 Arbeidsplaner 

o Det ble foreslått å sette opp en arbeidsplangruppe der tre studieledere 
og tre fagansatte skal se nærmere på normer og faktorer.  

 Sosialt Miljø 

o Tilstedeværelse på avdelingen er viktig både for studenter og ansatte 
og vi må se på positive tiltak som kan føre til økt tilstedeværelse.  

 Diskusjon, prinsipielle retningslinjer rundt trakassering/arbeidsmiljø  

o Rutiner rundt arbeidsmiljø og trakassering i lys av #Metoo-
kampanjen bør formidles ut til alle ansatte (eventuelt gjennom ØSS 
nyhetsbrev). Da bør man også gjøre oppmerksom på at 
Bedriftshelsetjenesten kan hjelpe til ved behov. 

 Utviklingsavtalen med departementet 

o Utviklingsavtalen mellom KD og HiØ ble diskutert i møtet. 

 Protokoll for hvordan man melder inn saker 

o Saker kan meldes dekanen senest 10 dager i forkant av møtet. 
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1 
 

Arkivsak-dok: 18/00425-1 Arkivkode:    
Saksbehandler: Siv Skaarer 
 
Saksgang: Møtedato: 
Avdelingsstyre - Avdeling for økonomi, språk og 
samfunnsfag - ØSS 

08.03.2018 

 
   

 
 

REVIDERING AV MANDAT LUKU 

 
Forslag til vedtak/innstilling 
Avdelingsstyret godkjenner revidert mandat. 
 
Saksframstilling 
Det nåværende mandatet(vedlagt i pdf) ble vedtatt i 2015, da hadde vi en annen 
struktur på avdelingen og nå har vi også fått nye regler/forskrifter som gjør at for 
eksempel dette med sensor rapporter ikke blir så aktuelt. Ønsker derfor en kort 
gjennomgang av LUKU mandatet. 
 
Vedlegg: 
Nytt_Mandat Lokalt UKU 2018 
Revidert mandat 
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MANDAT                                     
Lokalt Utvalg for utdanningskvalitet 
ved avdeling for økonomi, språk og 
samfunnsfag  
 
Vedtatt: 09.03.2015 
 

Utvalg for utdanningskvalitet (LUKU) skal arbeide for at avdelingens strategiske mål for undervisning 

og læring, studiekvalitet og vurdering samt internasjonalisering blir oppfylt. Innenfor disse 

områdene er utvalget aktivt overfor dekan når det gjelder mål, strategier og tiltak og ønsker om 

videreutvikling av avdelingens langsiktige satsninger innenfor undervisning- og programkvalitet, i.h.t 

prinsippbeskrivelse for kvalitetssystemet.  

Mandat  

Undervisning og læring 

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

emneplanendringer (med unntak av rent redaksjonelle endringer).  

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

oppdatert. Det fastsettes en evalueringssyklus for undervisningsporteføljen i alle 

programmer og emner.  

3) Utvalget skal arbeide for å utvikle og integrere IKT-løsninger og læringsplattformer i 

undervisning og studieprogram. 

Studiekvalitet og vurdering 

4) 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.  

5) Utvalget skal diskutere sensorrapportene og kommer med anbefalinger om hvordan disse 

kan følges opp.  

6) Utvalget skal være pådriver for videreutvikling av studieevalueringssystemet for avdelingen.  

Internasjonalisering  

7) Utvalget skal, i samarbeid med avdelingens koordinator for internasjonalisering, ha ansvar 

for å utarbeide en internasjonaliseringsstrategi for avdelingen i overensstemmelse med 

høgskolens strategiplan og ny temaplan.  

8) Utvalget skal motta og diskutere rapporter fra avdelingens koordinator for 

internasjonalisering om internasjonaliseringsarbeidet ved avdelingen.  

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

overensstemmelse med instruksen vedtatt av avdelingsstyret for avdelingens koordinator 

for internasjonalisering.  
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Sammensetning og funksjonstid  
 

Utvalget for utdanningskvalitet ved ØSS består av: 

 

 Avdelingens representant og dens vara i høgskolens sentrale utdanningskvalitetsutvalg, som 

oppnevnes av avdelingsstyret  

 Programkoordinatorene for avdelingens bachelor- og masterstudier 

 Avdelingens koordinator for internasjonalisering 

 En faglig representant for nettstudier 

 To studentrepresentanter, hvorav den ene bør en ha tilhørighet i språkfagene og den andre ha 

bakgrunn fra økonomi og administrasjon.  

 Avdelingens studieledere 

 

Utvalgets leder og nestleder er avdelingens representant og varerepresentant i høgskolens sentrale 

utdanningskvalitetsutvalg. Administrasjonen stiller sekretær for utvalget.  

 

For studieledere følger funksjonstiden deres oppnevningsperiode. For studenter er funksjonstiden 

ett år. For programkoordinatorer opphører funksjonstiden når deres rolle som programkoordinator 

avsluttes. For øvrige, dvs. leder, nestleder samt den faglige representanten for nettstudier,  er 

funksjonstiden to år.  

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 på avdelingens hjemmeside. Sakspapirer kan ettersendes eller legges fram 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. 

Generelle retningslinjer for alle utvalg 

Samarbeid med andre utvalg  
- Det skal gjennomføres fellesmøter mellom utvalgssekretærer/-ledere i lokale utvalg, minst 

ett hvert semester 

- Ved planlegging av fagdager/kurs/seminar skal andre utvalg (sentrale og lokale) informeres 

tidlig i planleggingsfasen, og mulighet for samarbeid med andre utvalg undersøkes og 

etterstrebes. 

- Referat fra utvalgsmøtene skal distribueres til/gjøres kjent for andre utvalg (sentrale og 

lokale) 

 
Ivaretakelse av studentrepresentanter 

- Nye studentrepresentanter skal tilbys et felles opplæringsseminar for utvalgsarbeid. Dette 
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vil også være tilgjengelig for ansattrepresentanter.   

- Studenter skal ved tiltredelse få tilbud om en samtale med leder/sekretær for innføring i det 

aktuelle utvalgets ansvarsområde og arbeidsform. 

- Studentrepresentanter skal få tilbud om attest når de trer ut av utvalget.  

 
Funksjonsbeskrivelse  

- Alle nye representanter skal få en funksjonsbeskrivelse 

- Funksjonsbeskrivelsen skal inneholde informasjon om forventninger til deltakelsen 
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 MANDAT Lokalt Utvalg for 
utdanningskvalitet ved avdeling for 
økonomi, språk og samfunnsfag  
Vedtatt: 09.03.2015  
Utvalg for utdanningskvalitet (LUKU) skal arbeide for at avdelingens strategiske mål for 
undervisning og læring, studiekvalitet og vurdering samt internasjonalisering blir oppfylt. Innenfor 
disse områdene er utvalget aktivt overfor dekan når det gjelder mål, strategier og tiltak og ønsker 
om videreutvikling av avdelingens langsiktige satsninger innenfor undervisning- og 
programkvalitet, i.h.t prinsippbeskrivelse for kvalitetssystemet.  

Mandat  
Undervisning og læring  
1) Utvalget skal behandle og gi råd i forhold til nye studieplaner og emner så vel som studie- og 
emneplanendringer (med unntak av rent redaksjonelle endringer).  
2) Utvalget skal følge opp at avdelingens undervisningsportefølje blir jevnlig evaluert og 
oppdatert. Det fastsettes en evalueringssyklus for undervisningsporteføljen i alle programmer og 
emner (programevaluering).  
3) Utvalget skal arbeide for å utvikle og integrere IKT-løsninger og læringsplattformer i 
undervisning og studieprogram.  
 

Studiekvalitet og vurdering  
4) 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.  
5) Utvalget skal diskutere sensorrapportene og kommer med anbefalinger om hvordan disse kan 
følges opp.  
6) Utvalget skal være pådriver for videreutvikling av studieevalueringssystemet for avdelingen.  
 

Internasjonalisering  
7) Utvalget skal, i samarbeid med avdelingens koordinator for internasjonalisering, ha ansvar for å 
utarbeide en internasjonaliseringsstrategi for avdelingen i overensstemmelse med høgskolens 
strategiplan og ny temaplan.  
8) Utvalget skal motta og diskutere rapporter fra avdelingens koordinator for internasjonalisering 
om internasjonaliseringsarbeidet ved avdelingen.  
9) Utvalget skal ha ansvar for at internasjonaliseringsarbeidet ved avdelingen skjer i 
overensstemmelse med instruksen vedtatt av avdelingsstyret for avdelingens koordinator for 
internasjonalisering.  
 
 

2  
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ADVISORY BOARD ØSS, MANDAT 
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Vedlegg: 
Advisory Board for Avdeling ØSS 
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Advisory Board for Avdeling ØSS – Mandat 
Vedtatt av dekan ved ØSS den XXX.xxxx 
 
Hvem er advisory board for?  
Advisory board ved ØSS dekker bachelorprogrammet i internasjonal kommunikasjon, 
bachelorprogrammet i økonomi og administrasjon, bachelorprogrammet i regnskap og revisjon og 
masterprogrammet i organisasjon og ledelse og eventuelt nye bachelor eller masterprogrammer som 
er under utvikling.  Språkfagene ved ØSS sikrer en tilsvarende dialog med omverdenen gjennom 
andre kanaler, der Fremmedspråksenteret og LU er en viktig aktør og er derfor ikke med i mandatet 
for dette Advisory Board. 
 
Mandat  
Advisory Board skal være et rådgivende organ for studievirksomheten og være en katalysator for 
samarbeid og dialog mellom nærings- og arbeidslivet i regionen og avdelingen. Hensikten med 
organet skal være å utveksle ideer, erfaringer og anbefalinger med den hensikt å utvikle avdelingens 
studieprogrammer, etter -og videreutdanningstilbud, forskningsinnsats og samfunnskontakt.  
 
 
Medlemmer Interne  Eksterne  
Dekan  Xx 
Studieledere xx  
Programkonsulent/koordinator xx  
 xxx xx 

 
 
Ansvarlig for agenda for møtet: Dekan i dialog med studieleder og programkoordinator  
 

Antall møter: 2 i semesteret. 

Møter avholdes på HIØ sin campus i Fredrikstad eller Halden, eller andre steder etter nærmere 

avtale. 
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A METODIKK   
 
Alle driftsenheter skal utarbeide en egen årsplan. Planen skal være relatert til de overordnede 
sektormålene og være forankret i høgskolens strategiske plan og aktivitetsplanen for 2018. Det er også 
viktig at driftsenheten lar tiltak og føringer i aktivitetsplanen gjenspeiles i årsplanen, inkludert egne 
risikovurderinger (tildelingsbrev 2018 til ØSS). I denne årsplanen følges samme metodikk som i 
høgskolens aktivitetsplan. Det foretas en statusgjennomgang av årsplanen i oktober. 

B ÅRSPLAN 2018 
ØSS skal innen utdanningsområdet videreføre arbeid med å utvikle en robust studieportefølje, det vil 
si forbedre studiekvalitet, jobbe videre med frafallsproblematikk, digitalisering, fleksibel læring og 
internasjonalisering. ØSS planlegger videre bachelorprogrammer innen samfunnsfag (BA PØF) og 
språk (BA Språk) som kan bygge opp under et fremtidig PhD-program. ØSS skal avklare om Bachelor i 
revisjon skal videreføres i form av en utdanning på masternivå, og starte arbeidet med søknad til 
Nokut. 
 
På forskningsområdet skal fagansatte fortsatt stimuleres til å prestere, utover støtte til drift av  
forskningsgruppene, for å opprettholde høyt nivå på vitenskapelig publisering, utviklingsarbeid og 
formidling. ØSS skal i tillegg gå gjennom hvordan vi kan legge til rette for at ansatte og studenter kan 
bidra til økt innovasjon i arbeidslivet i regionen. Det vil si en gjennomgang av studieprogrammene 
med tanke på innslaget av emner innenfor innovasjon og entreprenørskap, utvikle forslag til styrking 
der det måtte være nødvendig, og forslag til tiltak som gjør ØSS bedre rustet for å bidra til økt 
innovasjon i regionen. 
 
ØSS vil øke tverrfaglig samarbeid internt på avdelingen, såvel som mellom avdelingene.  
 
ØSS vil opprettholde et høyt fokus på formidling og samfunnskontakt, og øke andelen kurs som tilbys 
via HiØ Videre. 
 
ØSS fortsetter arbeidet med å forbedre arbeidsmiljøet. 
 
For å forberede ØSS på de store utskiftninger av personale vi står overfor er det satt i gang et arbeid 
for å sikre gode rekrutteringsprosesser. Stor avgang av fagansatte med professor/dosent og 
førstekompetanse innebærer at det kan bli en utfordring å opprettholde andelen med høyt 
kvalifiserte ansatte. ØSS vil forsøke å legge til rette for at ØSS ansatte kan oppnå slik kompetanse 
(ved stipend/frikjøp av ymse varighet og omfang). 

1. HØGSKOLENS VERDIER, VIRKSOMHETSIDÉ OG VISJON 

1.1 Verdigrunnlag 
 

Høgskolen i Østfold er en organisasjon bygd på tillit, likeverd og faglig stolthet med et student- og 

arbeidsmiljø der medvirkning, likestilling, trivsel og gjensidig respekt ivaretas. All aktivitet 

kjennetegnes av høy kvalitet, nysgjerrighet og samarbeidsvilje. Våre studier bidrar til å gjøre våre 

studenter reflekterende og samfunnsengasjerte. Åpenhet, mangfold, etisk bevissthet og 

kunnskapsdeling preger hele høgskolens virksomhet.  
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1.2 Virksomhetsidé 
 

Høgskolen i Østfold skal være en nasjonalt attraktiv høyskole med regional forankring. Vi fyller vår 

rolle som fremtidsrettet kunnskapsaktør gjennom en arbeidslivsorientert studie- og fagportefølje 

med fokus på kvalitet, tverrfaglighet og fleksibilitet. Kjernen skal være anerkjente bachelor- og 

masterstudier primært utledet av regionens behov for kompetanse. Høgskolen skal stimulere til og 

utvikle seg gjennom dialog og samarbeid på tvers av grenser; geografisk, faglig, kulturelt og 

organisatorisk. Vi skal være en drivkraft i den regionale utviklingen og en attraktiv 

samarbeidspartner for arbeids- og samfunnsliv både regionalt, nasjonalt og internasjonalt. 

 

1.3 Visjon 

Høgskolen i Østfold møter fremtiden med grenseløs kunnskap 

2. UTDANNING 
 

2.1 Sektormål og nasjonale styringsparametere 
 

Sektormål 1 Høy kvalitet i utdanning og forskning 
 
Nasjonale styringsparametere 

 Andel bachelorkandidater i et kull som gjennomfører på normert tid 

 Andel masterkandidater i et kull som gjennomfører på normert tid 

 Andel ph.d-kandidater som gjennomfører innen seks år1 

 Faglig tidsbruk pr uke blant heltidsstudenter 

 Skår på hvordan studentene oppfatter studiekvaliteten 

 Antall publikasjonspoeng pr faglig årsverk 

 Verdien av Horisont 2020-kontrakter pr FoU-årsverk 

 Andel utreisende utvekslingsstudenter på Erasmus+ av totalt antall studenter 

Sektormål 3 God tilgang til utdanning 
 
Nasjonale styringsparametere 
 

 Kandidattall på helse- og lærerutdanningene 

 
Sektormål 4 Effektiv, mangfoldig og solid høyere utdanningssektor og forskningssystem 
 
Nasjonale styringsparametere 

 Antall studiepoeng pr faglig årsverk 

 Andel kvinner i dosent- og professorstillinger 

                                                 
1 For oss gjelder dette stipendiater som er tatt opp i Stipendprogram for kunstnerisk utviklingsarbeid 
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 Andel midlertidig ansatte i undervisnings- og forskerstillinger 

 

 

2.2 Studentmåltall og endringer i studietilbudet 
 

Tabell 1: Måltall 2018 

Reg 01.10.17 
(1.10.2016) 

Måltall 2017 
(2016) 

Måltall 
2018 

Endring i måltall 
2017/2018 

(15/16) 

Opptak/møtt 
2017 (16) 

Opptaksmål 
2018 (17) 

1115,5 (1033,5) 805 (835) 825 20 (-30) 759 (676) 535 (520) 
*Opptakstall er oppgitt i antall personer, måltall er oppgitt i antall heltidsekvivalenter 
*Det er gitt samlet måltall for årsstudiene i språk.  

 
Avdelingen har i år en oppgang i måltallet på 20. Endringen består av en økning på 30 i måltallet for 
«BA i samfunn, språk og kultur», 10 for BA i Internasjonal kommunikasjon, 10 for «MA i organisasjon 
og ledelse», og 15 for «MA i fremmedspråk i skolen» og 5 i for Ba Økonomi og administrasjon. Samtidig 
har BA Regnskap og revisjon fått redusert sitt måltall med 10. Måltallet for Engelsk og fremmedspråk 
som valgfag i grunnskolelærerutdanningen, på 40 er fjernet. 
 

2.3 Virksomhetsmål, risikofaktorer og tiltak  

2.3.1 Virksomhetsmål 1.1 
 

ØSS sin studieportefølje er profesjons- og arbeidslivsorientert med primær vekt på regionens behov 
for kompetanse og med fokus på fagutvikling og innovasjon som er relevant for et samfunns- og 
arbeidsliv i stadig endring. 
 

 
Risikofaktor:  

 HiØ står overfor en situasjon med økt konkurranse i sektoren og et samfunn som er i rask og 
kontinuerlig endring. 

 Raskt skiftende behov for kompetanse i kunnskapssamfunnet. 

 Utdanningene er ikke tilstrekkelig tilpasset arbeidsmarkedets kompetansekrav 

 Vanskelig/utfordrende rekrutteringssituasjon av toppkompetanse innen visse områder (som 
for eksempel revisjon og regnskap) 

 Evne og vilje til omstilling og endring  

 
Tiltak 2018:  
 

Tiltak Beskrivelse Ansvar Frist 

1.1 Evaluering av ny studieplan for BIK og MOL med 
hensyn til de gjennomførte forandringene:  

 BIKs nye profil, med formål å gjøre 
programmet mer attraktivt.  

 Periodisk programevaluering MOL-studiet. 

Studieleder 
Programkoordinator 
 

Høsten  
2018 

1.2 Evaluering av de innførte obligatoriske 
|forkunnskapskravene i BRR og BOKADs to første 
år med det formål å forbedre 

Studieleder 
Programkonsulent 
utdanningsløftet 
Programkordinatorer 

August 
2018 

38



5/18 Årsplan og budsjett 2018 - Avdeling for økonomi, språk og samfunnsfag - 18/00464-1 Årsplan og budsjett 2018 - Avdeling for økonomi, språk og samfunnsfag : Vedtakssak 5-18 Avdelingens årsplan og budsjett 2018

 

 6 

utdanningskvaliteten, slik at gjennomføringen og 
studiepoengproduksjonen øker.  

 

1.3 Vurdere enten kandidatundersøkelser eller 
arbeidsgiverundersøkelser for å få bedre 
datagrunnlag for utvikling av studiekvalitet og 
arbeidslivsrelevans 

Studieledere 
 

Høsten  
2018 

1.4 Jobbe videre med søknad til Høgskolestyret om 
opprettelse av to nye bachelorprogrammer, dvs 
BA PØF og BA Språk, inklusive bl.a. følgende 
oppgaver: 

 Kartlegge arbeidsmarkedets behov for å 
bedre arbeidsrelevansen for nye studier- 
Politikk, økonomi og filosofi (PØF) og BA 
språk gjennom å bla bruke NAVs statistikk 
og kontakte relevant arbeidslivsaktører 

Studieleder 
Prosjektgruppe PØF 
Prosjektgruppe BA 
språk 
 

Høsten  
2018 

1.5 Fullføre arbeidet med å inkorporere spansk i 
MFRISK 

Studieleder Høsten 
2018 

1.6 Styrke samarbeidet med og synlighet overfor 
eksterne aktører – kommuner, fylkeskommunen, 
ungt entreprenørskap, Smart Innovation Norway. 

Dekan, 
Studieledere 
 

Løpende i 
2018 

1.7 Bygge positiv endringskultur Ledergruppen Løpende 

1.8 Videreføre prosjektet Framtidens ØKAD, dvs en 

videreutvikling av BØKAD og BRR med hensyn til 

bl. a emne, progresjon, profileringer 3. året, 

tilrettelegging for utveksling/internasjonalisering, 

forskningsbasert undervisning og fleksibel læring.  

Studieleder for 
økonomi og ledelse 
Programkoordinatorer 
 
Referansegruppe  
 

Løpende 
2018 

1.9 Kartlegge eksisterende undervisningstilbund 

innenfor innovasjon og entreprenørskap, og på 

grunnlag av dette lage en strategi. 

Dekan 
 

Løpende 
2018 

 

2.3.2 Virksomhetsmål 1.2  
 

ØSS sitt studie- og læringsmiljø er kjennetegnet ved: 

 god undervisning og veiledning, klare mål, hyppige tilbakemeldinger og relevante 
vurderingsformer 

 nærhet, mangfold, inkludering og et aktivt studentmiljø og studentdemokrati 

 
Tabell 2: Studiepoengproduksjon   

 
Som det framgår av tabellen, var det en nedgang på 2,3% i studiepoengproduksjonen fra 2016 til 
2017. 
 
Det er for avdelingen fastsatt et resultatmål, for studiepoeng per student på 40.  I 2017 var 
studiepoeng per student for avdelingen 35,86. 

 

Sammenligning av av mål-, student- og studiepoengproduksjonstall (se tabellen under): 

Kolonne1 2013 2014 2015 2016 2017

Studiepoeng produksjon 650 680,8 624,7 688,5 672,75

Økn./-reduksjon % 4,7 % -8,2 % 10,2 % -2,3 %
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Figuren viser at fra 2014 til 2017 har antall registrerte studenter vært på omtrent samme nivå, mens 
det har skjedd en liten økning i 2018. Det totale måltallet for avdelingen har gått ned fra 845 i 2015, til 
825 i 2018. Jfr. i denne forbindelse også kommentar under punkt 2.2. 
 
Når det gjelder studiepoengsproduksjonen i perioden 2014 til 2017, så har den vært ganske stabil,  
med 680 i 2014 og  673 i 2017. 
 
Når det gjelder ferdige kandidater, ser utviklingen slik ut:  

 

 
 
Vi ser av denne tabellen at antall ferdige kandidater har blitt redusert med 35 eller 23%, fra 2016 til 
2017.  
 
Det er for avdelingen fastsatt et resultatmål for antall kandidater på 165.  I 2017 ligger avdelingen på 
114 kandidater.  
 
 
Risikofaktor:  

Studieprogramnavn 2013 2014 2015 2016 2017

Bachelorstudium i internasjonal kommunikasjon 17 25 23 24 18

Bachelorstudium i regnskap og revisjon 17 29 47 34

Bachelorstudium i revisjon 38 12 4 2 1

Bachelorstudium i samfunn, språk og kultur 12 11 6 4 5

Bachelorstudium i økonomi og administrasjon 38 67 42 42 23

Masterstudium i fremmedspråk i skolen (120 studiepoeng) 9 11 17 7 15

Masterstudium i organisasjon og ledelse (120 studiepoeng) 18 21 14 23 18

Totalt 132 164 135 149 114

Endring i % 24 % -18 % 10 % -23 %
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 Evalueringstrøtthet blant studentene, særlig som resultat av sammenfallende 
evalueringstidpunkt for midtsemesterevaluering og studiebarometeret om høsten 

 Forutsetter aktive studentråd som er villige til å engasjere seg i evalueringen 

 For stort frafall og dårlig gjennomstrømning i studiene. 

 Manglende ressurser til individuell oppfølging av studentene 

 Manglende oppfølging av internasjonale studenter – uklare roller 

 Digital kompetanse hos de fagansatte- behov for kartlegging 
 
Tiltak 2018 
 

Tiltak Beskrivelse Ansvar Frist 

2.1 Videreføre aktiviteter som vil gi en bedre 
oppslutning om studiebarometeret. 

Studieledere 
Programkoordinatorer 
Studiekonsulent 
Student tillitsvalgte 

Høst  
2018 

2.2 Videreutvikle gode rutiner for systematisk 
evaluering av undervisning med fokus på: 

 resultater fra interne og eksterne 
evalueringer, som 
midtsemesterevaluering og 
Studiebarometeret, til strategisk 
utvikling av kvaliteten i studiene  

Studieledere 
LUKU 
Programkoordinatorer 
Studieledere 
Prosjektkonsulent 
utdanningsløftet 
Emneansvarlige 
 
 

August 
2018 

2.3 Arbeide for et tettere samarbeid med PULS 
og HR om en individuell oppfølging av 
faglærernes undervisning, der dette ikke 
fungerer optimalt.  
 
Avdelingen vil bruke prøvetiden ved 
ansettelse, mer aktivt. 

Dekan  
Studieleder 
 

 
Løpende 2018 

2.4 Fullføre prosjektet Utdanningsløftet, dvs 

et prosjekt med fokus på tiltak for å 

redusere frafall med hovedfokus på 

økonomistudiene.  

Utvikle en modell, som med noen 

tilpasninger, kan benyttes på alle 

studieprogram. 

 

Studieleder 
Prosjektkonsulent 
utdanningsløftet. 
Programkoordinatorer 
Studieveiledere  
 
 

August 
2018 
 

2.5 Videreføre arbeidet med å innføre digital 
eksamen i emner hvor det er mulig og 
hensiktsmessig for at studentene skal 
oppnå læringsutbyttet  
 

Studieledere 
Emneansvarlig 
 

Løpende 2018 
 
 

2.6 Vurdere etablering 

av et nytt studieverksted ved studiested 

Halden 

 

Studieleder 
Programkonsulent 
utdanningsløftet 
LUKU 
Biblioteket 

August 2018 
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2.7 Kartlegge digital kompetanse og tilby en 

tilpasset opplæring i forhold til dette. 

Studieledere 
 

Løpende 2018 

 

2.3.3 Virksomhetsmål 1.3 
 

ØSS ligger langt fremme i utviklingen av fleksible utdanningsmodeller med digitale løsninger som 
tilbys både i fleksible studietilbud og studiestedsbaserte programmer. 

 
Samtlige fremmedspråk på års- og påbyggingstudier på avdelingen er nettbaserte. I tillegg til dette 
pågår utviklingsprosjekter med retning mot flere fleksible utdanningsmodeller og -tilbud blant annen 
innen statsvitenskap.  
 
Risikofaktorer:  

 Digital kompetanse hos fagpersonale 

 Støtteapparatet til fleksibel utdanning, må videreutvikles  

 Manglende arena for utveksling av erfaring med fleksibel utdanning og ideer om pedagogisk 
utvikling av nettstudier. 

 
Tiltak 2018: 
 

Tiltak Beskrivelse Ansvar Frist 

3.1  Kompetansedeling internt i avdelingen 

 Dele erfaringer med fleksibel undervisning på tvers 
i LUKU 

 Invitere eksterne foredragsholdere fra Senter for 
IKT i utdanningen 

 

Studieleder 
LUKU 
Program- 
Koordinatorer 
Emneansvarlige 

Desember 
2018 

3.2 Gjennomføre kompetansehevende tiltak for ansatte i 
bruk av digitale verktøy og medier.  

 Alle som ønsker det, skal gis mulighet til å ta PULS 
kurs i fleksibel læring. 

Studieledere 
HR  
 
 

Løpende 

 

2.3.4 Virksomhetsmål 1.4  
 

ØSS gir studentene internasjonal kompetanse og forbereder studentene på yrkesutøvelse i et stadig 
mer internasjonalt arbeidsmarked.    
 

 
Avdelingen tilbyr emner på engelsk (utenom emner innenfor fagområdet engelsk) på totalt 145 
studiepoeng på BIK og ØKAD. Avdelingen har tradisjonelt hatt og har fortsatt det mest internasjonale 
studiemiljøet ved HiØ. I 2017 studerte 72% av alle HiØs innkommende utenlandske studenter ved ØSS, 
og 20,6 % av alle HiØs utgående norske utvekslingsstudenter var fra ØSS. 
 
Risikofaktor:  

 Studieplaner som ikke legger godt nok til rette for utvekslingsopphold for utreisende norske 
studenter.  

 For dårlig markedsføring av våre studietilbud for utenlandske studenter og de utenlandske 
partnerinstitusjonenes studietilbud for våre studenter. 
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 For lav interesse for utenlands semester blant norske studenter.  

 Engelskkunnskaper  

 Manglende ressurser til utveksling og kompetanseheving 

 For liten kapasitet ved internasjonalt kontor 
 

Tiltak 2018: 
 

Tiltak Beskrivelse Ansvar Frist 

4.1 Det bør vurderes å endre undervisningsspråk fra 
norsk til engelsk i de forskjellige emnene 

Studieleder 
Programkoordinator 
Emnesansvarlig 

Start  
2018 
 

4.2 Øke omfanget av engelsk pensumlitteratur eller 
kombinert engelsk/norsk, i flere emner innenfor 
økonomi og samfunnsfag. 

Studieledere 
Programkoordinatorer 
Emnesansvarlig 

Løpende 
2018 

4.3 Etablere utvekslingsavtaler i forbindelse med 
etablering av PØF og BA i språk.  

Studieleder 
 

Løpende 
2018 

4.4 Tilrettelegge bedre for utveksling på alle 
studieprogram, i første rekke MOL   

Studieleder 
Programkoordinator 
 

Desember 
2018 

4.5 Engelskkurs for ansatte ved behov Studieleder Løpende 
2018 

4.7 Utarbeide en plan for å styrke 
internasjonaliseringen ved avdelingen 

Dekan 
Studieledere 

2018 

3. FORSKNING OG UTVIKLING 
 

3.1 Sektormål og nasjonale styringsparametere 
 

Sektormål 2 Forskning og utdanning for velferd, verdiskaping og omstilling 
 
Nasjonale styringsparametere 

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

 Bidragsinntekter fra Norges Forskningsråd pr faglig årsverk 

 Andre bidrags- og oppdragsinntekter utenom EU og Forskningsrådet pr faglig årsverk 

 Andel forskningsinnsats i MNT-fag 

 

 

3.2 Avdelingens FoU-produksjon  
I 2016 produserte ØSS 29,9 publiseringspoeng (nivå 1- og 2- publikasjoner), noe som er 21,8% av det 
totale antall publiseringspoeng for HiØ (til sammenligning er avdelingens andel av høgskolens samlede 
antall fagstillinger på 18,1 %).  
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Andelen publikasjonspoeng pr faglige årsverk, i Høgskolen i Østfold:  
 

 
 
 
Nedenfor vises publikasjonspoeng pr UFF årsverk i tabellform: 

 
 
Figuren og tabellen ovenfor viser at avdelingen i 2016 produserte 0,54 publikasjonspoeng per UFF 
årsverk, og det er en liten nedgang fra året før. Til orientering var gjennomsnittet for 
publikasjonspoeng per UFF årsverk i 2016, for Høgskolen i Østfold på 0,44. 
 
Høgskolens resultatmål for antall publikasjonspoeng pr faglig årsverk er på 0,5. Avdeling ØSS har en 
produksjon på 0,54 pr faglig årsverk. Forholdet mellom publisering på nivå 1 og 2 er for avdelingen 
73,1% på nivå 1 og 26,9% på nivå 2. Høgskolens resultatmål for forholdet mellom publisering på nivå 
1 og 2, er 75%/25%.  
 
Avdelingen fortsetter også under 2018 å sette av betydelige ressurser slik at virksomhetens tradisjonelt 
gode FoU-produksjon opprettholdes og forsterkes.  
 
Det er for avdelingen fastsatt et resultatmål for antall publikasjonspoeng pr faglig årsverk på 0,6.  I 
2016 ligger avdelingen på 0,54 publikasjonspoeng per faglig årsverk, mens i perioden fra 2011 til 2015, 
har avdelingen imidlertid ligget over 0,6.  

Avdeling 2011 2012 2013 2014 2015 2016

HiØ 0,33 0,39 0,3 0,37 0,33 0,44

IT 0,27 0,33 0,32 0,51 1,1 1,64

ØSS 0,96 0,72 0,62 0,65 0,67 0,54

IR 0,11 0,09 0,06 0,11 0,11 0,1

HS 0,27 0,15 0,27 0,3 0,29 0,48

LU 0,19 0,59 0,25 0,36 0,12 0,25
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3.3 Virksomhetsmål, risikofaktorer og tiltak 

3.3.1 Virksomhetsmål 2.1 
 

Vi har et dynamisk FoU/KU-miljø preget av stor aktivitet og høy vitenskapelig og kunstnerisk 
kvalitet som bidrar til forskningsbasert undervisning og utvikling av samfunnet. 
 

 
Risikofaktorer: 

 Stort rekrutteringsbehov de kommende år på grunn av forventet stor avgang blant de 
fagansatte som når aldersgrensen. 

 Utilstrekkelig forskningsstøtte  
 

Tiltak 2018: 
 

Tiltak Beskrivelse Ansvar Frist 

    

5.1 Endre og avbyråkratisere prosessen for tildeling av 
FoU-tid  

Avdelingsledelsen 
 
 

April 
2018 

5.2 Oppfølging av følgende måltall for avdelingens FoU – 
virksomhet i 2018: 

 antall artikler på nivå 2:  6 

 antall artikler på nivå 1: 17 

 antall monografier på nivå 2: 2 

 antall monografier på nivå 1: 1 

FoU-leder 
FoU-utvalg 
 

Desember 
2018 

5.3 Det tas sikte på å sende  en søknad i Horizon2020, 
innenfor språk 

Studieleder 
Arbeidsgruppe 

2018 

5.4 Det er et mål om at hver forskergruppe sender en 
søknad om ekstern finansiering. 

 2018 

5.5 Fortsatt videreutvikling av Satsingsområdene (SKuL) 

Skole, kunnskap og læring og Arbeidslivs- profesjons 

og tjenesteforskning i samarbeid med Avdeling for HS 

og LU.   

 

 

ØSS delprojekts-
/arbeidspakkeleder 
for ”SKuL” og 
”Arbeidslivs-, 
profesjons og 
tjenesteforskning” 
Fagansatte i språk-
seksjonene og 
organisasjon og 
ledelsesseksjonen 
FoU-leder 

Løpende 
2018 

5.6 Innhente innspill fra fagansatte over hva de mangler i 

forhold til forskningsstøtte 

Studieledere 2018 
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3.3.2 Virksomhetsmål 2.2 
 

ØSS sin FoU/KU inspirerer og bidrar til samarbeid over disiplin- og avdelingsgrenser samt 
omfattende samhandling med regionale og andre relevante aktører. 
 

 
Risikofaktorer:  

 Mangelfull tradisjon for samarbeid på tvers av avdelingene og fagområder 

 For svak kontakt med næringslivet og eksterne aktørerer 
 
Tiltak 2018: 
 

Tiltak Beskrivelse Ansvar Frist 

6.1 Stimulere til fellesprosjekter/ 
forskningssamarbeid.  

Avdelingsledelsen Løpende 
2018 

6.2 Bruke personalmøter, nyhetsbrev, 
skape arenaer for samhandling 

Avdelingsledelsen Løpende 
2018 

6.3 Stimulere til prosjekter i samarbeid 
med regionen og andre relevante 
aktører 

FoU-leder Løpende 
2018 

3.3.3 Virksomhetsmål 2.3 
 

ØSS sin FoU/KU benyttes i undervisningen, og studentene trekkes aktivt inn i FoU/KU-prosjekter. 

 
Risikofaktorer:  

 Manglende kobling mellom undervisning og forskning. 

 Mangelfull tradisjon for at studenter har oppgaver knyttet mot egne FoU-prosjekter eller 
annen forskning. 

 For liten anvendelse av egne og andres aktuelle forskningsresultater i undervisning og 
veiledning av bachelor- og masteroppgaver. 

 
Tiltak 2018: 
 

Tiltak Beskrivelse Ansvar Frist 

7.1 Utvikle tiltak for forsterket forskningsbasert 
undervisning og studentaktiv forskning, med bl.a 
tiltak for studentaktiv forskning i forbindelse med 
bachelor- og masteroppgaver. 

Programkoordinatorer 
Emneansvarlige 
 

2018 

7.2 Invitere studenter til å delta i forskergruppene Forskergruppeledere 2018 

4. FORMIDLING OG SAMFUNNSKONTAKT 

 

4.1 Avdelingens bidrag til formidling og samfunnskontakt 
 
Som i tidligere år vil avdelingen også i 2018 arbeide for økt  formidling og samfunnskontakt. Det handler 
om foredrag og gjesteforelesninger, kronikker i aviser og tidsskrifter og deltagelse i radio- og tv- 
programmer, blogger, forskingsdagene m.m..  
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4.2 Virksomhetsmål, risikofaktorer og tiltak 

4.2.1 Virksomhetsmål 3.1 
 

Vi er regionens førstevalg som leverandør av forskningsbasert kunnskap. 

 
 
Risikofaktorer: 

 Regionens aktører har for lite kjennskap til avdelingens kompetanse, studietilbud og 
forskningsaktiviteter/-prosjekter. 

 Manglende beredskap og ressurser for å kunne møte regionens behov for kompetanse. 
 

4.2.1 Virksomhetsmål 3.2 
 

Vi er en nytenkende, modig og samarbeidsvillig aktør som spiller en tydelig rolle i 
samfunnsutviklingen. 

 
Risikofaktorer:  
 Manglende kontakt til media. 

 Lav anerkjennelse av formidling og samfunnskontakt.  

 Lav prioritering av formidlingsarbeid blant de fagansatte. 
 
Tiltak 2018: 
 

Tiltak Beskrivelse Ansvar Frist 

8.1 Utvikle et forslag til en strategi for 
formidling og samfunnskontakt for å 
profilere og synliggjøre avdelingens 
forskning og utdanning. 

FoS-representant (i 
samarbeid med FoU-leder, 
forskergrupper og 
programkoordinatorer) 
 

2018 
 
 

8.2 Fremme forslag til HiØs ledelse om å 
verdsette formidling sterkere ved lokale 
lønnsforhandlinger 

Avdelingsledelsen 2018 

8.3 Lage en oversikt over avdelingens ekspert 
kommentatorer. 

Avdelingsledelsen 2018 

5. ORGANISASJON, LEDELSE OG FORVALTNING 
 

5.1 Sektormål og nasjonale styringsparametere 

 

 
Sektormål 4 Effektiv, mangfoldig og solid høyere utdanningssektor og forskningssystem 
 
Nasjonale styringsparametere 

 Antall studiepoeng pr faglig årsverk 

 Andel kvinner i dosent- og professorstillinger 

 Andel midlertidig ansatte i undervisnings- og forskerstillinger 
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5.2 Avdelingens ressurser   
 
Tabellen nedenfor viser en oversikt over undervisnings- og forskerstillinger i rene årsverk.  

 
 
Som tabellen viser er det totale antall undervisnings- og forskerstillinger uttrykt i rene årsverk 60,1 per 
oktober 2017. Andel førstekompetente er på 84%, og avdelingen hadde i 2017 – 13,2 
dosent/professorstillinger besatt. Det er 32% som er 60 år og eldre og kvinneandelen utgjør 50 %.  I 
tillegg har avdelingen en rekke timelærere og gjesteforelesere som leverer varierende antall timer, 
cirka 40 personer i løpet av et år. I 2017 var antallet studenter pr. faglig årsverk ved ØSS 21,57 (og ved 
siden av IT- avdelingen utgjør det den største andelen blant alle avdelinger og er over høgskolens 
gjennomsnitt på 20,34).  
 
Samlet sett står avdelingen med sine faglige og menneskelige ressurser relativt godt rustet ved 
inngangen til 2018. Alderssammensetningen er imidlertid slik at det blir behov for å rekruttere mange 
nye fagpersoner i de kommende 10 år, og det vil bli en stor utfordring. Avhengig av utvikling i 
satsingsområdene, ny mastergrad i engelsk og fremmedspråk i MAGLU og etter- og videreutdanning, 
kan rekrutteringsbehovet forventes å øke ytterligere.   

5.3 Virksomhetsmål, risikofaktorer og tiltak 

5.3.1 Virksomhetsmål 4.1 
 

Vi samarbeider med utvalgte institusjoner i Norge og Sverige for å sikre faglige og administrative 
gevinster. 

 
Risikofaktorer:  

 Liten forankring blant de fagansatte. 

 Mangelfull kjennskap til eksisterende samarbeidsprosjekter   

 Lite synlige gjensidige samarbeidsgevinster 
 

Tiltak 2018 
 

Tiltak Beskrivelse Ansvar Frist 

9.1 Videreutvikle det gode utdannings- og 
forskningssamarbeidet, med HiØs institusjonelle 
samarbeidspartnere NMBU, Högskolan Väst, 
Karlstads universitet, Linnéuniversitet og 
Göteborgs universitet.  
 

Avdelingsledelsen 
Forskergruppene og 
deres leder  
Programkoordinatorer 
 

2018 

    

 

 

Undervisnings- og forskerstillinger

Kolonne1

Avdelin

gen 

totalt

Herav 

stipendiater

Faglige 

stillinger

Kvinneandel 

faglige 

stillinger

Førstekomp

etente

Herav 

Professor/d

osent

Alder >50år Alder >60 år

Antall 62,1 2 60,1 30 50,6 13,2 34,2 19,2

Prosent 50 % 84 % 32 %
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5.3.2 Virksomhetsmål 4.2 
 

Vi er en innovativ og lærende organisasjon der utvikling av de menneskelige ressursene har prioritet, 
ansvar og myndighet er avklart og effektive prosesser er i fokus. 

 
 
Risikofaktorer:  

 Begrenset kjennskap til institusjonens identitet og fremtidige visjon og strategi. 

 Mangler profesjonell støtte og veiledning for utvikling av de menneskelige ressursene m.h.t. 
pedagogisk utvikling, forskingskompetanse m.m. 

 Støtte til studieporteføljeutvikling og internasjonalisering  

 Lange rekrutteringsprosesser 

 Mangelfullt fysisk arbeidsmiljø, bl.a. utilstrekkelig kontorkapasitet 
 
Tiltak 2018 
 

Tiltak Beskrivelse Ansvar Frist 

10.1 Ferdigstille en kompetanse- og rekrutteringsplan Avdelingsledelsen 
 

Våren 
2018 

10.2 Arbeide for en fortsatt styrking av støttefunksjoner til 
avdelingen, til bl.a. rutineoppgaver som i dag utføres 
av studielederne. 

Avdelingsledelsen Våren 
2018 

10.3 Avholde et personalseminar Avdelingsledelsen Desember 
2018 

10.4 Lederutvikling Avdelingsledelsen 2018 

10.5 Delingskultur internt i høgskolen. Bli kjent med de 
andre avdelingene. 

Avdelingsledelsen 2018 

 

5.3.3 Virksomhetsmål 4.3 
 

Vi har en strategisk og effektiv økonomistyring som bygger på en langsiktig vurdering av vår 
virksomhet og finansieringen av denne. 

 
Risikofaktorer:  

 Manglende langsiktig planlegging med risikovurdering 

 Skiftende politiske signaler 

 Uforutsigbare økonomiske endringer 
 
Tiltak 2018 
 

Tiltak Beskrivelse Ansvar Frist 

11.1 Arbeide videre med ressurs- og planleggingsverktøy 
som inkluder kompetanseoversikt og 
rekrutteringsverktøy, spesielt med hensyn til IKT-, 
pedagogisk- og annen spesialkompetanse innenfor 
de ulike fagområdene 

Avdelingsledelsen Desember 
2018 
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11.2 Forbedre utnyttelsen av de eksisterende ressurser 
for å sikre et fremtidig økonomisk handlingsrom 
gjennom: 

 Oppfølging og analyse av ressursbruk/-tildeling 
til ulike funksjoner, oppdrag og undervisning mht 
langsiktig vurdering og finansiering av 
virksomheten  

 Utvikling av ny plan for normer og faktorer 
 

Avdelingsledelsen  Desember 
2018 
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Vedlegg til: Sak 5/18 Årsplan og Budsjett 2018 
 
1. Budsjettildeling 2018 
Avdeling for økonomi, språk og samfunnsfag har i henhold til vedtak i høgskolestyret 14.12.17, sak 
60/17, vedrørende  ”Aktivitetsplan og budsjettrammer for 2018”, fått tildelt en budsjettramme for 2018 
på kr 55 773 000,-. Beløpet inkluderer også midler til to rekrutteringsstipendiater på kr. 1 332 000,-. Jfr. 
også tildelingsbrevet for 2018 til avdelingen, av 20.12.2017 fra høgskoledirektøren.  
 
Avdelingen er også innvilget kr 500 000,-, i midler til kompetanseutvikling, i forbindelse med videre 
implementering av femårig grunnskolelærerutdanning (MAGLU). 
 
2. Budsjett 2018 
 
2.1 Budsjettforslag for 2018 - Grunnbevilgningen 
 
Talloversikten viser en kolonne for budsjett 2018, foreløpig regnskap for 2017 og budsjett 2017. 

 
Det budsjetteres i 2018 med et merforbruk på kr. 3 716 066,-, og dette er planlagt dekket av 
avdelingens ubrukte midler.  
 
Kommentarer til budsjettet: 
 
Inntektssiden: 
ØSS har i 2018 økt sin bevilgning med 7 % inkludert lønnsøkningen og prisvekst. Realøkningen er på cirka 
4%. 
 
Avdelingen har for øvrig i tillegg til ordinær tildeling, mottatt kr. 500 000,-, fra LU når det gjelder 
MAGLU, som kompensasjon for små studentgrupper i fremmedspråkene. 
 
Lønn- og personalkostnader: 
Lønns- og personalkostnader utgjør i 2018, 100% av de totale inntektene, mens i budsjettet og 
regnskapet for 2017, utgjorde disse kostnadene 99%, av de totale inntektene.  
 
Lønns- og personalkostnader utgjør kr. 57 765 674,-, og dette er en kostnadsøkning fra 2017 
regnskapet på kr. 4 227 425,-. Beløpet er inkludert en lønns- og prisvekst på 2,7% for 2018.  
 
Dette skyldes flere forhold rundt endringer i bemanningen, som økt oppdragsmengde hos HiØvidere, 
MAGLU, midlertidig økte kostnader pga. at planlagte tilsettinger og avganger overlapper hverandre. 
Timelærere erstattes med fast ansatte. Frikjøp pga. kompetanseheving og andre midlertidige behov. 
Ubesatte stillinger har blitt besatt.  
 
 
Andre- og reisekostnader – noen kommentarer: 

Budsjett 2017 Regnskap 2017 Budsjett 2018 

Inntekter -52 187 000 -52 251 200 -55 815 000

Lønns- og personalkostnader 53 690 465 53 538 249 57 765 674

Reise-og andre kostnader 3 460 000 2 864 780 4 100 000

Avregning -200 000

Interne transaksjoner -1 394 692 -2 080 460 -2 334 608

Mindre-/merforbruk 3 368 772 2 071 369 3 716 066
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 Småforsknings midler tildeles ikke som en egen pott, i den ordinære tildelingen lenger. 
Avdelingen har allikevel valgt å opprettholde et budsjett på kr. 700 000,-, til konferansereiser 
med paper ol. Dette er omtrent på nivå med kostnadene i 2017 regnskapet.  
 

 Forskergrupper - det er budsjettert med kr. 400 000,- til forskergruppenes aktiviteter, og disse 
midlene fordeles etter gitte retningslinjer, med cirka kr. 50 000,- til hver av gruppene.  

 

 LUKU og studentråd – her er det satt av budsjettmidler på kr. 65 000,-.  
 

 Det er avsatt kr. 200 000,-, til et personalseminar i 2018 
 

 Bøker ol – annuum settes til kr 3 500,- for 2018. 

2.2 Oppdragsfinansiert aktivitet i 2018 – HiØ Videre  
 
Oppdragsmengden hos HiØvidere er økende, og for studieåret 2018/-19 er det planlagt at avdelingen 
skal levere 4780 timer, mot 3028 timer i 2017/-18. Det er forventet et positivt resultat i 2018 på kr. 
1 920 000,-. Dette er hensyntatt i avdelingens budsjett for 2018  
 
2.2 Andre større interne tildelinger - prosjekter 
Avdelingen deltar i to institusjonelle FoU satsingsområder. I 2018 er det øremerket kr. 1 500 000,-, til 
hvert område.  
 

 Arbeidslivs-, profesjons- og tjenesteforskning – sammen med HV avd.. 

 SKuL – En skole for kunnskapssamfunnet: kunnskapsutvikling for 5-årig lærerutdanning – 
sammen med LU avd. 
 

2.4  Andre større prosjekter med eksterne tildelinger, som pågår i 2018 
 Avdelingen deltar blant annet i følgende prosjekter ved årsskiftet: 

 Stipend på kr. 350 000,- fra NFR innenfor HUMEVAL. Stipendet skal dekke en 
forskningssabbats periode, for en ansatt. 

 Organisasjon- og ledelsesmiljøet har inngått et samarbeidsprosjekt med NAV - «Arbeid 
først», og har i den forbindelse mottatt kr. 400 000,-. Periode 2017 – 2018. 

 Organisasjon- og ledelsesmiljøet har inngått et samarbeidsprosjekt med NAV vedrørende 
«Kartlegging og utviklingsarbeid som fremmer folkehelse», og har i den forbindelse mottatt 
kr. 1 600 000,-, til dekning av kostnader vedrørende forskning innen området. 
Prosjektperiode 2017-2020. I 2018, fikk fagmiljøet også en tilleggskontrakt på kr. 250 000,-. 

 Interreg prosjektet «FRAMFOR - Framgångsrika företag i gränsregionen». Prosjektperiode 
1.09.16-30.06.19.  Budsjett kr. 6. 803 887,-. Finansielt utgjør IR-midler kr. 3.401.913,-, 
avdelingens egeninnsats er kr. 2 278 518,- og andre er kr. 1 123 456,-. 

 

3. Status per 31.12.2018 
Tabellen nedenfor viser beløpskolonner for beholdning per 01.01.2018, netto bevegelse i 2018 og 
beholdning 31.12.2018, for «Virksomhetskapitalen og ubrukte midler», og øremerkede midler til 
stipendiater. 
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Planlagt bruk av ubrukte midler i 2018 er på kr. 3 716 066,-. Dette vil dersom fremlagte 
budsjettforslag vedtas og overholdes i 2018, føre til at avdelingen tærer på beholdningene, og ved 
årets slutt vil det være kr. 4 899 858,-, igjen av ubrukte midler og virksomhetskapital. 
 
Til orientering så viste regnskapsresultatet for 2017, et merforbruk på kr. 2 071 369,-, slik at 
avdelingen nå er inne i en periode, hvor den tærer på beholdningene sine. Det er for øvrig i år ikke 
forventet noen inndragninger, når det gjelder ubrukte midler. 
 

Forslag til vedtak: 
Avdelingsstyret vedtar det fremlagte budsjettet som avdelingens budsjett for 2018. 
 
 
 
Vedlegg: Detaljbudsjett 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Beholdning 

1.1.2018

Netto 

bevegelse i 

2018

Beholdning 

31.12.2018

2053 Opptjent virksomhetskapital ved enhetene -3 561 023 -3 561 023

0 Standardverdi -3 561 023 -3 561 023

2160 Avregning av ordinær KD-finansiert virksomhet -6 113 459 3 716 066 -2 397 393

0 Standardverdi -5 054 924 3 716 066 -1 338 858

102 ØSS - Rekrutteringsstipendiater -1 058 535 -1 058 535

Totalsum -9 674 482 3 716 066 -5 958 416
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Vedlegg 1: Detaljbudsjett 2018 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Budsjett 2017 Regnskap 2017 Budsjett 2018 

Inntekter -52 187 000 -52 251 200 -55 815 000

Bevilgning fra KD -52 145 000 -52 145 000 -55 773 000

Småinntekter -42 000 -106 200 -42 000

Lønns- og personalkostnader 53 690 465 53 538 249 57 765 674

Hovedlønn 50 215 465 51 226 301 55 399 619

Midlertidige, sensorer og eksamen 6 500 000 6 937 090 7 030 000

Interne transaksjoner -2 600 000 -2 805 500 -3 838 945

Refusjoner -570 000 -2 027 709 -1 000 000

Annet personal 145 000 208 067 175 000

Reise- og andre kostnader 3 460 000 2 864 780 4 100 000

Praksiskostnader MAGLU 695 000 488 275 650 000

Andre kostnader 1 210 000 860 615 1 665 000

Reise- og andre kostnader 1 555 000 1 515 890 1 785 000

Interne transaksjoner -1 394 692 -2 080 460 -2 334 608

Interne transaksjoner -1 394 692 -2 070 460 -1 834 608

Andre tilskudd -10 000 -500 000

Avregning ordinær aktivitet -200 000

Kostnader finansiert med avsetninger -200 000

Mindre-/merforbruk 3 368 772 2 071 369 3 716 066
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Arkivsak-dok: 17/00267-8 Arkivkode: 012 
Saksbehandler: Siv Skaarer 
 
Saksgang: Møtedato: 
Avdelingsstyre - Avdeling for økonomi, språk og 
samfunnsfag - ØSS 

08.03.2018 

 
   

 
 

ORIENTERINGSSAKER TIL MØTE I AVDELINGSSTYRET 08.03.18 

 
Forslag til vedtak/innstilling 
Avdelingsstyret tar sakene til orientering. 
 
Saksframstilling 

 Dekanen orienterer 
 Studieleder orienterer 
 Studentrepresentant orienterer 
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Mandat for Lokalt Utvalg for 
utdanningskvalitet ved Avdeling for 
økonomi, språk og samfunnsfag  
Se link: https://www.hiof.no/oss/om/organisasjon/rad-og-utvalg/luku/ 

Utvalg for utdanningskvalitet (LUKU) skal arbeide for at avdelingens strategiske mål for 
undervisning og læring, studiekvalitet og vurdering samt internasjonalisering blir oppfylt. 
Innenfor disse områdene er utvalget aktivt overfor dekan når det gjelder mål, strategier og 
tiltak og ønsker om videreutvikling av avdelingens langsiktige satsninger innenfor 
undervisning- og programkvalitet, i.h.t prinsippbeskrivelse for kvalitetssystemet. 

Mandat 

Vedtatt: 08.03.2018 

Undervisning og læring 
1) Utvalget skal gi tilbakemelding på nye studieplaner og emner så vel som studie- og
emneplanendringer (med unntak av rent redaksjonelle endringer).
2) Utvalget skal følge opp at avdelingens undervisningsportefølje blir jevnlig evaluert og
oppdatert. Det fastsettes en evalueringssyklus for undervisningsporteføljen i alle
programmer og emner (programevaluering).
3) Utvalget skal arbeide for å utvikle og integrere IKT-løsninger og læringsplattformer i
undervisning og studieprogram.

Studiekvalitet og vurdering 
4) 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.
5)Utvalget skal diskutere sensorrapportene og kommer med anbefalinger om hvordan disse
skal følges opp.
6) Utvalget skal være pådriver for videreutvikling av studieevalueringssystemet for
avdelingen.

Internasjonalisering 

Vedlegg 4
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7) Utvalget skal, i samarbeid med avdelingens koordinator for internasjonalisering, ha 
ansvar for å utarbeide en internasjonaliseringsstrategi for avdelingen i overensstemmelse 
med høgskolens strategiplan og ny temaplan. 
8) Utvalget skal motta og diskutere rapporter fra avdelingens koordinator for 
internasjonalisering om internasjonaliseringsarbeidet ved avdelingen. 
9) Utvalget skal ha ansvar for at internasjonaliseringsarbeidet ved avdelingen skjer i 
overensstemmelse med instruksen vedtatt av avdelingsstyret for avdelingens koordinator 
for internasjonalisering. 

Sammensetning og funksjonstid 

Utvalget for utdanningskvalitet ved ØSS består av: 

• Avdelingens representant og dens vara i høgskolens sentrale 
utdanningskvalitetsutvalg (UKU). 

• Programkoordinatorene for avdelingens bachelor- og masterstudier. 

• Programkoordinatorene for årsstudier og påbygningsstudier kan også delta 
hvis de ønsker det. 

• Avdelingens koordinator for internasjonalisering 

• En faglig representant for nettstudier 

• To studentrepresentanter, hvorav den ene bør en ha tilhørighet i språkfagene 
og den andre ha bakgrunn fra økonomi og administrasjon. 

• Avdelingens studieledere 

Utvalgets leder og nestleder er avdelingens representant og varerepresentant i høgskolens 
sentrale utdanningskvalitetsutvalg. Administrasjonen stiller sekretær for utvalget. 
 
For studieleder følger funksjonstiden deres oppnevningsperiode. For studenter er 
funksjonstiden ett år. For programkoordinatorer opphører funksjonstiden når deres rolle 
som programkoordinator avsluttes. For øvrige, dvs. leder, nestleder samt den faglige 
representanten for nettstudier, er funksjonstiden to år. 

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 på avdelingens hjemmeside. Sakspapirer kan ettersendes eller 
legges fram i møtet om nødvendig. Sekretæren for utvalget skriver referat fra møtene og har 
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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. 

Generelle retningslinjer for alle utvalg 

Samarbeid med andre utvalg 
- Det skal gjennomføres fellesmøter mellom utvalgssekretærer/-ledere i lokale utvalg, minst 
ett hvert semester 
- Ved planlegging av fagdager/kurs/seminar skal andre utvalg (sentrale og lokale) informeres 
tidlig i planleggingsfasen, og mulighet for samarbeid med andre utvalg undersøkes og 
etterstrebes. 
- Referat fra utvalgsmøtene skal distribueres til/gjøres kjent for andre utvalg (sentrale og 
lokale) 
 
Ivaretakelse av studentrepresentanter 
- Nye studentrepresentanter skal tilbys et felles opplæringsseminar for utvalgsarbeid. Dette 
vil også være tilgjengelig for ansattrepresentanter. 
- Studenter skal ved tiltredelse få tilbud om en samtale med leder/sekretær for innføring i 
det aktuelle utvalgets ansvarsområder og arbeidsform. 
- Studentrepresentanter skal få tilbud om attest når de trer ut av utvalget. 

Fuksjonsbeskrivelse 
- Alle nye representanter skal få en funksjonsbekskrivelse 
- Funksjonsbeksrivelsen skal inneholde informsjon om forventninger til deltakelsen 
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Referat fra møte i LUKU 06.06.2019 

Tilstede: Rita Duesund (leder), Asbjørn Pedersen, Eva Björk, Elin Strand Larsen, Britt Wenche 

Svenhard, Imtiaz Badshah, Natalie Tvete Isaksson, Hege Larssen (student), Lena Knudsen 

(eksamen) 

Forfall: Daniel Lees Fryer, Birgit Leick 

Referent: Siv S. Hansen 

 Eksamensplanlegging – Lena Knudsen v/Eksamenskontoret

o Eksamenskontoret har en klar ambisjon om å ha eksamensplanen klar tidlig i august

for kommende studieår. Tidligere har dette vært klart 1. september.

o Bruk av regneark i Inspera er kun mulig dersom studentenes maskiner ikke låses eller

man benytter seg av stasjonære maskiner tilsvarende Silurveien. Det er lite

sannsynlig at vi får dette her på høgskolen både grunnet ressurser og lokaler. Det er

for øvrig stor diskusjon i sektoren om vurderingsformer i fremtiden og om

studentene skal ha flere hjelpemidler tilgjengelig.

o Sensurfrist i dag er 21 kalenderdager, en frist eksamenskontoret ikke er komfortable

med og de er overrasket over at fagansatte ikke har kommet med flere reaksjoner på

dette.

Eksamenskontoret gir også innspill til andre måter å jobbe på som for eksempel. Det

mulig å gi undervisning i bolker med avsluttende test for hver bolk. Dette er blant

annet helt normalt på universiteter og høgskoler i Sverige.

 Sensurfrist – bruke flere eksterne sensorer

o Det er ikke noe problem å benytte flere sensorer, det kan derimot være en

utfordring å finne gode sensorer og dette avhenger av faglæreres nettverk. Etter lov

er det mulig å benytte seg av flere interne sensorer enn det vi gjør i dag.

 Rapport fra «Utdanningsløftet» - Øke studentgjennomstrømningen

o Studentassistenter

o Oppfølging av studenter som er i ferd med å falle fra

o Kollegabasert veiledning

o Kurs i studiemestringsteknikk

o Flere sosiale møteplasser for studentene

 Digitale hjelpemidler i undervisningen med god effekt

o Eksempel fra Statistikk – undervist av Henrik Sætra

o Bruk av padlet, video på YouTube, sli.do

o Strykprosenten er halvert i dette emnet. Det har også medført ekstra arbeid fra

faglærer spesielt siden det er første gang man lager videoen (som deretter kan

gjenbrukes).

 Midtsemesterevalueringen

o Legge noe av ansvaret på tillitsvalgte

o Gjøre det mer muntlig

o LUKU avventer til kvalitetssystemet er vedtatt før vi endrer på nåværende prosess,

da det kan komme endringer gjennom dette.

 Rita ønsker innspill til hva LUKU skal jobbe videre med etter sommeren. Dette vil diskutere

på første møtet etter ferien. Noen forslag fra Rita til fokusområder var;

Vedlegg 5
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o Møteplass for å diskutere pedagogiske utfordringer 

o Akademisk skriving 

o Gjennomstrømning 
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Møte i LUKU 04.10.2018 
Til stede: Rita Duesund, Daniel Lees Fryer, Elin Strand Larsen, Fredrik Flingtorp (studentrepresentant 
for Sigrid Øberg), Natalie Tvete Isaksson (referent). 
Forfall: Mehtap Eklund, Imtiaz Badshah, L, Birgit Leick (3 sistnevnte meldte frafall grunnet viktig møte 
på økonomi), Eva L. Björk, Britt Wenche Svenhard, Sigrid Øberg (studentrepresentant). 
 
Agenda for dagen: 
 

 Advisory Board 
Advisory board er på plass og første møte er avholdt. Innspill ble gitt på BASIK. BASIK og referat fra 
Advisory Board skal gjennomgås neste LUKU møte. 
 

 BASIK – LUKU ser på studiemodell i neste møte for å komme med innspill tilbake til 
språkseksjonen. 

 Reviderte bachelorprogram på økonomi - LUKU ser på studiemodell i neste møte for å 
komme med innspill tilbake til økonomiseksjonen. 
 

 Geir Liebling kommer 1 november 
Rita ba om at LUKU hjelper til med å markedsføre dette ut til de fagansatte så flest mulig deltar. 
  

 Fagdag om god undervisning 
Er satt til 14. november kl. 9-13. Det blir plenumsforedrag og workshops. Påmelding og informasjon 
kommer. Rita ba om at LUKU-medlemmer bidrar til å oppfordre så mange fagansatte som mulit til å 
delta. 
 

 Fagdag i internasjonalisering  
Komme våren 2019. Denne dagen skal forhåpentligvis være fri for undervisning. Mer informasjon 
kommer i neste LUKU møte. 
  

 Sensorveiledninger 
Vi må nå ha på plass sensorveiledning til alle eksamener noe som er nytt fra høsten 2018. Dette er 
lovfestet i UH-loven. Sensorveiledning skal leveres til eksamensteamet og vil registreres slik at 
studentene får tilgang til å se hvilke kriterier de vurderes etter. Retningslinjer og eksempler har blitt 
sendt ut til alle ved ØSS. Det vil være lønnsomt hvis sensorveiledning i fag som ligner hverandre er 
like. Forslag fra LUKU-medlemmene om at studielederne utarbeider en mal som kan benyttes på 
ØSS. Rita vil diskutere dette med de andre studielederne. 
  

 Midtsemesterevalueringer 
Høstens evalueringer vil sendes ut 10.oktober med frist 19 oktober. Det er ikke gjort noen endringer i 
skjema fra forrige evaluering. Dette er diskutert med studentrådet ved ØSS. Det er viktig at de 
emneansvarlige er med på å markedsføre dette og gjennomfører evalueringen i undervisning. Nytt i 
år er at studentenes epostadresse legges inn i SurveyExact (høgskolens system for gjennomføring av 
undersøkelser) som tar seg av utsendelse og purring (kun til de som ikke har svart). Vi håper dette vil 
bidra til økt svarprosent og mindre frustrasjon over mange epostutsendelser knyttet til dette. 
Resultater fra evalueringen skal også legges frem for studentene av emneansvarlig/underviser.  
LUKU vil i neste møte evaluere og legge plan for tiltak basert på resultatene av 
midtsemesterevalueringene. 
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Det jobbes nå med å lage en ‘minstestandard’ for midtsemesterevaluering generelt for HIØ, arbeidet 
drives av Ragnar Knudsen som et initiativ fra UKU. Videre oppdatering vil gis så fort mer informasjon 
foreligger. 
 

 Programevaluering BIK 
Skal gjennomføres våren 2019. 
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Referat fra møte i LUKU 28.06.2018 

Tilstede: Rita Duesund, Elin Strand Larsen, Birgit Leick, Imtiaz Badshah, Kåre Solfjeld, Trond 

Hammervoll 

Forfall: Mehtap Eklund, Daniel Lees Fryer, Britt Wenche Svendhard, Sigrid Øberg, Ketil Modh Isaksen 

Referent: Siv Skaarer 

 

1. Gjennomgang og eventuelle innspill fra LUKU til rapporten om ekstern programevaluering 
fra MOL (rapport vedlagt) 
Rapporten ble presentert for medlemmene i LUKU, ingen innspill. 

2. Forslag fra studentrådet 
Studentrådet på ØSS ønsker flere tilbud i Aud6 om sosiale aktiviteter som igjen kan føre til 

bedre trivsel og bedre gjennomstrømming. Rita ønsker å fremme dette i UKU og LUKU støtter 

dette. 

3. Prosjekt – realitetsorientering/få «rett» studenter 
Dette prosjektet er utarbeidet av Kristin Hagemann og Kjersti O’Callaghan. Grunnet stort 

frafall og mange som velger feil studie, har Kristin og Kjersti kommet med et forslag til 

spørsmål som kan benyttes i markedsføringstekstene slik at studentene får en indikasjon på 

om studiet egner seg for dem. Vi har derimot ikke et egnet verktøy per i dag til dette 

formålet og dette må kjøpes inn/utvikles. Det er anslått at det vil koste mellom 10 000 og 

30 000 kroner og Rita foreslår at LUKU dekker denne kostnaden. LUKU er positive, men er 

tydelig på at dette må benyttes med varsomhet og at formuleringen av disse spørsmålene er 

svært viktig slik at vi ikke skremmer bort studentene. MOL og BØKAD/BEDOK/BRR har 

allerede sagt ja til å være med på dette. 

4. Midtsemesterevalueringer 
Dette punktet diskuteres å neste møte. 

5. Geir Liebling  
Geir Liebling kommer til Høgskolen 24. august. Invitasjon sendes før sommeren. 

6. Annet 
Møtekalender for studieåret 2018/2019: 

o 23. august 2018 
o 4. oktober 2018 
o 6. desember 2018 
o 7 februar 2019 
o 4. april 2019 
o 6. juni 2019 
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Møte i LUKU 22.03.2018 
Tilstede:  
Methap, Elin, Imtiaz, Trond, Sigrid, Natalie og Rita 
 

1. Rita informerte om saker fra forrige møte: 

 Saker fra UKU: 
Dato nå satt for de to fagdagene: 5 september- ‘Tiltak for økt studentutveksling’ og 14 
november ‘Utvikling av god undervisning og studentaktive læringsformer’. UUKU har sett ned 
arbeidsgrupper som vil lage program for disse dagene, invitasjon kommer til alle fagansatte 
snart. 

 Mål for LUKU: 
Vi fortsetter dette arbeidet etter handlingsplan for UKU er ferdig. 

 Peer review: 
Ble diskuterte videre på møtet –se punkt 2. 

 Midtsemesterevaluering: 
Alle fagansatte må bruke to minutter på gjennomgang av resultatene i klassen når 
midtsemesterevalueringen er ferdig. Dekan har sendt ut mail til alle ansatte om dette. 

 Geir Libeling kommer i slutten april/ begynnelsen av mai. 
 

2. ‘Peer review by critical friends’: 
Vi har fått godkjennelse for å implementere dette på avdelingen. Den som ønsker veiledning 
og den som fungere som veileder får begge 8 timer i arbeidsplan for dette.  

                Kort skissert er det tenkt som følger: 

 Tiltaket er helt frivillig for de som ønsker det og de ordner selv med ønsket veileder. 

 Førveiledning- hva ønsker personen som skal veiledes tilbakemelding på? 

 Selve veiledningen. Den som veileder observerer i klassen 

 Rett etter forelesning setter man seg sammen og tilbakemelding gis 

 Gjentar punkt 2 og 3 etter en viss periode for å se om man har fått til ønsket utvikling 

 Kort og enkel valuering/rapport/referat skrives for å dokumentere bruk av timene 
Det må jobbes  litt videre med form for gjennomføring og retningslinjer før tiltaket legges frem 
for avdelingen. Det er også ønskelig at dette innføres for timelærere. Forslaget legges fram for 
avdelingen i mai av Elin som holder i dette. 

 
3. Midtsemesterevaluering:  

Det er foreløpig veldig lav svarprosent (til nå 35%). Rita har foreslått at vi på neste møte 
diskutere hva vi kan gjøre i neste omgang for å få bedre svarprosent. 
 

4. LUKU mandatet: 
Er nå revidert, kun små endringer som er gjort, se vedlagt mandat som vil bli lagt ut på nett. 
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Rita Duesund

Fra: Rita Duesund
Sendt: mandag 20. august 2018 15:48
Til: Frode Willy Skogmann
Emne: SV: Sensorordning, tolkning av ekstern sensor

Flott, mange takk! 

Med vennlig hilsen 
Rita Duesund 

Studieleder i samfunnsfag 
Høgskolen i Østfold 

Telefon: +47 69 60 80 26 
Kontor: A3-106, B R A veien 4, Halden 
Epost: rita.duesund@hiof.no 

Fra: Frode Willy Skogmann  
Sendt: mandag 20. august 2018 12.11 
Til: Rita Duesund <rita.duesund@hiof.no> 
Emne: RE: Sensorordning, tolkning av ekstern sensor 

Hei Rita, 

Etter min vurdering vil den løsningen du referer til kunne etableres uten å komme i konflikt med høgskolens 
nye forskrift.  

Med vennlig hilsen, 
Frode Skogmann 

Jurist/seniorrådgiver 
Høgskolen i Østfold 

Telefon: + 47  69 60 83 82 
Kontor: A3-026 
Epost: frode.w.skogmann@hiof.no 

 Østfold University College 

From: Rita Duesund  
Sent: Tuesday, August 14, 2018 12:24 PM 
To: Frode Willy Skogmann <frode.w.skogmann@hiof.no> 
Cc: Lena Knudsen <lena.knudsen@hiof.no>; Lena Therese Tolfsen <lena.t.tolfsen@hiof.no>; Inger Steiner Børresen 
<inger.s.borresen@hiof.no>; Gro Telhaug <gro.telhaug@hiof.no> 
Subject: SV: Sensorordning, tolkning av ekstern sensor 

Hei Frode, 
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Jeg har diskutert dette med fagmiljøet og fikk da ett spørsmål jeg gjerne vil undersøke med deg. I mailen nedenfor 
står det: 
 
Jeg har konferert med Frode Skogmann. Etter revidert forskrift vil bruk av ekstern sensor etter eksemplene over ikke 
være i tråd med våre bestemmelser. Hovedpoenget med å fastsette rammer for hva som skal til for å definere en 
person som ekstern sensor er å fjerne (enhver) formell kobling til de som skal underlegges sensorenes faglige 
vurderinger. Når det står at ekstern sensor ikke kan ha hatt engasjement som timelærer for det aktuelle 
eksamenskullet, vil dette innebære all undervisningsaktivitet. Faglig veiledning bør sidestilles med undervisning, 
spesielt når kravene er studentaktive læringsformer. Veiledning på masteroppgave må betraktes som 
undervisningsaktivitet/læringsform.  
 
Det vi da lurer på er om vi benytter en ekstern sensor på MOL 2 og samme år da benytter samme person som 
ekstern sensur på MOL 4 (dette blir da to forskjellige kull), vil dette da være ok i henhold til revidert forskrift? 
Da vil jo denne personen både fungere som ekstern sensor og veileder, men ikke på samme kull. 
 
På forhånd takk for hjelpen! 
 
Med vennlig hilsen 
Rita Duesund 
 
Studieleder i samfunnsfag 
Høgskolen i Østfold 
 
Telefon: +47 69 60 80 26 
Kontor: A3-106, B R A veien 4, Halden 
Epost: rita.duesund@hiof.no 
 

Fra: Lena Therese Tolfsen  
Sendt: onsdag 27. juni 2018 14.24 
Til: Rita Duesund <rita.duesund@hiof.no> 
Kopi: Lena Knudsen <lena.knudsen@hiof.no>; Frode Willy Skogmann <frode.w.skogmann@hiof.no> 
Emne: Sensorordning, tolkning av ekstern sensor 
 
Hei Rita 
Kopi: eksamensleder SSAH og Frode Skogmann 
 
Du har stilt spørsmål om tolkning av høgskolens egen forskrift om eksamen og studierett i forhold til bruk av ekstern 
sensor. Slik jeg oppfattet spørsmålet, gjaldt dette hvorvidt personer som er tilsatt ved andre 
utdanningsinstitusjoner, men som går på timekontrakter hos oss for å være veileder for masterstudenter, kan 
betraktes som ekstern sensor når de inngår i kommisjon sammen med våre interne sensorer for studenter de selv 
ikke har veiledet. 
 
Hjemmelen det vises til er:  
 
T.o.m. 31. juli 2018:  
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2010-01-25-303?q=forskrift om eksamen og studierett 
§ 17 
 
F.o.m. 1. august 2018:  
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2018-02-08-229?q=forskrift om eksamen og studierett 
§ 7-1,  
 (9) Ekstern sensor kan ikke være ansatt i hovedstilling eller bistilling ved den avdeling som tilbyr 

76



3

undervisning i emnet eller som er ansvarlig for det studieprogrammet emnet er en del av. Ekstern 
sensor kan heller ikke ha hatt engasjement som timelærer for det aktuelle eksamenskullet. 
 
Eksempel: 
Student x 
Veileder = innleid vitenskapelig tilsatt (timekontrakt), fungerer som intern sensor 
Annen innleid vitenskapelig tilsatt (som ikke veileder denne studenten, men andre studenter ved HiØ/samme kull), 
fungerer som ekstern sensor. 
 
Student y 
Veileder = HiØ-tilsatt fagperson, fungerer også som intern sensor 
Ekstern sensor = innleid vitenskapelig tilsatt (som veileder annen student i kullet) 
 
Jeg har konferert med Frode Skogmann. Etter revidert forskrift vil bruk av ekstern sensor etter eksemplene over ikke 
være i tråd med våre bestemmelser. Hovedpoenget med å fastsette rammer for hva som skal til for å definere en 
person som ekstern sensor er å fjerne (enhver) formell kobling til de som skal underlegges sensorenes faglige 
vurderinger. Når det står at ekstern sensor ikke kan ha hatt engasjement som timelærer for det aktuelle 
eksamenskullet, vil dette innebære all undervisningsaktivitet. Faglig veiledning bør sidestilles med undervisning, 
spesielt når kravene er studentaktive læringsformer. Veiledning på masteroppgave må betraktes som 
undervisningsaktivitet/læringsform.  
 
 
Med vennlig hilsen   
 
Lena Tolfsen 

77



1

Rita Duesund

Fra: Rita Duesund
Sendt: onsdag 16. januar 2019 14:03
Til: Jan Moren; oss-mol@hiof.no
Emne: SV: Oppdatering av studieplaner og veiledningskontrakt

Flott, da gjør vi det slik. 

Viktig at dere informerer om dette i Canvas og forelesning slik at alle blir informert. 
Jeg må muligens gjøre et avviksnotat (til Studieenheten) grunnet at det står 2 mai i emnebeskrivelsen og der må jeg 
redegjøre for hvordan dette har blitt informert til alle studentene- derfor er det ovennevnte viktig. 

Med vennlig hilsen 
Rita Duesund 

Studieleder i samfunnsfag 
Høgskolen i Østfold 

Telefon: +47 69 60 80 26 
Kontor: A3-106, B R A veien 4, Halden 
Epost: rita.duesund@hiof.no 

Fra: Jan Moren  
Sendt: onsdag 16. januar 2019 12.34 
Til: Rita Duesund <rita.duesund@hiof.no>; oss-mol@hiof.no 
Emne: RE: Oppdatering av studieplaner og veiledningskontrakt 

Hei alle, 

Jeg vet at flere studenter har spurt om hvorfor det er frist så tidlig som 2. mai så lenge fristen i november er den 
15. Vi pleier å få prosentvis flere forespørsler om utsettelse på våren enn på høsten, og litt av grunnen kan nok
være at 2. mai kommer overraskende brått på etter påskeferien for noen. Hvis vi presiserer (slik jeg tolker
eksamenskontoret har vi rett til det) allerede nå at fristen fra og med våren 2019 er 15. mai og at de som ikke
leverer da ikke vil få utsettelse for en uke eller to (slik vi har pleid å gjøre), og at de i så fall må vente med å levere
til neste ordinære frist den 15. november. Veileder kan fortsatt innvilge en utsettelse, men fra og med nå til en fast 
dato, henholdsvis 15. august og 15. januar. Men muligheten til slik utsettelse er det veileder som bestemmer i
hvert enkelt tilfelle, ikke studenten, derfor mente eksamenskontoret at vi ikke burde opplyse om denne «back-
up»-muligheten i emneplaner eller andre offisielle dokument. Det vi var enige om å unngå var en formulering som 
førte til at det i praksis ble fire, og ikke to, ordinære frister for innlevering av masteravhandlingen.

Jeg er enig med eksamenskontoret at det blir lettere for både for studentene, eksamenskontoret, eksterne 
sensorer og oss om vi kommer oss vekk fra dagens praksis med «fleksible, bevegelige innleveringsfrister», i hvert 
fall så lenge veileder har mulighet til å forlenge fristen til en fast dato rett over sommeren og rett over jul. Det er 
også min vurdering at dette bør gjøres allerede fra og med dette semesteret.   

Jan 

From: Rita Duesund  
Sent: Wednesday, January 16, 2019 11:24 AM 
To: Jan Moren <jan.moren@hiof.no>; oss-mol@hiof.no 
Subject: SV: Oppdatering av studieplaner og veiledningskontrakt 
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Hei igjen, 
 
Ser forresten at eksamenskontoret har lagt inn 15 mai som eksamensfrist på MOL 4 ,så dette må vi avgjøre innen 
fredag- i henhold til frist fra eksamenskontoret om å melde inn datoer/endringer for eksamen! 
 
Med vennlig hilsen 
Rita Duesund 
 
Studieleder i samfunnsfag 
Høgskolen i Østfold 
 
Telefon: +47 69 60 80 26 
Kontor: A3-106, B R A veien 4, Halden 
Epost: rita.duesund@hiof.no 
 

Fra: Rita Duesund  
Sendt: onsdag 16. januar 2019 11.14 
Til: Jan Moren <jan.moren@hiof.no>; oss-mol@hiof.no 
Emne: SV: Oppdatering av studieplaner og veiledningskontrakt 
 
Hei Jan, 
 
De endringene jeg legger inn på nett vil gjelde fra neste studieår, men dersom vi ønsker å endre dette allerede nå 
hørtes det i hvert fall ut som at eksamenskontoret mente dette var uproblematisk- siden vi setter en senere frist. 
Hva ønsker dere? For min del kan vi godt opprettholde nåværende frist og begynne fra neste år med endringen- det 
er rett og slett enklere. 
 
Flott om du kan revidere informasjonsguiden!  
 
Med vennlig hilsen 
Rita Duesund 
 
Studieleder i samfunnsfag 
Høgskolen i Østfold 
 
Telefon: +47 69 60 80 26 
Kontor: A3-106, B R A veien 4, Halden 
Epost: rita.duesund@hiof.no 
 

Fra: Jan Moren  
Sendt: onsdag 16. januar 2019 11.07 
Til: Rita Duesund <rita.duesund@hiof.no>; oss-mol@hiof.no 
Emne: RE: Oppdatering av studieplaner og veiledningskontrakt 
 
Jeg har ett spørsmål og en kommentar (jeg fikk ikke helt med meg hva vi ble enige om på seksjonsmøte om det 
første): 
 

1) Satser vi på å iverksette dette allerede fra våren?  
2) I så fall må vi informere MOL 4 studentene om de viktigste endringene så fort som mulig (særlig 

innleveringsdatoen), og revidere deler av sistekapittelet i informasjonsguiden som jeg reviderte i høst. 
Jeg kan i så fall påta meg jobben med begge disse to tingene. 

Jan   
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From: Rita Duesund [mailto:rita.duesund@hiof.no]  
Sent: Wednesday, January 16, 2019 10:56 AM 
To: oss-mol@hiof.no 
Subject: Oppdatering av studieplaner og veiledningskontrakt 
 
Hei, 
 
Jeg er nå ferdig med endring er(fra vår side) for emnebeskrivelser og studieplan for MOL for neste studieår. Jeg har 
ikke gjort noen endringer bortsett fra følgende: 
 

 Endret eksamensinnlevering på MOL 4 fra 2 mai til 15 mai (jamfør mail sendt etter mandagens 
seksjonsmøte). 

 Lagt til en setning på MOL 3 om at; dersom studentene tar pause fra studiet vil de allikevel ikke få mer enn 
totalt 6 timer veiledning. Dette er et samme som det har stått i teksten på MOL 4 og sikrer nå at vi ikke må gi 
nye 6 timer veiledning til for eksempel studenter som begynner om igjen på MOL 3 (etter å ha brukt all sin 
veiledning tidligere). 

 Studieplan og emnebeskrivelser vil nå bli publisert på engelsk-) 
 
I henhold til at jeg har lagt inn ovennevnte tillegg på MOL 3 emnebeskrivelsen, ønsker jeg og også å spesifisere dette 
på veiledningskontraktene. Jeg har derfor lagt til dette på vedlagte versjon og ber om at dere benytter denne 
versjonen fremover (i neste runde med tildeling av veiledere). 
 
Si ifra om dere har noen spørsmål. 
 
Med vennlig hilsen 
Rita Duesund 
 
Studieleder i samfunnsfag 
Høgskolen i Østfold 
 
Telefon: +47 69 60 80 26 
Kontor: A3-106, B R A veien 4, Halden 
Epost: rita.duesund@hiof.no 
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Til: 
Inger Steiner Børresen, Studieenheten 

  
   

 
Deres referanse:    Vår referanse: 19/00170-1 Dato: 16.01.2019 

Avvikssak- SFS40503  

På oppfordring fra eksamenskontoret og i samråd med fagmiljøet og for å harmonisere rutinene ved MOL 
med resten av masterporteføljen ved høgskolen flytter vi eksamensfrist våren 2019 fra 2 mai til 15 mai. 
Studentene blir informert både via Canvas og i forelesningen om denne endringen om senere eksamensfrist. 
 
Med hilsen 
 
 
 
Rita Duesund 
Studieleder 
 
 
Kopi til: 
Klikk her for å skrive inn tekst., Klikk her for å skrive inn tekst. 
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Program offsite MOL 24 - 25 mai 

Moss Hotell, Styrerommet 

http://www.moss-hotel.no/ 

24 mai: 

Oppstart kl. 09.00 (med frukt/kaffe/te) 

09.00 - 10.30: Hvor vil vi? Posisjonering i forhold til HiØ sin strategi (forslag) og phd i digitale 
samfunn. Tar med i diskusjonene eksterne oppdrag (HiØ videre). 

Pause kl.10.30 -10.45 

10.45 - 12.00: Fortsetter ovenfor eller begynner diskusjon på punktene nedenfor. 

Lunsj kl.12.00 - 12.30 

12.30 – 16.00: med bakgrunn i ekstern programevaluering diskuterer vi; 

• Hvordan bedre gjennomstrømningen?
• Profilering på avhandlinger – bredde versus dybde?
• Øke internasjonalisering?
• Mer på pensum i forhold til kjønn, alder, etnisitet, (nasjonal) kultur, livsfase
• Bør vi opprette alumni?
• Kan vi tilby MOL på heltid - hva skal til?

Kake/kaffe/te kl. 14.30  

Pause 15.45 - 16.00 

16.00 - 17.00: Oppsummering og avklaring på hvilke områder vi må børe mer tid på den 25 mai. 

Avslutter kl. 17.00 

3 retters middag på Onkel Blå kl.18.00, se nåværende meny på http://onkelblaa.no/ 

25 mai: 

Frokost for de som overnatter, serveres fra kl.06.00-09.00. 

Oppstart kl.09.00 (med frukt/kaffe/te) 

09.00 – 10.30: Hvordan kan vi involvere flere studenter i vår /relevant forskning? Artikkel som 
arbeidskrav eller masteroppgave? Invitere fagansatte /arbeidslivsaktører som informerer om deres 
forskning? 

Pause 10.30-10.45 

Vedlegg 10
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10:45 – 12:00: Smertegrense på MOL- hva skal til for at vi kan ta opp flere studenter? Vi har høye 
søkertall og mange som ønsker seg inn på studiet, hvordan kan vi møte dette behovet. 

Lunsj kl. 12.00- 12.30 

12:30 – 14.45: Setter av tid til annet eller om vi trenger mer tid for å fullføre tidligere diskusjoner. 

Kake/kaffe/te kl. 14.30 med pause til 14.45 

15:45 -16.00: Oppsummering og neste steg. Hvordan tar vi dette videre? 

Avslutter kl.16.00 

 

 

 

Vedlagt info til gjennomlesning før offsite: 

• Ekstern programevaluering og kandidat undersøkelse 
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Rita Duesund

Fra: Rita Duesund
Sendt: mandag 6. august 2018 13:51
Til: Hedvig Maria Bergem; 
Kopi: Tommy Payne; 
Emne: SV: Aud 6, fadderukene med mer.

Hei Hedvig, 

Mange takk for svar. 

, si ifra om det er noe mer vi kan hjelpe med angående dette! 

Med vennlig hilsen 
Rita Duesund 

Studieleder i samfunnsfag 
Høgskolen i Østfold 

Telefon: +47 69 60 80 26 
Kontor: A3-106, B R A veien 4, Halden 
Epost: rita.duesund@hiof.no 

-----Opprinnelig melding----- 
Fra: Hedvig Maria Bergem  
Sendt: mandag 30. juli 2018 13.11 
Til: Rita Duesund <rita.duesund@hiof.no>;  
Kopi: Tommy Payne <tommy.payne@hiof.no>;  
Emne: RE: Aud 6, fadderukene med mer. 

Hei! 

Så hyggelig at studentrådet ønsker å ta initiativ til sosiale tilstelninger! 

I første omgang tenker jeg at dette er noe studentrådet selv kan ta opp med Halden Studentsamfund (HSS) og evt. 
læringsmiljøansvarlig Tommy Payne. Har satt dem på kopi til denne e-posten.  

Så vidt jeg kan se på nettsidene våre om Aud6, så driftes kroen av studentene i samarbeid med 
studiestedsadministrasjon Halden og Samskipnaden i Østfold, og kan leies ut for alle studenter ved studiested 
Halden for gjennomføring av egne fester og arrangementer. 

Hilsen Hedvig 

-----Original Message----- 
From: Rita Duesund  
Sent: Wednesday, July 11, 2018 9:48 AM 
To: Hedvig Maria Bergem <hedvig.m.bergem@hiof.no> 
Cc: Trond Hammervoll <trond.hammervoll@hiof.no> 
Subject: VS: Aud 6, fadderukene med mer. 

Hei Hedvig, 
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Vi har fått innspill fra studentrådet på ØSS(se mail nedenfor) om økt bruk av Aud6 til sosiale tilstelninger. Grunnet at 
Campus ligger et stykke unna sentrum og det er lite tilbud her i form av steder hvor studenten kan møtes (cafeer, 
restauranter etc) mener vi også at det er viktig at studenten får et større tilbud på Campus. Det at studentene trives, 
har det bra sosialt er også viktig i forhold til gjennomstrømningsproblematikken. I tillegg vet man at mange 
studenter sliter med ensomhet, mistrivsel og psykiske problem og da blir slike tiltak og møteplasser enda viktigere. 
 
Vi har diskutert dette i ledelsen og i LUKU og ønsker å støtte et slikt forslag. 
 
Jeg vet ikke helt hvem som er de rette til å ta et slikt forslag videre , men jeg spiller det inn til deg som noe som kan 
diskuteres i UKU. 
 
Med vennlig hilsen 
Rita Duesund 
 
Studieleder i samfunnsfag 
Høgskolen i Østfold 
 
Telefon: +47 69 60 80 26 
Kontor: A3-106, B R A veien 4, Halden 
Epost: rita.duesund@hiof.no 
 
-----Opprinnelig melding----- 
Fra:   
Sendt: fredag 1. juni 2018 20.18 
Til: Rita Duesund <rita.duesund@hiof.no> 
Emne: Aud 6, fadderukene med mer. 
 
Hei!  
 
Refererer litt til forrige møte der jeg nevnte Aud 6 og bruken av lokalet. 
Ideen er å kunne holde Aud 6 åpent på fredager og lørdager fra 18:00-00:00 f.eks, der det er brettspill som kan deles 
ut, variert musikk etter stemningen i lokalet (fest, lounge, spillekveld osv). 
Samtidig kunne gi tilbud til musikk studentene om å ha «jamnights» for å vise seg frem men samtidig kunne øve seg 
på å spille live. 
 
Her er det da live musikk gratis for alle som ønsker å komme (velferdstilbud) også for de studenter som ikke har noe 
å gjøre i helgene så er dørene åpne for å kunne sosialisere mer!  
 
Har hørt med  angående karrieredager og intervju for promotering av neste karrieredager. Jeg er gjerne med 
på det men avventer svar fra  enda. 
 
Skal høre med de andre NSO delegatene så vi kan fremme et mer detaljert program om hvordan uke 2 av 
høstsemesteret kan se ut med aktører og foredragsholdere med mer.  
 
Vi stiller også fra studentrådet til revideringen av bachelor program, har sendt informasjon om dette 
til Lana men sender det her også.  
Så om han kunne fått en møteplan tilsendt fra dere så hadde det vært supert! 
Han er informasjonsansvarlig i studentråd ØSS.  
 
Mvh   
 
 
Sendt fra min iPhone 
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Rita Duesund

Fra: Rita Duesund
Sendt: mandag 18. juni 2018 20:07
Til:
Kopi: Natalie Tvete Isaksson; Lana Berglund
Emne: SV: Aud 6, fadderukene med mer.

Hei  
 
Beklager sent svar! Tusen takk for gode innspill.  
 
Flott om du  (og  muligens) er med på nyhetssak før neste karrieredag (og for nye studenter generelt)! 
Også fint at dere har spilt inn til Lana at  kan bidra i revisjon av BRR og eventuelt ny master, det er viktig at vi 
får innspill på dette! 
 
Jeg vil diskutere ideen /forslaget med Aud 6 videre i ledergruppa, deretter tenker jeg å ta det med i vårt LUKU (lokalt 
utvalg for utdanningskvalitet ) og derfra muligens videre til UKU (som er det sentrale utvalget for utdanningskvalitet) 
som er ledet av rektor ved HiØ. 
 
Jeg holder dere oppdatert gjennom våre møter. 
 
Med vennlig hilsen 
Rita Duesund 
 
Studieleder i samfunnsfag 
Høgskolen i Østfold 
 
Telefon: +47 69 60 80 26 
Kontor: A3-106, B R A veien 4, Halden 
Epost: rita.duesund@hiof.no 
 
 
-----Opprinnelig melding----- 
Fra:   
Sendt: fredag 1. juni 2018 20.18 
Til: Rita Duesund <rita.duesund@hiof.no> 
Emne: Aud 6, fadderukene med mer. 
 
Hei!  
 
Refererer litt til forrige møte der jeg nevnte Aud 6 og bruken av lokalet. 
Ideen er å kunne holde Aud 6 åpent på fredager og lørdager fra 18:00-00:00 f.eks, der det er brettspill som kan deles 
ut, variert musikk etter stemningen i lokalet (fest, lounge, spillekveld osv). 
Samtidig kunne gi tilbud til musikk studentene om å ha «jamnights» for å vise seg frem men samtidig kunne øve seg 
på å spille live. 
 
Her er det da live musikk gratis for alle som ønsker å komme (velferdstilbud) også for de studenter som ikke har noe 
å gjøre i helgene så er dørene åpne for å kunne sosialisere mer!  
 
Har hørt med angående karrieredager og intervju for promotering av neste karrieredager. Jeg er gjerne med 
på det men avventer svar fra  enda. 
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Skal høre med de andre NSO delegatene så vi kan fremme et mer detaljert program om hvordan uke 2 av 
høstsemesteret kan se ut med aktører og foredragsholdere med mer.  
 
Vi stiller også fra studentrådet til revideringen av bachelor program, har sendt informasjon om dette 
til Lana men sender det her også.  
Så om han kunne fått en møteplan tilsendt fra dere så hadde det vært supert! 
Han er informasjonsansvarlig i studentråd ØSS.  
 
Mvh   
 
 
Sendt fra min iPhone 
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https://www.hiof.no/oss/om/aktuelt/arrangementer/2019/apen-forelesning-i-sosiale-medier.html 
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Nyhetsbrev Avdeling ØSS
September 2019

10.12.2019 1Rita Duesund| ØSS
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ØSS Nyhetsbrev - Hva jobber lederteamet med?

• Arbeid med ny FOU strategi

• Søknad om strategiske midler

• Søknad om studier i Fransk 1, Spansk 1 og Tysk 1 i den statlige kompetansehevingsordningen for lærere «Kompetanse for kvalitet»

• Søknad om etablering av Bachelorstudium i språk, IT, kommunikasjon og samfunn (BASIKS)

• Evaluert opptak 2019

• Arbeid med fagdag for Utdanningsledelse 25 oktober

97



ØSS Nyhetsbrev – Hva skjer på språk?

3

• Den 23 oktober arranger forskergruppen AreaS seminar i biblioteket med tittelen Don`t shoot! America`s deadly love affair with guns

• Den 26. september, arrangerte Fremmedspråksenteret og ØSS Språkdagkonferanse. Bidragsyterne i parallellsesjonene var: Karen P. 
Knutsen, Melanie Duckworth, Anje M. Gjesdal, Camilla Bjørke, Kristin F. Hagemann og Mónica Poza. Nadine Tolsciner, tidligere tyskstudent ved 
MFRISK, bidro med innlegg, og Melanie Duckworth holdt innlegg sammen med Bryn Martinsen fra Halden Montessoriskole. Karen P. Knudsen, 
Elin N. Vestli, André Avias og Berit Grønn bidro også i organisasjonskomiteen. 

• Sigmund Kvam har skrevet et kapittel om konversasjonsanalyse og oversettelsesteori i The Routledge Handbook of Translation and Pragmatics

• Mónica Poza, Fabián Mosenson og Berit Grønn holdt innlegg på konferansen «ANPE7 – Nasjonal konferanse for spansklærerforeningen». 

• Søknad om studier i Fransk 1, Spansk 1 og Tysk 1 i den statlige kompetansehevingsordningen for lærere har blitt sendt  til 
Utdanningsdirektoretat. Søknadsteksten ble ført i pennen av Berit Grønn og Berit H. Blå (Fremmedspråksenteret). 

• Søknad om etablering av Bachelorstudium i språk, IT, kommunikasjon og samfunn (BASIKS) har blitt sendt. I utformingen av søknadsteksten 
har Britt W. Svenhard, Monica Kristiansen (avd. IT), Harald Holone (avd. IT), Elin N. Vestli og Berit Grønn spilt sentrale roller. Fagmiljøet innen 
språk (engelsk, fransk, spansk og tysk), statsvitenskap og BIK har bidratt i revisjonsarbeid av studieplaner  og emner. 

• Ingebjørg Mellegård har deltatt på konferansen International Conference on Child/Second language learning (CFSLL) i Krakow med innlegget 
“Continuing education of English teachers  - what development do teachers observe in their own teaching practice?“

• Jane Ekstam har deltatt på konferansen 2019 Biennial Conference of ASLE (the Association for the study of Literature and the Environment. UK 
and Ireland). Tittel på konferansen var «Co-emergence, Co-creation, Co-existence’».
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ØSS Nyhetsbrev – Hva skjer på økonomi?
• Forskergruppen i Anvendt Samfunnsøkonomi skal i August 2020 arrangere konferansen NORDOM 2020 på Remmen. Dette er en 

Nordisk idehistoriekonferanse innenfor fagfeltet samfunnsøkonomi. Mer informasjon kommer!

• Trond Arne Borgersen og Marjo Rynning har fått akseptert artikkelen «Reflections on credit market incentives in a small open economy with a 
dominating market player - The case of Norwegian banking» for publisering i tidsskriftet International Journal of Economics and Business.

• Asbjørn Pedersen har skrevet artikkelen «ROBEK» i tidsskriftet Kommunaløkonomi.

• Trond Arne Borgersen og Bjørnar K. Kivedal har levert utredningen «Boligmarkedsutviklingen i Østfold- en analyse av regionale boligmarkeder i 
Østfold sett i lys av arbeidsmarkeds- og befolkningsutvikling» til Østfold Fylkeskommune.

• Trond Arne Borgersen og Bjørnar K. Kivedal har skrevet kronikken «Halden på leietoppen i Østfold» i Halden Arbeiderblad.

• Trond Arne Borgersen og Bjørnar K. Kivedal har skrevet kronikken «Fortsatt boligprisvekst - og andelen husholdninger med høy gjeldsbelastning 
øker » i Sarpsborg Arbeiderblad.

• Forelesningsserien Ikke pensum, bare økonomi, som arrangeres av forskergruppen i Anvendt Samfunnsøkonomi, er inne i sin 4. sesong. 
Trond Arne Borgersen hatt forelesningen: «Boligmarkedet i Østfold. Hvorfor er boligprisene i Østfold lavere enn i landet for øvrig? Likevekt - eller 
grunnlag for «catching-up»? » og Birgit Leik har hatt forelesningen: «Shopping, working and living across borders: How business and economic 
theories can help us understand business activities in cross-border regions» .

• Forskergruppen ‘ Business Development and Governance’  har publisert oversikt over nye og kommende artikler og arrangementer her.
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• Magnus Frostenson har fått to nye artikler publisert;
- Borglund, T., Prenkert, F., Frostenson, M., Helin, S. & Du Rietz, S. (2019). “External facilitators as ‘Legitimizers’ in designing a master's program 

in sustainable business at a Swedish business school – A typology of industry collaborator roles in RME”. The International Journal of 
Management Education. 

- Frostenson, M. (2019). “SDGs and accounting: A theoretical explanation for why the SDGs are integrated into corporate operations—or not”. 
European Business Ethics Research Conference 2019, 26.-28. September, Roskilde.

• Jan Christer Karlsson har fått publisert en ny artikkel med tittelen «Refining Archer's account of Agency and organization.” og en bokanmeldelse  av 
“Tommy Isidorsson & Julia Kubisa (eds.): Job Quality in an Era of Flexibility» i Nordic Journal of Working Life Studies, 9(3): 87-90.

• Frode Hübertz Haaland skriver i Dagens Perspektiv om hvordan «Feilansettelser kan koste deg dyrt!  Hvordan redusere sjansen for å ansette feil folk?»

• Frode Hübertz Haaland deltar også på frokostseminar om Innfasing /onboarding av nye ledere, den 5 november arrangert av Lederonboarding AS.

• I Universitetslararen.se intervjues Jo Ese om sin doktorgradsavhandling og Karlstad Universitet har også intervjuet Jo i"forskningspodden" .

• Tidligere student ved BIK, Steven Aloke Bye har blitt intervjuet i Talentmedia.no.

• Vil du du delta på organisasjons- og ledelseskonferansen 2019, så husk påmelding innen 4 november! 
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• Læringsstøttesenteret har nå startet opp sitt tjenestetilbud!

• HiØ har fått nytt Kvalitetssystem!

• Diku tar imot nominasjoner til Utdanningskvalitetsprisen

• Neste FOU møte for ØSS er planlagt 17.10,  se referater og innkallinger her

Andre interessante saker:
Rektoratets blogg
UHRs innspill til stortingsmelding om arbeidsrelevans i høyere utdanning
Utdanningseksplosjonen: Hvor står vi nå, og hvor går veien videre?
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Har du saker vi kan ta med i 
neste nyhetsbrev? Ta 

kontakt med Rita Duesund
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10.12.2019 1Rita Duesund| ØSS
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ØSS Nyhetsbrev - Hva jobber lederteamet med?

• Lana Berglund deltok på Norwegian - Ukrainian Business Forum som fant sted på OsloMet 28 januar.  Arrangementet er i 
forbindelse med det offisielle besøket av Ukrainas statsminister, Volodymyr Groysman, til Norge. Statsministeren Erna Solberg 
åpnet forumet (se bildet nedenfor) og her var det over 500 deltakere fra næringslivet, offentlig sektor og akademia som diskuterte 
mulighetene til å styrke det internasjonale samarbeidet ytterligere.

• Intervju til avdelingens ledige stillinger

• Jobber med organisering av fagdag for internasjonalisering

• Oppdatering og endringer av studieplaner og emnebeskrivelser

• Etablering av nye HiØ Videre kurs
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• Wladimir Alfredo Chavez Vaca fikk nylig publisert en skjønnlitterær bok i New York (spansk-italiansk utgave), med tittelen  “Nel Cuore del 
Silenzio / En el Corazón del Silencio”. New York: Le Chien Editor .

• Chavez Vaca ble også nylig tildelt litteraturprisen, Premio Miguel Riofrío i Ecuador, for romanen “El olor de las flores quemadas” (“Lukten av 
brente blomster”) og vi gratulerer Wladimir med denne prisen!

• Hvordan ble en slik allianse mellom venstrepopulisme og høyrepopulisme mulig? Og hva betyr den for italiensk politikk og hvordan kan det påvirke 
EU? Dette er spørsmål som AreaS-seminaret 14. februar 2019 ved Litteraturhuset i Fredrikstad skal ta for seg. Det skjer i en samtale mellom 
førsteamanuensis og AreaS-leder Franck Orban og Elisabetta Cassina Wolff, førsteamanuensis ved Institutt for arkeologi, konservering og 
historie, ved Universitetet i Oslo, se mer her

105



ØSS Nyhetsbrev – Hva skjer på økonomi?
• Forskere fra ØSS (forskergruppa CNRN) har fått støtte fra SiU/DiKu for UTFORSK –

prosjektet «Combining course attendance and student participation in research: 
Understanding public health inequity through cultures».
Prosjektet er et samarbeidsprosjekt mellom HiØ og Hebei GEO University (CN), 
Shijiazhuang, Kina. Fra ØSS er det Geir Tufte som skal lede prosjektet. 
Søren Wenstøp og Lana Berglund er medarbeidere i prosjektet. Fire studenter fra HiØ 
og fire studenter fra Kina vil delta i dette prosjektet.

• Andreas Aldogan Eklund har sammen med Miralem Helmefalk fått publisert artikkelen «Fun  and  Function?   The  IMacs  of  Experiential  Learning  
Styles on Hedonic  and  Utilitarian  Values  in  Classrooms» i Journal  of  Interdisciplinary  Studies in  Education,   Volume  7,  Issue , pp.  1-18, se 
mer her

• «Ikke pensum, bare økonomi» starter igjen våren 2019.  Trond Borgersen starter seminarrekken med "Finansielle spissfindigheter - eller bare sunn 
fornuft: Hvordan kan det være rasjonelt å kjøpe et finansielt aktiva du vet vil falle i pris?" 
se mer info her

• I profilering i prosjektledelse og bedriftsrådgivning (3 år BØKAD) jobber nå 
10 studenter med å gjennomføre et større prosjekt for Asko Øst i Vestby og får 
nå virkelig testet ut sine kunnskaper i praksis! Bildet nederst til høyre er tatt når 
studentene møtte sin oppdragsgiver for å presentere sist måneds resultat.
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• Julianne Cheek og Mats Persson har fått akseptert artikkelen: “The Importance of Telling About Our Qualitative Inquiry: 
But How Do We Work Out Who to Tell What To, and Why Do We Want To Be Seen and Heard?” i nivå-2 tidsskriftet Qualitative Inquiry.

• 14. desember arrangerte forskergruppen CC:PPO (Complex Connections: People, Places and Organisations) et forskerseminar  om boken til Egil 
Skorstad, Jan Christer Karlsson og Jonas Axelsson som blir utgitt av Palgrave – MacMillan til våren. Boken har fått foreløpig tittel «Collective 
mobilization in changing conditions: On the track of the worker collectivity in a turbulent time”.
Forskere ble invitert for å kommentere manuset slik det foreligger noen 
måneder før utgivelsen. Hovedinnlegget ble holdt av professor 
Stephen Ackroyd fra universitetet i Lancaster.

• Rania Maktabi har vært gjesteredaktør i for nytt spesialnummer 
av Babylon - Nordisk Tidsskrift for Midtøstenstudier. Lansering vil foregå 
30 januar fra 17-19 ved Universitetsbiblioteket (UiO), les mer her
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• Fagdag om Internasjonalisering med fokus på utveksling av studenter kommer den 14 mars. Hold av dagen!

• Nytt system for Plagiat kontroll, les mer her

• Neste FOU møte for ØSS er satt til 7 mars, se referater og innkallinger her

• Biblioteket og Forskningsenheten inviterer til gjesteforelesning om Open Access onsdag 13.februar 2019 kl. 13.00 i Aud. 2, Halden, 
se mer her

• Andre relevante artikler/saker :
• Franck Orban
• Jo Ese

• Universitets- og høgskolerådets (UHR) fagstrategiske enhet UHR-Økonomi og administrasjon (UHR-ØA) har vedtatt en ny 
rådgivende plan for Bachelor i Økonomi og administrasjon (BØA), se mer her

• Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning (Diku) skal lyse ut midler til nye Sentre for 
fremragende utdanning (SFU) i 2019, les mer her

• Norsk nettverk for forskningsadministrasjon, NARMA, arrangerer sin 8. vårkonferanse 5. og 6. mars 2019 på Thon Hotel Arena, 
Lillestrøm, les mer her
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Har du saker vi kan ta med i 
neste nyhetsbrev? Ta 

kontakt med Rita Duesund
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Rita Duesund

Fra: Rita Duesund
Sendt: onsdag 13. mars 2019 09:44
Til: Søren Henrik Wenstøp; Trond Winther; Asbjørn Olav Pedersen; Trond Arne 

Borgersen; Roswitha Maria Berta King; David Eilert Eilertsen; Wenche Høidal; 
Marjo-Riitta Rynning; Elin Strand Larsen; Jutta Cornelia Eschenbach; Wayne 
Kelly; Johanna Mary Wagner; Egil Herman Norvald; Mehtap Aldogan 
Eklund; Rekdal Eddie Flatmo; Viktoria Börjesson; Daniel Lees Fryer; Melanie 
Ruth Duckworth; Guri Ellen Barstad; Franck Orban; Andre Avias; Henrik 
Skaug Sætra; Rania Maktabi; Sondre Lindahl; Pål Yngve Foss; Peter 
Langemeyer; Elin-Sofie Nesje Vestli; Kristin Føsker Hagemann; Wladimir 
Alfredo Chavez Vaca; Alexandra Anna Spalek; Tor Arne Moxheim; Ole 
Richard Holm-Olsen; Tor Forward Tennvassås; stig.johansen@pb.com

Kopi: Lana Berglund; Trond Hammervoll; Berit Grønn; Siv Skaarer Hansen; Natalie 
Tvete Isaksson

Emne: Midtsemesterevalueringer

Hei alle sammen, 
 
Nå er det tid for midtsemesterevalueringer og du mottar denne mailen som emneansvarlig for ett eller flere emner 
som det nå er på tide å evaluere. 
 
Denne gangen har vi bestemt at istedenfor å sende linkene til alle studentene via mail, legger vi lenken til 
undersøkelsen inn i det aktuell Canvas rommet. På den måten sparer vi mye administrativ tid og også noe 
frustrasjon fra studentene som synes de får mange mail om dette! 
 
I løpet av dagen vil Siv legge inn lenken til evalueringen inn i Canvas for de emnene som skal evalueres. Det vi ber 
dere om er da å bruke tid i klassen på å fullføre evalueringen, samt oppfordre de studentene som ikke er tilstede i 
timen til å svare på dette gjennom linken i Canvas. 
 
Om dere har spørsmål eller lurer på noe er det bare å komme å snakke med meg eller Siv. 
 
Med vennlig hilsen 
Rita Duesund 
 
Studieleder i samfunnsfag 
Høgskolen i Østfold 
 
Telefon: +47 69 60 80 26 
Kontor: A3-106, B R A veien 4, Halden 
Epost: rita.duesund@hiof.no 
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Rita Duesund

Fra: Trond Hammervoll
Sendt: onsdag 14. mars 2018 15:20
Til: Personalet Allesteder OkonomiSprakOgSamfunnsfag
Emne: Emneevaluering våren 2018 er i gang!

Hei alle sammen, og takk for hyggelig personalmøte i dag! 
 
Til de av dere som ikke var til stede: vi har gjentatte ganger fått høre fra studentene at de føler at vi ikke 
følger opp deres tilbakemeldinger fra midtsemesterevalueringene. Vi ønsker derfor å gjøre noe med dette 
og synliggjøre at evalueringene blir brukt. 
 
Jeg ber derfor om at alle fagansatte bruker litt tid (2 minutter?) i klassen på å vise resultatene og skissere 
mulige tiltak. Selv om evalueringene er entydige positive og det ikke er behov for forbedringer, er en slik 
gjennomgang nyttig.  
 
LUKU følger opp midtsemesterevalueringene. LUKU støtter opp med nødvendige tiltak, slik som å overtale 
biblioteket til å ta inn flere bøker som studentene nøler med å kjøpe inn p.g.a. høy pris, studentassistenter 
og lignende. Kontakt Rita Duesund dersom du har behov for støtte. 
 
På forhånd mange takk for hjelpen med dette! 
 
Med vennlig hilsen 
Trond Hammervoll 
 
Dekan  
Avdeling for økonomi, språk og samfunnsfag 
Høgskolen i Østfold 
 
Telefon: +47 69 60 84 54 
Epost: trond.hammervoll@hiof.no 
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utdanningskvalitetsprisen.html 

Nominerte til utdanningskvalitetsprisen 2019

Vedlegg 16
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https://www.hiof.no/for-ansatte/aktuelt/aktuelle-saker/2019/vant-lauberbladet-2019.html 

Prisvinnere ved MA i organisasjon og ledelse (MOL)
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https://www.hiof.no/om/aktuelt/aktuelle-saker/arkiv/2017/julianne-cheek-fikk-pris-for-

fremragende-forskning.html 
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Midtsemesterevalueringer 2018
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129



130



131



132



133



134



135



136



137



138



139



140



141



142



143



144



145



146



Midtsemesterevalueringer 2015

147



148



149



150



151



152



153



154



155



1

Rita Duesund

Emne: Oppstarts-/statusmøte ØSS/samfunn - studieplanrevisjon
Plassering: Møterom Halden C2-210 - 12 plasser

Start: tir. 08.10.2019 14:00
Slutt: tir. 08.10.2019 15:30
Vis tid som: Foreløpig

Regelmessighet: (ingen)

Møtestatus: Ikke svart ennå

Arrangør: Inger Steiner Børresen

Hei, 

Form og innhold i årets oppstarts-/statusmøter for kommende studieplanrevisjon vil bli en krysskobling av 
pilotordning (programsekretariat) og gamle bestemmelser (statusmøte).   

Agenda for møtet blir som følger: 

* Oppstart og progresjon i revisjonsprosessen

- Gjennomgang av frister

- Kommunikasjon

- Hvordan legger avdelingen opp sin interne prosess for studieplanrevisjonen samt dekans-, studieleders- og
lokal studieadministrasjons tilstedeværelse i revisjonsprosessen

- Arbeidsfordeling og tilstedeværelse for studieenheten

* Klargjøre rammebetingelser og rammedokumenter som gjelder for revisjonen

- Eventuelle uklarheter i bestemmelser og lignende

* Diskutere fagmiljøets endringsforslag og konsekvenser ut fra egen rolle (studieleder presenterer eget
endringsnotat i møtet)

- Hvilke studieplaner kan overleveres til revisjon med mindre/uten endringer?

- Hvilke studieplaner kan overleveres med større endringer?

- Hvilke studieplaner må fremstilles for tidlig ferdigstilling på grunn av tidlig søknadsfrist (lokalt opptak) eller
behov for oversettelse for internasjonale studenter?

- Hvilke studieplaner kan ikke ventes revidert før siste frist?

Vedlegg 18
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-          Eventuelle kommende endringer/tiltak som er relatert til internasjonalisering eller vurderingsformer? 
 
·         Diskutere administrasjonens endringsforslag og konsekvenser ut fra egen rolle  
 
-          Eventuelle kommende endringer/tiltak som er relatert til internasjonalisering eller 
arbeidskrav/vurderingsformer? 
 
·         Bistå fagmiljøet med support til EpN ved behov  
 
-          Hvem skal inn i EpN? 
 
-          Behov for opplæring (emneansvarlige)? Evt. ansvar for opplæring? 
 
·         Registrere endringer i FS  
 
-          Ansvarsfordeling 
 
Studieleder bes forberede et utkast til endringsnotat (foreløpig-) i forkant av møtet som også inneholder 
begrunnelser for ønskede endringer. Dette fremlegges i møtet. 
 
SSAH studier/eksamen forbereder innspill til studieprogram/emner, arbeidskrav og vurderingsformer på bakgrunn 
av tilbakemeldinger/evalueringer og erfaringer ved gjennomføring. 
 
  
 
Mvh, 
 
  
 
Inger 
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Studieår Programkode Studienavn Arkivkode/P360 
(se prosjekt 17-7 til 17-14) 

2019/2020 OLM 
Masterstudium i organisasjon og 
ledelse 17/02056 

Filnavnet på dokumentet skal inneholde studieår, studieprogram, revisjon 

Programsekretariat 
Studieleder Rita Duesund 

Programansvarlig Rita Duesund 

FS-ansvarlig lokal adm. Boris Briceno 

SSA representant Karin Anker Rasch 

Studieenheten 
(koordinerer arbeidsbok) 

Inger Steiner Børresen 
Gro Telhaug (back up) 

Møteagenda (overordnet) 
Oppstartsmøte 24.09.2018 

Statusmøte 11.01.2019 
Arbeidsbok: versjon 10.12.2018 11.01.2019 17.12.2019 

Godkjenning av revisjonen 
Dato Navn Tittel/Avdeling 

10.12.2018 Rita Duesund Studieleder samfunnsfag 

F.eks. dekan, studieleder, programansvarlig, studiedirektør, råd/utvalg alt ettersom hva endringene består i, jf. studieplanbestemmelser. 

Navn som fremgår her vil få saken til formell godkjenning i P360.

Teknisk oppdatering og publisering 
Emner publisert via FS: Teknisk vedlikehold av 

emnedetaljer registrert i FS: 
Generell del av studieplan 
oppdatert i FS og 
publisert: 

Manglende publisering, 
plan for oppfølging av 
mangler: 

Studieenheten 
Inger SB: 
28.01.2019 

Studieenheten Studieenheten 
Inger SB: 
28.01.2019 

Fylles ut av programsekretariatet (navn/dato) 
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Grunnlag for revisjonen: 
Resultat fra kvalitetsarbeid som årsak til endringer i studieplan og emner 
f.eks. studiebarometer, emneevaluering, periodisk programevaluering, 
kandidatundersøkelse, Advisory Board, nye rammeplaner, statistisk grunnlag (DBH), 
erfaring fra gjennomføring, tilsyn m.m. 

 

Endring gjort på bakgrunn av erfaringer i løpet av studieåret 2018/2019. Endringene i forhold 

til veiledning på MOL 3 har vært diskutert og avklart med Frode Bergmann og Hedvig 

Bergem (se vedlagt endringsnotat fra studieleder 15.01.2019). 

 

Generell del av studieplanen, inkludert studiemodell 
 

Endringer i generell del kull 2019 

Manuell logg i FS: 

Norsk tekst: 
25.01.2019: Lagt inn ønsket tekst under undervisningsspråk. Overordnet studieplan ok - 
emner er gjennomgått ok. Inger SB 

24.01.2019: Kopiert over tekst i FS fra høst 2018. Oppdatert etter tilbakemelding fra 
studieleder (endringsnotat 15.01.2019) hvor det er meldt at det ikke er noen endringer i 
overordnet studieplan fra høst 2018. Pkt studieplanen gjelder: endret til 2019-2023. Pkt 
studieplanen er revidert av: oppdatert dato = endringsnotat fra studieleder. Studieleder 
ønsker oppdatert tekst under undervisningsspråk (meldt 24.01.2019) - avventer ønsket tekst. 
Ellers overordnet studieplan ok. Inger SB 
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Engelsk tekst: 

25.01.2019: Lagt inn ønsket tekst under undervisningsspråk. Overordnet studieplan ok - 
emner er gjennomgått ok. Inger SB  

24.01.2019: Kopiert over engelsk tekst i FS fra høst 2018. Oppdatert etter tilbakemelding fra 
studieleder (endringsnotat 15.01.2019) hvor det er meldt at det ikke er noen endringer i 
overordnet studieplan fra høst 2018. Pkt studieplanen gjelder for: endret til 2019-2023. Pkt 
studieplanen er revidert av: oppdatert dato = endringsnotat fra studieleder. Studieleder 
ønsker oppdatert tekst under undervisningsspråk (meldt 24.01.2019) - avventer ønsket tekst 
med engelsk oversettelse. Ellers overordnet studieplan ok. Inger SB 

14.08.2018: Opprettet alle kategorier for engelsk i FS for kull 2018 og lagt inn tekst etter 
oversendt tekst fra studieleder Rita Duesund 28. mai 2018. Inger SB 

 

KOPI av modell kull 2019 

 

 

Emnebeskrivelser  

Emner 1. studieår, kull 2019 
SFS40116 Organisasjon og ledelse 1 (Høst 2019- Vår 2020, 30 studiepoeng) 
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Manuell logg i FS: 

Norsk tekst: 
17.06.2019: Litteratur oppdatert. Gro Telhaug 

25.01.2019: Lagt inn ny tekst under undervisningsspråk etter ønske fra studieleder (e-post 
24.01.2019). LUB er ikke delt inn i kategorier kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse. 
Dette kan eventuelt gjøres ved neste revisjon. Emnet ok. Inger SB 

22.01.2019: Norsk og engelsk emnebeskrivelse samsvarer. Emnet ok. Inger SB 

27.11.2018: Rita Duesund Ingen endringer gjort bortsett fra oppdatering av engelsk versjon 
av litteraturen. 

 

Engelsk tekst: 

20.02.2019 Presisert at emnet ikke er tilgjengelig for innvekslingsstudenter i samråd med 
Ellen H-P. LT 

22.01.2019: Norsk og engelsk emnebeskrivelse samsvarer. Emnet ok. Inger SB 

15.10.2018: Opprettet engelsk emnebeskrivelse/kategorier for høst 2018. Tekst er lagt inn 
etter oversendt tekst fra studieleder Rita Duesund 29.05.2018. Pkt LUB: tatt ut "describing 
the parts of laws, regulations and agreements that are of direct importance to work and 
working environments" da dette læringsutbyttet ikke ligger i norsk publisert emnebeskrivelse. 
Pkt Litteratur: Ny oppdatert litteratur i norsk emnebeskrivelse (6. juni 2018) må oversettes til 
engelsk (ansvar avdelingen) og deretter legges inn i FS før publisering. Inger SB 

 

Emner 2. studieår, kull 2018 (vedlikehold) 
SFS 40316 Organisasjon og ledelse 2 (Høst 2019–Vår 2020, 30 studiepoeng)  

Manuell logg i FS: 

Norsk tekst: 
17.06.2019: Litteratur oppdatert. Gro Telhaug 

07.03.2019: Tatt ut "/pedagogisk ledelse" som siste ord i denne setningen "Mot slutten av 
studieåret vil studentene kunne velge fordypningsemne i samfunnsøkonomiske 
problemstillinger eller utdanningsledelse." under pkt. Innhold (siste avsnitt i punktet), jf. e-
post fra studieleder i dag. Gro Telhaug 

25.01.2019: Lagt inn engelsk tekst under pkt undervisningsspråk. Emnet ok. Inger SB 

24.01.2019: Lagt inn ny tekst under undervisningsspråk (bokmål) etter ønske fra studieleder 
24.01.2019- avventer engelsk oversettelse. Lagt inn engelsk tekst under Absolutte 
forkunnskaper. LUB er ikke inndelt i kategoriene kunnskap, ferdigheter og generell 
kompetanse. Følges eventuelt opp ved neste revisjon. Emnet ok. Inger SB 

30.11. 2018 Oppdatert litteraturlister i forhold til å fjerne datoer på samlingene og annen 
formatering, lagt til litteraturlister på engelsk versjon, ellers ingen endringer. Rita Duesund 

 

Engelsk tekst: 

20.02.2019: Presisert at emnet ikke er tilgjengelig for innvekslingsstudenter, i samråd med 
Ellen H-P. LT 
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25.01.2019: Lagt inn engelsk tekst under pkt undervisningsspråk. Emnet ok. Inger SB 

24.01.2019: Lagt inn ny tekst under undervisningsspråk (bokmål) etter ønske fra studieleder 
24.01.2019- avventer engelsk oversettelse. Lagt inn engelsk tekst under Absolutte 
forkunnskaper. LUB er ikke inndelt i kategoriene kunnskap, ferdigheter og generell 
kompetanse. Følges eventuelt opp ved neste revisjon. Emnet ok. Inger SB 

30.11. 2018 Oppdatert litteraturlister i forhold til å fjerne datoer på samlingene og annen 
formatering, lagt til litteraturlister på engelsk versjon, ellers ingen endringer. Rita Duesund 

31.10.2018: Lagt inn engelsk emnebeskrivelse og tekst. Litteraturlisten må oppdateres likt 
med norsk emnebeskrivelse før publisering. Avventer tilbakemelding fra studieleder. Inger 
SB 

 

Emner 3. studieår, kull 2017 (vedlikehold) 

SFS40416 Organisasjon og ledelse 3 (Høst 2019–Vår 2020, 30 studiepoeng)  

Manuell logg i FS: 

Norsk tekst: 

17.06.2019: Litteratur oppdatert. Gro Telhaug 

25.01.2019: Endret tekst under undervisningsspråk etter ønske fra studieleder (e-post 
24.01.2019). LUB er ikke delt inn i kategorier kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse. 
Dette kan eventuelt gjøres ved neste revisjon. Emnet ok. Inger SB 

30.11. 2018 Lagt til info at dersom en student tar pause eller opphold i studiet vil de allikevel 
ikke få mer en totalt 6 timer veiledning på 3 året. Dette samsvarer med teksten på MOL 4. 
Endringen gjør vi fordi vi oppdaget i år at siden dette ikke sto spesifisert i emnebeskrivelsen 
som på MOL 4 måtte vi gi noen studenter nye 6 timer veiledning. Oversatt pensumlisten til 
engelsk, ellers ingen flere endringer Rita Duesund. 

 

Engelsk tekst: 

20.02.2019 (emnet var publisert). Presisert at emnet ikke er tilgjengelig for 
innvekslingsstudenter, i samråd med Ellen H-P. LT. 

31.10.2018: Lagt inn engelsk emnebeskrivelse og tekst. Litteratur må oppdateres etter norsk 
publisert emnebeskrivelse. Avventer tilbakemelding og ny tekst fra studieleder. Inger SB 

 

Emner 4. studieår, kull 2016 (vedlikehold) 

SFS40503 Masteravhandling i organisasjon og ledelse (Høst 2019–Vår 2020, 30 

studiepoeng)  

Manuell logg i FS: 

Norsk tekst: 

25.01.2019: Endret tekst under undervisningsspråk etter ønske fra studieleder (e-post 
24.01.2019). Emnet ok. Inger SB 

15.01. 2019. Endret innlevering i vårsemesteret fra 2 mai til 15 mai slik at fristen samsvarer 
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med øvrige mastere ved HiØ, blitt enig med fagansatte og eksamenskontoret om denne 
endringen. Gjort både i engelsk og norsk tekst. Rita Duesund 

 

Engelsk tekst: 

23.02.2019: Undervisningsspråk: korrigert etter epostutveksling mellom studieleder og leder 
internasjonalt kontor: emnet kan være tilgjengelig for innvekslingsstudenter, da mesteparten 
av emnet er basert på selvstendig arbeid og veiledning. LT. 

20.02.2019: Presisert at emnet ikke er tilgjengelig for innvekslingsstudenter, i samråd med 
Ellen H-P. (stemmer dette for masteremnet, eller er det mulig å komme for å få veiledning til 
masteroppgave? LT. 

31.10.2018: Lagt opp engelsk emnebeskrivelse og tekst - ok. Inger SB 
 

Vedlegg 

 Vedlegg 1: Arbeidsbok/endringsnotat fra studieleder 15.01.2019 
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Vedlegg 1 
 

Studieår Programkode Studienavn Arkivkode/P360 
(se prosjekt 17-7 til 17-14) 

 
2019/2020 

 
OLM 

Masterstudium i organisasjon og 
ledelse 

 
17/02056 

Filnavnet på dokumentet skal inneholde studieår, studieprogram, revisjon 

Programsekretariat 
Studieleder Rita Duesund 

Programansvarlig Rita Duesund 

FS-ansvarlig lokal adm. Boris Briceno 

SSA representant Karin Anker Rasch 

Studieenheten  
(koordinerer arbeidsbok) 

Inger Steiner Børresen 
Gro Telhaug (back up) 

 

Møteagenda (overordnet) 
Oppstartsmøte 24.09.2018 

Statusmøte 10.12.2018 

Arbeidsbok: versjon 10.12.2018 

 

Godkjenning av revisjonen 
Dato Navn Tittel/Avdeling 

10.12.2018 Rita Duesund Studieleder samfunnsfag 

   
F.eks. dekan, studieleder, programansvarlig, studiedirektør, råd/utvalg alt ettersom hva endringene består i, jf. studieplanbestemmelser. 

Navn som fremgår her vil få saken til formell godkjenning i P360. 

 

Teknisk oppdatering og publisering 
Emner publisert via FS: Teknisk vedlikehold av 

emnedetaljer registrert i FS: 
Generell del av studieplan 
oppdatert i FS og 
publisert:  

Manglende publisering, 
plan for oppfølging av 
mangler: 

Studieenheten SSA Studieenheten   

Fylles ut av programsekretariatet (navn/dato) 
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Innholdsfortegnelse oppdateres av programsekretariat før arkivering 

Innhold 
Grunnlag for revisjonen:.......................................................................................................................... 8 

Generell del av studieplanen, inkludert studiemodell ............................................................................ 8 

KOPI modell kull 2018 ......................................................................................................................... 9 

Endringer i generell del kull 2019 ............................................................................................................ 9 

Emnebeskrivelser .................................................................................................................................... 9 

Emner 1. studieår, kull 2019 .............................................................................................................. 10 

Emner 2. studieår, kull 2019 .............................................................................................................. 10 

Emner 3. studieår, kull 2019 .............................................................................................................. 10 

Emner 4. studieår, kull 2019 .............................................................................................................. 10 

Emner 2. studieår, kull 2018 (vedlikehold)........................................................................................ 10 

Emner 3. studieår, kull 2017 (vedlikehold)........................................................................................ 10 

Emner 4. studieår, kull 2016 (vedlikehold)........................................................................................ 10 

Vedlegg .................................................................................................. Feil! Bokmerke er ikke definert. 

 

 

Grunnlag for revisjonen: 
Resultat fra kvalitetsarbeid som årsak til endringer i studieplan og emner 
f.eks. studiebarometer, emneevaluering, periodisk programevaluering, 
kandidatundersøkelse, Advisory Board, nye rammeplaner, statistisk grunnlag (DBH), 
erfaring fra gjennomføring, tilsyn m.m. 

 

 

Endring gjort på bakgrunn av erfaringer i løpet av studieåret 2018/2019. Endringene i forhold til 

veiledning på MOL 3 har vært diskutert og avklart med Frode Bergmann og Hedvig Bergem 

 

Generell del av studieplanen, inkludert studiemodell 

 

Endringer i generell del. Beskriv og begrunn. Bruk vedlegg ved behov. 
Se mal for studieplan for aktuelle tema/overskrifter. 
NB:  

 Endringer i enkelte emnebeskrivelser kan påvirke informasjon i generell del. 

 Enkelte endringer er søknadspliktige, f.eks. endring av studienavn og større 
endringer i masterstudier. 
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 Opptakskrav endres kun ifm fastsettelse av forskrift/rundskriv. 

 Gjelder endringen kun nytt kull, eller påvirker endringene også tidligere kull?  

 Vedtak om videreføring av studieplan og emner uten endringer skal også fremgå 
her. 

Studiemodell: Kopi av emnekombinasjon for aktuelt studieår hentes fra FS:  

 FS-rapport: FS226.001 Emnekombinasjon.  
Klargjøres av FS-ansvarlig og distribueres til programsekretariat. 

 

KOPI modell kull 2018 
 

 

 

Endringer i generell del kull 2019 
 

Ingen endringer gjort. 

Emnebeskrivelser  
Slett overflødige studieår nedenfor. Henvis til emnekoder (se studiemodell). 

Dersom endringer gjelder alle eller flere emner kan det føres her. 
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Emner 1. studieår, kull 2019 
Emnekode og omtale av endring 

Emnekode og omtale av endring 

 

Emner 2. studieår, kull 2019 
Emnekode og omtale av endring 

Emnekode og omtale av endring 

 

Emner 3. studieår, kull 2019 
SFS40416  

Lagt til spesifisering av antall veildenings timer og at disse ikkje kan gå utver totalt 6 timer dersom 

man for eksempel tar pause i studiet. 

Emnekode og omtale av endring 

 

Emner 4. studieår, kull 2019 
15.01. 201. Endret innlevering i vårsemesteret fra 2 mai til 15 mai slik at fristen samsvarer med øvrige 

mastere ved HiØ, blitt enig med fagansatte og eksamenskontoret om denne endringen. Gjort både i 

engelsk og norsk tekst. Rita Duesund 

 

Emner 2. studieår, kull 2018 (vedlikehold) 
 

Høst 2019 

 SFS40316 Organisasjon og ledelse 2 (Høst 2019–Vår 2020, 30 studiepoeng)  

 

Emner 3. studieår, kull 2017 (vedlikehold) 
 

Høst 2019 

 SFS40416 Organisasjon og ledelse 3 (Høst 2019–Vår 2020, 30 studiepoeng)  

 

Emner 4. studieår, kull 2016 (vedlikehold) 
 

Høst 2019–Vår 2020  

 SFS40503 Masteravhandling i organisasjon og ledelse (Høst 2019–Vår 2020, 30 studiepoeng)  
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Endret innlevering i vårsemesteret fra 2 mai til 15 mai slik at fristen samsvarer med øvrige 

mastere ved HiØ, blitt enig med fagansatte og eksamenskontoret om denne endringen. Gjort 

både i engelsk og norsk tekst. Rita Duesund 
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Vedlegg 20
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Egenvurdering av Master i organisasjon og ledelse ved Avdeling ØSS 

Kort introduksjon av mastergraden i organisasjon og ledelse (MOL): 

Mastergraden i organisasjon og ledelse ble etablert ved Avdeling for ØSS i 2004. Studiet er erfaringsbasert 
og går på deltid over 4 år. Kravet til opptak for studentene er bachelorgrad eller tilsvarende, samt 3 års 
arbeidserfaring. Masteren er på 120 studiepoeng og er samlingsbasert. 

Masterprogrammet rekrutterer fra samtlige bachelorutdanninger ved HIØ og andre utdanningsinstitusjoner i 
Norge. Programmet gir anledning for studentene å ta videre utdanning og per dags dato har 5 tidligere 
masterstudenter blitt tatt opp til PhD utdanning.  

Undervisningen er lagt opp med tredagerssamlinger- forelesninger, workshops og seminarer- samt 
individuell veiledning. 
De første 2 årene på MOL gis en grunnleggende oversikt over sentrale temaer innen organisasjon og 
ledelse. På 3 året knyttes temaene tydeligere inn til en organisasjon og ledelsesutvikling. En stor del av det 3 
året fokuserer på forskningsdesign og metode som forberedelse til masteroppgaven. Programmet bygger på 
en kombinasjon av vitenskapelig, teoretisk tilnærming og arbeidslivsrelatert og erfaringsbasert læring. 

Bakgrunnen for denne rapporten er at Dekan skal foreta en egenvurdering av MOL med utgangspunkt i 
følgende tre hovedkriterier (se også vedlegg 1): 

1) Samfunnets etterspørsel, konkurransesituasjon, arbeidslivsrelevans og strategiske betydning

2) Student-bærekraft: rekruttering og læringsmiljø over tid. Studentrekruttering, antall registrerte
studenter, studiegjennomføring, kandidatproduksjon.

3) Faglig bærekraft: ansattes kompetanse og resultater. Relevant forskning, vitenskapelig publisering,
resultater av interne nettverk.

1) Samfunnets etterspørsel, konkurransesituasjon, arbeidslivsrelevans og strategiske
betydning

Samfunnets etterspørsel og studiets arbeidslivsrelevans 

Data fra FS viser at siden starten av MOL i 2004 frem til sommeren 2017 har det blitt tatt opp 709 studenter 
og av disse har 241 blitt uteksaminert så langt (jamfør vedlegg 2).  
Søkertallene for MOL i de siste 3 årene viser at studiet har veldig høye søkertall, se tabellen nedenfor. 

Masterstudium i Organisasjon og ledelse 
Kull 2015 
Studieplasser Møtt 2015 1.prioritetssøkere 2015 1.pri 2014

40 51 157 188 
Kull 2016 
Studieplasser Møtt 2016 1.prioritetssøkere 2016 1pri 2015 

45  52 177 157 

Vedlegg 21
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Kull 2017       
Studieplasser Møtt 2017 1.prioritetssøkere 2017 1.pri 2016 

45 50 177 177 
Kull 2018       
Studieplasser Møtt 2018 1.prioritetssøkere 2018 1. pri 2017 

40 40 166 177 
 
Ser vi på andre masterstudier ved HiØ som har like tall gjelder dette to program; Master i spesialpedagogikk 
(ved LU) og Master i Applied computer Science (ved IT), jamfør vedlegg 3 (side 43). 
MOL er et av det mest søkte studiet ved HIØ, med 31% av søkerne i 2018 som rekrutteres utenfor Østfold 
jamfør vedlegg 3 (side 17 &18). Studiet dekker både et regionalt og et nasjonalt behov.  
 
Når det gjelder søkermassen ser vi at studiet nyter godt av en stor bredde og mangfold i hvor studentene 
kommer fra. De har bakgrunn fra politiet, helsevesenet, kommuner, fylkeskommuner og privat næringsliv. 
Andelen som kommer fra offentlig er større en andelen fra det private næringsliv, men dette tyder på at det 
er behov for masteren fra et bredt spekter av arbeidsmarkedet.  
Det er også flere ansatte ved HIØ som har tatt eller tar mastergraden i organisasjon og ledelse, og også her 
ser vi et stort mangfold fra hvor disse kommer fra (IR, LU, Studieenheten, Økonomi osv). 
Det er en majoritet kvinner som tar MOL og av de 709 som har bitt tatt opp siden 2004 har 504 vært kvinner, 
det vil si 71 % (se vedlegg 2). Dette varierer forøvrige fra år til år og det samme gjelder alder som varierer fra 
26-40+ (se vedlegg 3 side 40).  
 
I forbindelse med periodisk programevaluering av MOL ble det i 2018 gjennomført en kandidatundersøkelse 
(se full rapport i vedlegg 4). Totalt uteksaminerte i perioden var som tidligere nevnt 241 og svarprosent på 
undersøkelsen var på 74,6 % (altså 176 svarte). Her kom det frem at halvparten av respondentene hadde 
hatt eller har en lederstilling og det viser at utdanningen ikke bare tiltrekker seg ledere. 
 
I denne undersøkelse ble respondentene spurt om hvorfor de valgte dette studiet, og svarene er illustrert 
nedenfor. 

 
 
Her ser vi blant annet at geografisk nærhet, faglig innhold og det at studiet tilbys på deltid er viktig årsaker til 
at dette studiet blir valgt. I tillegg ser vi at 34% hadde hørt positivt om studiet og at MOL har opparbeidet seg 
et godt rykte som bidrar inn i rekruttering av studenter. 
 
Respondentene ble også spurt om hvilken stilling de har nå (etter endt studium) og nedenfor vises 
resultatene: 
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Her ser vi at 35% har gått over i andre stilinger og at 50% er ledere eller prosjektledere. 
 
I andre studieprogram kan arbeidslivsrelevans måles blant annet i forhold til om studentene får jobb etter 
endt utdanning. For MOL som studentene tar mens de er i fullt arbeid, er ikke dette et relevant 
målingsparameter. Det vi kan måle ut i fra er nytteverdien av mastergraden i deres eksisterende stilling, og 
hvorvidt de får nye arbeidsoppgaver eller nye stillinger etter endt studiet. 
 
Respondentene i undersøkelsen ble bedt om hvilken nytte de opplever å ha fått gjennom å ha tatt MOL, og 
svarene illustreres her. 

 
 
80 % sier de har blitt bedre på problemløsning, 53% har fått mer kvalifiserte oppgaver og 53% har fått 
høyere lønn. 53% sier de har fått ny jobb og 89% sier de har fått stor nytte av utdanningen i sin jobb. Dette 
viser gode resultater i forhold til arbeidslivsrelevans og nytteverdien for studentene som tar en mastergrad i 
organisasjon og ledelse ved HiØ. 
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Respondentene ble også spurt hva de opplevde som sitt læringsutbytte etter å ha fullført mastergraden og 
svarene er illustrert nedenfor. 

 
 
Også her er svarene veldig positive når vi vurderer arbeidslivsrelevans og nytteverdien for studenten og 
samfunnet. Fra funnene er det særlig verdt å påpeke at; 80% sier de har utviklet seg som leder, 90% sier de 
har utviklet seg i sin yrkesrolle, 95% sier de har fått en dypere forståelse for organisasjoners virkemåte og 
96% sier de har fått personlig utvikling. 
I studiebarometeret 2018 for MOL (se vedlegg 6) ble 2-års studentene spurt om utdanningens relevans for 
arbeidslivet, og svarene illustreres her. 
 

 
95% av respondenten mener de får kompetanse som er viktig i arbeidslivet.  
Ved sammenligning på nasjonalt nivå ser vi at MOL scorer 0,7% høyere enn gjennomsnittet på 4 og også 
0,6% høyere enn øvrige på institusjonsnivå.  
 
Oppsummert ser vi at MOL har ett høyt søkertrykk, øker utdanningsnivået i regionen gjennom sin tydelige 
arbeidslivsrelevans og støtter opp under livslang læring da programmet er tilpasset til studenter som jobber 
ved siden av studiene. Dette er i tråd med høgskolens strategi for 2019-2022 og bidrar til at HiØ kan møte 
sine mål. Dette understøtter også at MOL møter studietilsynsforskriftens§ 2-2 (2) ;‘Studietilbudet skal være 
faglig oppdatert og ha tydelig relevans for videre studier og/eller arbeidsliv’. 
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Konkurransesituasjonen i uh-sektoren  
 
Master i organisasjon og ledelse har posisjonert seg strategisk i det primære markedet i Østfold, Vestfold, 
Akershus og Oslo med vektlegging av sentrale elementer innenfor organisasjon og ledelse. Programmet er 
svært populært blant ledere og aspirerende ledere i offentlige og private virksomheter. Master i organisasjon 
og ledelse har knyttet til seg ressurser fra flere universiteter og høgskoler, enten som foredragsholdere, 
veiledere, sensorer eller forskningspartnere. Eksempler på slike samarbeidspartnere er NMBU, Karlstads 
Universitet (Sverige), Lancaster University (UK), Høgskolen i Innlandet, VID og OsloMet. Kombinasjonen av 
bevisst strategisk posisjonering i markedet og samarbeidet med andre aktører i sektoren har ført til en sterk 
faglig og markedsmessig posisjon. Dette er godt dokumentert i den nylig gjennomførte evalueringen av 
studieprogrammet (vedlegg 2). 
 
Søkere vi etter tilsvarende studium nasjonalt er det flere tilbydere i av masterprogram i organisasjon og 
ledelse eller lignende (verdibasert ledelse, utdanningsledelse etc) i Oslo, Bergen, UiT, Høgskolen i innlandet 
mfl. Men det er vanskelig å finne en sammenlignbar master som er erfaringsbasert, med samme innhold, på 
120 poeng som går på deltid over 4 år. 
Dette peker på at vi står i en god situasjon med liten reell konkurranse noe også de gode søkertallene over 
tid kan understøtte.  
 
Strategisk betydning 
 
For å beskrive hvordan MOL bidrar til å oppnå de målsettinger som er satt i strategisk plan skal vi i denne 
redegjørelsen ta utgangspunkt i hovedpunktene i nevnte strategisk plan, og da særlig punktene som hører 
inn under «utdanning». Men før vi gjør dette skal vi gjøre et svært raskt historisk tilbakeblikk. MOL har 
historisk hengt tett sammen med høgskolens overordnede strategi, og dette preger også forholdet mellom 
MOL og høgskolen i dag. 
 
MOL er Høgskolen i Østfolds første mastergrad. Da den ble opprettet var den en institusjonell satsing på 
samme måte som PhD-satsingen i dag er en institusjonell satsing. Organisasjon og ledelse ble valgt som 
tema fordi høgskolen hadde et kompetansemiljø innenfor dette fagfeltet, men også fordi høgskolens styre så 
tematikken «organisasjon og ledelse» som en tematikk som var relevant for store deler av høgskolens 
bachelorportefølje. Tanken var at kunnskap om og videreutdanning i ledelse er relevant for tidligere 
studenter ved alle de store profesjonsutdanningene, om det er sykepleiere som ønsker ledelsesroller, om 
det er grunnskolelærere eller barnehagelærere som ønsker rektor eller styrerkompetanse, IT-utdannede 
som ønsker lederkompetanse eller ingeniører som ønsker lederkompetanse.  
 
Høgskolens styre la også stor vekt på relevansen av å starte en mastergrad i organisasjon og ledelse i 
Østfold. I tillegg til profesjonene HiØ selv utdanner, har MOL tradisjonelt rekruttert godt fra andre profesjoner 
i Østfold og østlandsområdet, som politi, fysioterapeuter, psykologer, leger og andre som ønsker en solid 
lederkompetanse. Høgskolestyret ved HiØ har (med skiftende medlemmer) siden mastergradens opprettelse 
beholdt intensjonen om at MOL skal være en mastergrad for alle profesjonsutdanningene ved HiØ. Derfor 
har også styret flere ganger gjort det tydelig at organisasjons- og ledelsesutdanning på masternivå ved HiØ 
skal foregå på MOL. 
 
Vi avslutter det historiske tilbakeblikket med å fastslå at høgskolestyret fikk rett i sine antagelser da de satset 
på MOL som høgskolens første mastergrad; de indikatorer vi har på MOLs relevans forteller om en 
mastergrad som i alle år har hatt suksess, om det er målt i stabilt høye søkertall, tilbakemelding fra tidligere 
studenter, eksterne (NOKUT 2011) og interne (periodisk programevaluering 2018) evalueringer. 
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Konkrete målsettinger i Strategisk plan: 
 
«Sterk regional forankring»: 
Et viktig retningsvalg i strategisk plan er at HiØ skal ha en sterk regional forankring. MOL bygger opp under 
dette målet ved at utdanningen er sterkt etterspurt i regionen, noe stabilt høye søkertall vitner om. 
Mastergraden har også etablert seg med en høy standing i regionen, ettersom flere og flere mennesker med 
fullført MOL befinner seg i lederposisjoner i offentlig og privat sektor i hele Østfold. Flere av 
forskningsprosjektene som er tilknyttet MOL har en tydelig Østfoldforankring, og særlig samarbeidet med 
Østfold fylkeskommune har vært fruktbart. Det har generert studentprosjekter, forskningsprosjekter og stor 
grad av samhandling med Østfoldsamfunnet innenfor relevante temaer. 
 
«Samarbeid med arbeidslivet»: 
Knyttet til målet om en sterk regional forvaltning står samarbeid med arbeidslivet som et sentralt punkt i 
strategisk plan. Samarbeid med arbeidslivet er fremtredende i MOL. Mastergraden er «erfaringsbasert», 
hvilket betyr at det er et krav at studentene skal ha arbeidslivserfaring i tillegg til bachelor før de starter på 
utdanningen. Utdanningen er i tillegg på deltid, hvilket betyr at tilnærmet alle studentene er i jobb samtidig 
som de studerer. Undervisningen ved MOL har fra starten av vært dialogbasert, eller «studentaktiv» som 
etter hvert har blitt en samlebetegnelse for undervisningsformene som MOL alltid har basert seg på. 
Kombinasjonen av disse forholdene (studenter med arbeidserfaring, arbeidslivstilknytning og studentaktive 
læringsformer) fører til at studiet er i kontinuerlig samarbeid med arbeidslivet. Konkret har dette blitt gjort for 
eksempel gjennom at studentene blir oppfordret til å bruke eksempler fra egne organisasjoner og 
arbeidsplasser inn i undervisningen for å belyse de ulike organisatoriske og ledelsesmessige fenomener 
som undervisningen handler om. I de første studieårene blir studentene også oppfordret til å reflektere rundt 
egne arbeidsplasser og organisasjoner i mindre skriftlige arbeider. I senere faser av masterutdanningen, og 
særlig under avhandlingsarbeidet blir studentene oppfordret til å bruke andre organisasjoner enn den de selv 
arbeider i som case i avhandlingsarbeidet, men samtidig er det svært ofte slik at andre arbeidsplasser er 
studieobjektet for studentenes avhandlingsarbeid. Samarbeidet med arbeidslivet er derfor godt ivaretatt og 
svært sentralt i hele studiet i organisasjon og ledelse. 
 
«Samfunnsrelevant, profesjonsrettet og innovativ forskning, PhD-program» 
Et tredje punkt i strategisk plan er at HiØ skal drive samfunnsrelevant, profesjonsrettet og innovativ forskning 
som skal støtte opp om høgskolens satsing på å etablere et PhD-program. Det er fra de senere årene flere 
eksempler på forskningsprosjekter knyttet til miljøet rundt MOL som er både samfunnsrelevant og 
profesjonsrettet. Vi vil her igjen trekke frem samarbeidet med Østfold fylkeskommune som er beskrevet over. 
Videre har forskningen knyttet til miljøet rundt MOL de senere år dreiet mot «det digitale samfunn», noe som 
blant annet førte til at representanter fra miljøet leverte en søknad om stipendiatstilling knyttet til «Det 
digitale samfunn» i 2018. Søknaden fikk svært høy score, og ble tildelt ett av sju stipendiathjemler ved HiØ. 
Fra før har miljøet rundt MOL for tiden tre PhD-kandidater knyttet til seg, hvorpå en har disputas mai 2019. 
Miljøet har selv aktivt drevet veiledning av disse kandidatene, og særlig professor Julianne Cheek har fra før 
en betydelig erfaring som hovedveileder for PhD-studenter. Professor Cheek har de senere årene brukt 
betydelige ressurser på å overføre kunnskap om veiledning av PhD-studenter til sine kolleger på MOL. 
 
Vi vil nå kommentere konkret på punkter fra strategisk plan som er knyttet til «Utdanning» (side 7). 
 
«Fremragende samfunnsrelevante og profesjonsrettede utdanninger» 
MOL har scoret svært bra sammenlignet med tilsvarende utdanninger i NOKUTs studiebarometer, og har 
også gode resultater å vise til fra NOKUT-tilsyn i 2011 (se vedlegg 12) og periodisk programevaluering i 
2018. Utdanningen er samfunnsrelevant noe søkertallene og tilbakemeldinger fra uteksaminerte kandidater 
bekrefter. 
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«Studieportefølje er spisset mot bachelor-, master- og ph.d.-studier med høy samfunnsrelevans» 
Som det tidligere blitt gjort rede for har MOL siden sin opprettelse vært et studium som høgskolestyret har 
sett som relevant for alle profesjonsutdanningene ved HiØ. Dette har vist seg å være en strategi som har 
vært vellykket, da MOL har et bredt søkergrunnlag der de fleste profesjoner HiØ utdanner er representert. 
 
«Etter- og videreutdanningstilbud er videreutviklet og har økt i omfang» 
Miljøet rundt MOL har på oppfordring fra høgskoledirektøren de senere årene kraftig økt sitt bidrag inn i 
høgskolens videreutdanningsportefølje. Dette har vært mulig da seksjonen har fått tilført stillinger nok til å 
bemanne studiene. Studieåret 18-19 blir det tilbudt to videreutdanninger fra miljøet gjennom HiØ Videre, og 
høsten 19 opprettes enda en videreutdanning. 
 
«Studentaktiv undervisning, god oppfølging og hyppige tilbakemeldinger underveis i studiet» 
Som orientert om tidligere har MOL alltid hatt studentaktiv undervisning, eller «dialogbasert undervisning» 
som det har blitt kalt på MOL før termen «studentaktiv undervisning» ble popularisert. Dette er sikret at 
studentene blir involvert i forelesninger, gjennom gruppearbeid, gjennom hyppige prosjektoppgaver, 
gjennom arbeidet med mastergraden og i økende grad at studentene deltar i fagstabens 
forskningsprosjekter. 
 
«Bruken av digitale læringsressurser og digitale undervisningsformer som læringsfremmende» 
Siden MOL er på deltid har studentene et betydelig utbytte av å bruke digitale læringsressurser. 
Representanter fra fagmiljøet har deltatt på høgskolens institusjonelle satsinger på digitalisering av 
undervisningen, for eksempel i prosjektet «digitale kollokvier» der vi utforsket muligheten for at studentene 
som ikke bor på samme sted selvstendig kan samarbeide med hverandre mellom samlingene gjennom 
adobe connect.  
 
«Betydelig utdanningssamarbeid med utvalgte nasjonale og internasjonale utdanningsinstitusjoner». 
Miljøet rundt MOL bidrar også betydelig til punktene «forskning» og «samfunnskontakt» i strategisk plan, 
men vi har forstått denne bestillingen dithen at hovedvekten skal ligge på «studier». 
 

2) Student-bærekraft: rekruttering og læringsmiljø over tid. Studentrekruttering, 
antall registrerte studenter, studiegjennomføring, kandidatproduksjon. 

 

Under punkt 1 har vi redegjort for rekruttering og gode søkertall på MOL, bredden i både bakgrunnen til 
studentene og geografisk lokalisering. Også for studieåret 2019/2020 har MOL gode søkertall med 106 
søkere.  
 
Læringsmiljøet ble også undersøkt i kandidatundersøkelsen der respondentene ble spurt om hvordan de 
opplevde læringsmiljøet og svarene så slik ut: 
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77% av respondentene mener studiet er godt organisert og tilrettelagt, og at fagstaben bidro til gode 
læringsprosesser. 
 
Fra studiebarometeret i 2018 ser vi at MOL scorere høyere enn landsgjennomsnittet på spørsmålene som 
dreier seg om tilfredshet med læringsmiljø. Studiebarometeret viser også en positiv økning rundt dette fra 
tidligere år. 
 

 
 
Undervisningen på MOL er organisert og lagt opp for å fremme studentaktiv læring, som også er en del av 
HiØ sin strategiske plan for 2019-2022. Ca. 1/3 av all undervisning på MOL er organisert som seminarer 
hvor det er lagt opp til diskusjoner, at studenter deltar som opponenter og legger frem sine arbeid etc. MOL 
scorer høyere enn øvrige på institusjonsnivå og landsbasis når det gjelder studentinvolvering og medvirkning 
(se side 16 i vedlegg 6). Dette er også viktig for å møte studietilsynsforskriftens § 2-2 (5); ‘Undervisnings-, 
lærings- og vurderingsformer skal være tilpasset læringsutbyttet for studietilbudet. Det skal legges til rette for 
at studenten kan ta en aktiv rolle i læringsprosessen’. 
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Fra studiebarometeret ser viser oversikten nedenfor hvor MOL på flere områder scorer høyere enn 
landsgjennomsnittet (vedlegg 6).  
 

 
 
At man avviker negativt med -0,3 på for eksempel informasjon om hvilke yrker som er relevant for 
studentene, er å forvente da dette ikke fokuseres på siden studentene allerede er i jobb. 
 
Gjennom studiebarometeret ser man også at 90% av studentene mener at vurderingsformene som blir 
benyttet har bidratt til faglig utvikling (vedlegg 6 side 15). 
 
Gjennom disse undersøkelsene kombinert med studiebarometeret ser vi at både nåværende og tidligere 
studenter er svært fornøyd med læringsmiljø og opplever stor nytteverdi etter endt studium. 
 
Gjennomstrømning og frafall 
 
I rapporten fra periodisk programevaluering (vedlegg 2) pekes det på at den lave gjennomstrømningen er 
knyttet til at studiet kombineres med jobb og familie. En annen årsak er at studentene i løpet av utdanningen 
bytter jobb og at ny arbeidsgiver ikke gir dem tilstrekkelig tid til å jobbe med mastergraden. Vi ser også at 
mange av studentene har krevende lederstillinger med stor arbeidsbelastning. Sistnevnte er en utfordring 
andre mastergradsprogrammer ikke har og som vi må ta hensyn til. 
 
Avdelingen har gjennomført en rekke tiltak for å bedre gjennomstrømningen og i 2016 ble MOL omorganisert 
med den hensikt å forbedre gjennomstrømningen. Noen av tiltakene gikk ut på at studentene på 2 året 
begynner arbeidet med ‘litteratur review’, at problemskisse innleveres som arbeidskrav på 3 året og at man 
tilbyr noe veiledning allerede på 3 året, samt begynner veiledningen på 4 året tidligere enn før. Det er 
foreløpig for tidlig å kunne si noe om effekten av dette, da de studentene som har gått igjennom nytt 
program ikke enda er uteksaminert. 
 
Det vi ser generelt både på MFRISK (master i fremmedspråk i skolen) og på MOL er at det kreves store 
ressurser for å holde på studentene, og hjelpe dem til å gjennomføre programmet. 
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Ser man på gjennomstrømningsprosenten for MOL nedenfor (fra Tableau), ser disse relativt lave ut.  
 

 
 
Oversikten viser en gjennomstrømning på: 

• 37,5% i 2014 
• 31% i 2015 
• 26 % i 2016 
• 26,5 % i 2017  
• 34,5% i 2018 

 
En ting som er positivt her er at gjennomstrømningsprosenten fra 2016-2018 er økende.  En annen ting som 
er tydelig er at innen 5, 6, og 7 studieår (semester 9-12) øker gjennomstrømningsprosenten betydelig. Dette 
viser at mange studenter bare trenger litt lengre tid enn 4 år på å fullføre.  
 
MOL har til enhver tid ca. 160 studenter som skal ivaretas, i tillegg kommer de studentene som har tatt en 
pause, fått permisjon eller lignende. Det at studenter kommer tilbake etter opphold i studiet er en utfordring 
rent administrativt, for når disse studentene kommer inn igjen har de krav på veiledning (dersom de ikke har 
brukt opp dette). Utfordringen er da å ha nok veiledere til studentene som kommer i tillegg til allerede 
eksisterende studenter som er i normert løp. 
Vi er derfor glade over nye regler ved HiØ (om forlenget studietid) som sier at studentene nå maks kan få 2 
år forlenget studietid (se mer https://www.hiof.no/studier/tilrettelegging/forlenget%20studietid/index.html). 
Vi tror denne begrensingen i forlengelse av studietiden kan bidra til at flere studenter uteksamineres på 
kortere tid enn tidligere. 
 
 
 
 
 

185

https://www.hiof.no/studier/tilrettelegging/forlenget%20studietid/index.html


Sammenstiller man gjennomstrømningsdata fra andre sammenlignbare program på HiØ som går på deltid 
med 120 stp. ser man at MOL har et høyere antall uteksaminerte kandidater, se oversikten nedenfor: 
 

Master, 120 stp  Årstall start Årstall slutt 
normert tid 

Antall 
studenter 
fullført på 
normert tid 

Totalt antall 
studenter 
fullført 

Masterstudium i fremmedspråk i skolen 
(heltid og deltidstall fra 2015) 

2011 2013 0 15 
2012 2014 1 8 
2013 2015 3 16 
2014 2016 1 11 

Masterstudium i organisasjon og ledelse 
(deltid) 

2011 2015 14 18 
2012 2016 12 20 
2013 2017 13 19 
2014 2018 10 14 

Masterstudium i tverrfaglig samarbeid i 
helse- og sosialsektoren (deltid) 

2011 2015 5 7 
2012 2016 7 9 
2013 2017 7 12 
2014 2018 10 10 

Masterstudium i spesialpedagogikk 
(heltid og deltid fra 2014) 

2011 2013 0 16 
2012 2014 0 23 
2014 2018 19 19 

 
Tallene er basert på gjennomstrømningsdata i vedlegg 7, 8 og 9. 
 
Det er mange ulike måter å lese eller tolke gjennomstrømningsdata på, og ofte blir fokus lagt på prosent som 
viser gjennomstrømning på normert tid (som tallene over også viser). 
I forhold til vårt samfunnsoppdrag mener vi at det også er viktig å se på hvor mange kandidater som får 
sitt vitnemål per år. Fra 2008 til 2017 har MOL uteksaminert 241 kandidater over 9 år, altså 26,7 per år og 
det er tall som også bør få fokus i en egenevaluering av et studieprogram jmf.HiØ’s strategisk plan 2019- 
2022. 
 
Seksjonen og avdelingen er opptatt av og vil fortsette å jobbe med ulike tiltak som kan bedre 
gjennomstrømningen. I den forbindelse er det også viktig å være klar over at 95% av respondenten (jamfør 
vedlegg 4) sa at en hovedårsak til valg av MOL var at de kan kombinere studiet med jobb/famille. Derfor er 
det å endre masterprogrammet til heltid ikke nødvendigs en god strategi, men en kombinasjon er en 
mulighet avdelingen ser på. På andre institusjoner tilbys det ofte to varianter av en mastergrad på 120 poeng 
og en på 90 poeng. Vi ser også på muligheten for å dele de 4 emnene i mindre studiepoengsenheter. 
Sistnevnte er ikke tiltak for å bedre gjennomstrømningen, men for å åpne opp for innkommende studenter 
også fra utlandet som da kunne fått tilgang i ett eller flere emner på MOL. På den måten kunne man økt 
internasjonalisering, mangfoldet av studenter og kandidatproduksjon. 
 
Økonomiske konsekvenser av at studenter faller fra er selvsagt mindre inntekter (fra kandidat –og 
studiepoengproduksjon) enn om alle studentene hadde fullført. For de studentene som har tatt pause eller 
permisjon har vi ikke nødvendigvis økte kostnader, men det skaper som nevnt noen administrative 
utfordringer.  
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3) Faglig bærekraft: ansattes kompetanse og resultater. Relevant forskning, 
vitenskapelig publisering, resultater av interne nettverk.  

 

Det faglige innholdet i MOL kan sammenfattes som en kritisk arbeidslivsrelevant arbeidslivsforskning med et 
spesielt fokus på organisasjon og ledelse. Det er et stort pensum som ligger til grunn for utdanningen og den 
litteratur som anvendes er relevant både i nasjonal og internasjonal kontekst. Personalet er tydelig engasjert 
i utdanningen og å skape gode forutsetninger for læring. Avdelingen jobber kontinuerlig med å forbedre og 
videreutvikle både utdanningens innhold og organisering på en slik måte at utdanningskvalitet står i sentrum. 
 
På mastergraden i organisasjon og ledelse har vi i dag 8 (årsverk) fast ansatte, 3 åremålsstillinger (2 
stipendiater og 1 professor II-stilling) samt 1 midlertidig stilling. Denne midlertidige stillingen dekkes av Elise 
Øby som er innleid fra IR for å dekke Jo Ese som har frikjøpsavtale ut 2020. De to stipendiatene skal være 
ferdige i 2020. I tillegg har vi også en ubesatt stilling i kvantitativ metode, når den er besatt vil professor Ivar 
Jonsson flytte over til seksjonen for økonomi.  
Jo Ese disputerer i mai, og når han oppnår førstekompetanse vill alle på teamet være første- eller 
toppkompetente. Vi har per dags dato 3 professorer i organisasjon og ledelse og oppfyller klart kravet til 
både første og toppkompetanse jamfør studietilsynsforskriftens § 2-3 (4), se vedlegg 10.  
 
Studiets navn indikerer klart hva studiet dreier seg om og hva som kan sies å være overordnende 
kjerneområder i studiet, jamfør studietilsynsforskriftens § 2-2 (1). 
Masterprogrammet i organisasjon og ledelse er delt inn i 4 emner som går over hele år, MOL 1, MOL 2, 
MOL 3 og MOL 4. Alle de 4 delene vurderes som kjerneområder for dette studiet. For alle de 4 emnene 
finnes det en emnekoordinator som får tid i arbeidsplan og har ansvar for sitt emne. I tillegg er det en 
overordnet programkoordinator (for tiden er dette studieleder, men vil være en fagansatte for studieåret 
2019/2020) som også får avsatt tid og har ansvar for helheten i programmet. I avdeling ØSS sitt 
delegasjonsreglementet er det tydelig definert forventninger og ansvar for den enkelte fagansatt, 
emneavnsvarlige, programkoordinatorer og studieleder (se vedlegg 11).  I kompetansetabellen (se vedlegg 
10) viser vi hvor den enkelte ansatte bidrar inn i hvert av kjerneområdene.  Vi vurdere at vi oppfyller alle 
kravene i studietilsynsforskriftens § 2-3 (2,3 og 4).   
 
Årsverkene i kompetansetabellen (vedlegg 10) omfatter undervisning, veiledning, FoU og faglig 
administrasjon knyttet til MOL. Dette fagmiljøet har en størrelse på 8,84 årsverk og vi har per dags dato 157 
aktive studenter, og dette gir en ressurs på 0,056 årsverk per student (cirka 94 timer per student). Dette 
mener vi er tilstrekkelig antall ansatte for å møte kravet i studietilsynsforskriftens §2-3(1) som sier at 
‘fagmiljøet skal ha en størrelse som står i forhold til antall studenter og studiets egenart’.  
Til sammenligning er dette er ikke ulikt fagmiljøets størrelse på MFRISK, med ca. 75 timer per student på 
engelsk, ca. 135 timer på tysk, ca. 192 timer på fransk og ca. 100 timer på spansk. 
Hver student får individuell oppfølging av veiledere både på 3 og 4 året, samt oppfølging av faglærer i 
seminarer og tilbakemeldinger på arbeidskrav og innleveringer. Evalueringene vi har lagt til grunn for denne 
rapporten viser tydelig at studentene får stor nytteverdi etter endt studium og er svært fornøyd med denne 
utdanningen. Det ser vi som et resultat for at balansen og antall faglærere er adekvat, også ved å måle dette 
opp mot det de fagansatte leverer og hvordan studentene evaluerer dette. 
 
De ansattes internasjonale og nasjonale nettverk, dokumenterte resultater av faglig aktivitet i nettverkene 
(f.eks. publiseringer, konferansebidrag og utvekslingsopphold). 
 
Nedenfor redegjøres det for hver av de fast ansatte sine nettverk og resultater. Publiseringer og 
konferansebidrag vises i påfølgende del, med utdrag fra Cristin. 
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Professor Julianne Cheek 

Interne nettverk: 

• Leder av avdelingens forskergruppe CC: PPO. 

Internasjonale nettverk: 

• Medlem av ‘the international advisory board for the 2nd, 3rd, 4th and 5th editions of the Sage 
Handbook of Qualitative Research’ (Norman Denzin and Yvonna Lincoln editors published by Sage 
out of the US). 

• Medlem av ‘The External Advisory Board for the International Congress of Qualitative Inquiry ‘nå på 
sitt 13 år. 

• Tidligere vice-president (fra 2010-2012) for ‘The International Association of Qualitative Inquiry’ i 
USA. 

• En av 5 ‘Associate editors of Qualitative Health Research’ (Sage US) og sitter i styret for mange 
andre journaler. 

• Scientific Committee Medlem. European Congress of Qualitative Inquiry. Belgium, February 2017, 
2018 and UK 2019. 

• Medlem av International Interdisciplinary Editorial Advisory Board for the Sage Handbook of 
Qualitative Research Design’ som skal bli publisert i 2021 av Professor Uwe Flick. 

• Medlem av ‘editorial board for the Oxford University Press book series Research to the Point’. 
 

Høgskolelektor Jo Ese 

Interne nettverk: 

• Har tett samarbeid med Trond Heitmann, førsteamanuensis på HV. Resultater av denne kontakten 
er konferanser og konferanseinnlegg, primært i Østfold. 

• Jobber med Julianne Cheek og Elise Øby (phd-prosjektet der ØSS fikk tilslag) og Elise Øby og Elin 
Skjeklesæter (med et prosjekt om kvalitet i barnehagen). Har også holdt innlegg med Mats Persson 
på nasjonale og internasjonale konferanser om kvalitet i høyere utdanning, men det begynner å bli 
noen år siden.  

Eksterne nettverk: 

• Jobber tett med professor Camilla Ihlebæk på NMBU. De kjører et prosjekt sammen for WHO, der 
de ser for seg en WHO-rapport og to vitenskapelige artikler om partnerskap som samarbeidsform 
innenfor folkehelse mellom akademia og regionale myndigheter i Europa/Canada. Nettverket med 
Camilla Ihlebæk har også ført til prosjektet «Nærmiljøkvaliteter på Alvim» der de sammen har 
veiledet to masterstudenter på NMBU, og skal skrive to vitenskapelige artikler sammen med disse 
studentene. Prosjektet er finansiert av helsedirektoratet og Østfold fylkeskommune. 

• Jobber sammen med Ingar Brattbakk og Bengt Andersen på OsloMet (AFI) om en artikkel om 
områdeløft som metode i Norge. Den er finansiert av Fredrikstad kommune. 

• Har et tett nettverk med Østfold fylkeskommune, folkehelseseksjonen. Jo gjør et stort prosjekt for 
dem (NOK 1,5 mill.) som heter «Helsefremmende lokalsamfunn». Som resultat av dette har han 
holdt innlegg på mange regionale konferanser og tre nasjonale konferanser. Det er også meningen 
at Jo skal publisere vitenskapelig om funn fra prosjektet. Det ligger også en betydelig del 
kompetanseutvikling gjennom undervisning og veiledning i Østfold i prosjektet.  

• Har tett nettverk i noen av Østfolds kommuner. Dette gjelder særlig Fredrikstad, Sarpsborg, Halden, 
Trøgstad og Marker. 
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• Har samarbeidsprosjekter med Østfoldmuseene. Her jobber Jo og Camilla Ihlebæk som 
samarbeidspartnere i museets arbeid med en prosjektskisse som heter «hvordan blir man noe», 
som kanskje blir til et større forskningsprosjekt. 

• Sitter i fagråd for sosial ulikhet i helse i Østfold, og har opparbeidet et godt kontaktnett gjennom 
dette. 

• Sitter også i styringsgruppa for smart city Halden, der han har kontakt med miljøet på Remmen som 
jobber med smart-teknologi. 

• Sitter i Østfold bynettverk der han får mye info og kontakt med kommuner og regionsforvaltning i 
Østfold. 

• Sitter i forum for folkehelsekoordinatorer i Østfold, der han får mye info og kontakt med kommuner 
og regionsforvaltning i Østfold. 
 

Professor Ivar Jonsson: 

Er nå medlem av to nettverker; Uddevalla Symposium nettverk og Nettverket FRAMFOR som arbeider med 
Interreg prosjektet FRAMFOR. 

• Deltok i Uddevalla Symposium i Uddevalla 2014 med papiret ‘Quadro Helix dynamics - From social 
innovation to creative communities – A theoretical framework’ som ble publisert i Uddevalla 
Symposium proceedings samme år. Det en del av chapter 5, ‘Endogenous Conditions of Economic 
Growth’ i hans bok The Political Economy of Innovtion and Entrepreneurship; From Theories to 
Practice, nivå 2 utgave, Ashgate 2015/Routledge 2016.  

• Deltok i Uddevalla Symposium i Luleå 2018 med papiret ‘Innovation systems at a crossroads: 
Implementing systems of transformative innovation, medforfatter Lilja Mosesdottir. Paperet er i 
review prosess hos Edward Elgar Publishing, nivå 2 utgave. 

• Nettverket FRAMFOR har skapt resultater som bygger på intervjuer og pilotstudie er delvis brukt i 
papiret til Uddevalla Symposium i Luleå 2018.  
 

Førsteamanuensis Frode Haaland: 

Interne nettverk:  

• Forskergruppen på ØSS - CC:PPO med resultat: Bok, nivå 1. 
• Samarbeid med Lasse Johnsen (HV). Resultert i gjesteforelesninger/samlinger på master på HV. 

Eksterne nettverk: 

• Linnéuniversitetet, samhällsvetenskapliga institutionen som har resultert i samarbeid omkring 
utvikling- og gjennomføring av ledarskapsutbildning samt datainnsamling til boka ”Å knytte bånd”. 

• Linnéuniversitetet, samhällsvetenskapliga institutionen og pedagogiske institutionen som har 
resultert i gjennomført ‘Forbildning För Förskolchefer og Rektorsutbildning’, i 7 år og datainnsamling 
til boka ”Å knytte bånd” 

• Handelshøgskolen BI med Cathrine Filstad og Ketil Arnulf, som har resultert i at det er gjennomført 
diverse lederkapskurs, masterprogram samt datainnsamling til boka ”Å knytte bånd” 

• Politihøgskolen i Oslo so har resultert i utvikling av rekrutteringskurs og lederskapskurs 
(Etterretningsledelse, ledelse av kriminalteknikk, Etterforskningsledelse), samt bidratt i den tidlige 
utviklingen av mastergrad i Politiledelse. I tillegg til datainnsamling til boka ”Å knytte bånd” 
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Førsteamanuensis Mats Persson: 

Interne nettverk:  

• Medlem i avdelingens forskergruppe CC:PPO.  

Eksterne nettverk i form av: 

• Deltakelse på NEON-konferanser (Nettverk for organisasjonsforskning i Norge) som har resultert i 
et utvidet kontaktnettverk og samarbeid med NMBU, NTNU, VID, Høgskolen i Innlandet, og 
OsloMet. 

• Samarbeidet med NMBU og professor Arild Wæraas har resultert i at Wæraas har holdt 
forelesninger for studentene på MOL og at Mats er ekstern sensor ved deres masterutdanning. 

• Samarbeidet med NTNU har resultert at Mats skriver et kapittel i en antologi med professor Aksel 
Tjora som redaktør (boken er under arbeid). 

• Samarbeidet med VID har resultert i at Mats er ekstern sensor der, og professor Harald Askeland 
ved VID er professor II på MOL. Professor Askeland og Mats planlegger også å skrive en artikkel 
sammen. 

• Samarbeidet med Høgskolen i Innlandet har resultert i at Mats er ekstern sensor ved flere av deres 
utdanninger innenfor organisasjon og ledelse. Mats har vikariert som foreleser der og har vært 
keynote på en intern konferanse. 

• Samarbeidet med OsloMet har resultert i at Mats er ekstern sensor ved flere av deres utdanninger 
innenfor organisasjon og ledelse. 

Internasjonalt nettverk: 

• Mats har i tillegg bygget seg opp et internasjonalt nettverk som invitert fagfellevurderer i tidsskriftet 
Qualitative Health Research (nivå 2). Dokumenterte resultater kan man se i Publons: 
https://publons.com/researcher/1626245/mats-persson/ 

 

Professor Magnus Frostenson: 

Internasjonale nettverk: 

• European Business Ethics Network er et Europeisk nettverk for bedriftsetikk. Deltakere fra, blant 
annet, Roskilde universitet, BI, NTNU, Nord universitet, Ørebro universitet. Dokumenterte resultater 
av faglig aktivitet i nettverket i 2019: 

- Frostenson, M. (2019). “Business legitimacy and the variety of normative contexts”, in Business 
Legitimacy: Responsibility, Ethics and Society (ed. J Dahl Rendtorff), Springer, Berlin/Heidelberg. 
Book chapter in EBEN anthology, accepted for publication. 

- EBEN Research Conference 2019, Roskilde, Danmark, 26.-28.9 2019 (deltaker). 
• Tidligere (eksempler): 
- SDG-Leadership: Workshop about the Sustainable Development Goals (SDG), Ethics and Global 

Business, Roskilde, Danmark, 22.-23.10 2018 (deltaker) 
- Frostenson, M., Hasche, N., Helin, S. & Prenkert, F. (2017). ”Ethical Issues in E-Commerce: A 

renewed analysis based on the multiplicity of customer relationships”, in Perspectives on 
Philosophy of Management and Business Ethics: Including a Special Section on Business and 
Human Rights (ed. J. Dahl Rendtorff), Ethical Economy, 51, Springer, Berlin/Heidelberg, 181-195.    

- Frostenson, M. , Hasche, N. , Helin, S. & Prenkert, F. (2015). Ethical issues in e-commerce: A 
renewed analysis based on the multiplicity of customer relationships. EBEN Research Conference 
2015, København, 1.-3.10 2015. 
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- Frostenson, M. (2015). When the Internet becomes corporate social responsibility: On how the state 
invents a new CSR issue. Konferensbidrag vid Final Conference: Applied Ethics: Technology and 
Governance of Health and Natural Resources Project, Trondheim, 21.-22.5 2015. 

• UN PRME Nordic chapter er Nettverk for “Responsible Management Education”(PRME = Principles 
of Responsible Management Education. Six principles, formulated by business schools together 
with the United Nations, aim to transform management education, research and thought leadership 
globally and promote awareness about the UN Sustainable Development Goals.) 

Nasjonale nettverk: 

• Føretagsekonomi i Sverige (Fekis) er et åpent nettverk for bedriftsøkonomer i Sverige og Norden. 
Resultat, tema: ”Företagsekonomins bidrag till en hållbar livsmiljö”, Högskolan i Gävle, 2019 års 
FEKIS-konferanse 15.-17.10 2019 (deltaker). 
 

Førsteamanuensis Sol Skinnarland 

Interne nettverk: 

• Medlem av forskergruppen CC:PPO. 

Internasjonale nettverk: 

• International group for lean construction, IGLC, ble grunnlagt i 1993 og er et internasjonalt nettverk 
av forskere fra praksis og akademia innen arkitektur, ingeniørfag og bygg og anlegg (AEC) som 
samarbeider for å fornye  praksis, utdanning og forskning i BA-næringen for å kunne møte 
morgendagens globale utfordringer. Det holdes en forskerkonferanse i året, på ulike steder i verden. 
Alle kontinenter er representert og ca 120-150 forskere og praktikere deltar på de årlige 
konferansene. Årets konferanse, IGLC 27, holdes 1. til 7. juli i Dublin, Irland. http://www.iglc.net/ 

• En europeisk nettverksgruppe, European group for lean construction, EGLC, er et uformelt nettverk 
som er orientert mer mot praksisfeltet. Nettverket har tidligere vært aktivt og deltakere i de ulike 
europeiske landene har arrangert seminarene som har hatt varighet på 3 dager. Selv om nettverket 
er inaktivt nå, har Sol kontakt med tidligere europeiske deltakere. 

• When Social Science Meets Lean and BIM. Dette er en relativt ny nettverkssatsning som er mer 
uformell og workshop preget. Som overskriften antyder er nettverksmedlemmer opptatt av de 
menneskelige faktorene i kobling mot det teknologiske. 

 

Førsteamanuensis Jan Moren 

Interne nettverk:  

• Medlem av CC:PPO. I tillegg har Jan jevnlig kontakt med bi-veileder professor emeritus Egil 
Skorstad.   
 

Nasjonale nettverk:  

• Høgskolen Innlandet: Professor Bent Sofus Tranøy, professor Jon Helge Lesjø, førsteamanuensis 
Jens Peter Madsbu, førsteamanuensis Hans Christian Høyer, førsteamanuensis Tor Helge 
Pedersen og førstelektor Erik Fjell. Noen av disse har Jan hatt kontakt med siden 
statsvitenskapsstudiene ved Universitetet i Oslo, andre har han blitt kjent med i løpet av de siste ti 
årene ved at han er blitt brukt som sensor ved masteren i offentlig administrasjon på Rena og ved 
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masteren i ledelse og innovasjon på Lillehammer. Dette samarbeidet har blant annet ført til at 
Tranøy og Høyer har forelest for våre masterstudenter, mens Høyer og Madsbu har vært brukt som 
veiledere og sensorer for masterstudentene på MOL. En stor del av denne gruppa møter Jan jevnlig 
gjennom den årlige NEON-konferansen i november. 
 

• Høgskolen VID (avdeling Vinderen): Høgskolelektor Leif Stapnes, stipendiat Tone Lindheim, 
stipendiat Stephen Sirris, førsteamanuensis Benedicte Kivle, førsteamanuensis Beate Jelstad 
Løvaas og professor Harald Askeland. Samarbeidet med dette miljøet startet med at Jan som 
stipendiat i 2007 ble brukt som sensor på ulike kurs i dette miljøets master i Verdibasert ledelse. 
Jan brukes fortsatt som sensor på disse kursene, og etter at han ble ansatt som førsteamanuensis i 
2012 har han også jevnlig blitt brukt som sensor på masteravhandlingene. De seinere årene har 
Jan mottatt sterke impulser fra Harald Askeland, som er sentral i dette miljøet. Dette samarbeidet er 
en medvirkende årsak til at Askeland nå er professor II hos oss. Resten av dette miljøet har Jan blitt 
kjent med gjennom sensorarbeid, og i de seinere år har Jan blitt invitert av Stapnes, Kivle, 
Lindheim, Sirris og Jelstad Løvaas til å forelese på ulike masterkurs som disse har hatt ansvar for.  
  

• Universitetet i Oslo: Professor Bernt Hagtvet, professor Raino Malnes og professor Tom 
Christensen. Dette er tre av professorene som har vært sentrale på Institutt for Statsvitenskap siden 
starten av 1990-tallet. Alle disse tre har kommet med sentrale teoretiske bidrag som har vært viktige 
i Jan’s egne bidrag som forsker. Malnes holder han jevnlig kontakt med som sensor i politisk teori 
ved bachelor-studiene i statsvitenskap. Christensen var Jan sin veileder da han skrev 
hovedfagsoppgave i statsvitenskap i 1993, og han var også opponent på sluttseminar som 
doktorgradsstipendiat ved Universitetet i Karlstad i 2010. Han har også forelest for våre 
masterstudenter på MOL. Bernt Hagtvet har vært invitert som gjesteforeleser de siste 20 årene. 

Internasjonale nettverk: 

• Professor Stephen Ackroyd ved University of Lancaster (UK), professor Ann Bergman (Karlstads 
Universitet, Sverige) og professor Jan Christer Karlsson (tidligere professor ved Karlstads 
Universitet, Sverige). Ackroyd har Jan samarbeidet med siden 2010, og har hvert år siden da holdt 
samlinger på masteren på MOL om «Globalisering og internasjonalisering av arbeidslivet» og 
«Organisational Misbehaviour». Bergman var biveileder på Jan’s doktorgradsprosjekt, de har flere 
ganger holdt samlingen om «Organisasjoner og kjønn» på MOL, og samarbeider nå om 
veiledningen (sammen med professor Julianne Cheek) på PhD prosjektet til stipendiat Charlotte 
Sørensen. Karlsson var sentral i miljøet i Karlstad under Jan’s år som stipendiat, og de har 
samarbeidet de seinere år med å lede satsningsområdet i APT ved Høgskolen i Østfold.        

 
Redegjør for relevant forskning og dokumentert vitenskapelig publisering for kjerneområdene i det enkelte 
masterstudiet.  
 
Som nevnt vurderer vi alle de fire emnene på MOL som kjerneområder i studiet. De fagansatte på MOL 
forsker innen et bredt spekter av organisasjons og ledelse, med bruk av ulike metoder. Noen temaer som er 
sentrale i deres forskning er; høyere utdanning, fusjoner, førstegangsledelse, verdibasert ledelse, mixed and 
multiple methods, ‘thick data’, folkehelse, byutvikling, endringer og reformer, rekruttering, etikk, corporate 
social responsibility, innovasjon og entreprenørskap. 
 
Nedenfor er utdrag fra Cristin over alle bidrag og publikasjoner fra 2015 - 2018. Informasjon om tidligere år 
finnes i Cristin. Vi inkluderer også Elise Øby som er innleid på MOL samt Harald Askeland som er ansatt 
som professor II. 
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Julianne Cheek (9 av publikasjonene nedenfor er på nivå 1 eller nivå 2): 
 
2018 
Cheek, Julianne. 
Discourse Analysis. Workshop for staff and students; 2018-09-06 - 2018-09-06 
HIOF 
 
Cheek, Julianne. 
Qualitative Research Design and Methods. Workshop for staff and students; 2018-10-16 - 2018-10-17 
HIOF 
 
Cheek, Julianne. 
The BMJ Debate and What it tells us about Who Says What, When and Where, about our Qualitative Inquiry. I: Qualitative 
inquiry in the Public sphere. Routledge 2018 ISBN 978-1-138-30951-7. s.50-65. HIOF 
 
Cheek, Julianne. 
The marketisation of Research: Implications for qualitative inquiry. I: The Sage handbook of qualitative Research 5th edition. 
Sage Publications 2018 ISBN 9781483349800. s.322-340, HIOF 
 
Cheek, Julianne. 
The question remains: Whatever happened to research programs?. 14th International Congress of Qualitative Inquiry; 2018-05-
16 - 2018-05-19, HIOF 
 
Cheek, Julianne. 
Thick Data and the 4th Industrial Revolution. Lecture and Workshop; 2018-11-07 - 2018-11-07 
HIOF 
 
Cheek, Julianne. 
Why thick data is more crucial than ever before in light of the Fourth Industrial Revolution. The 7th Global Congress for 
Qualitative Health Research; 2018-06-20 - 2018-06-22, HIOF 
 
Cheek, Julianne. 
Why Thick Data is more important than ever before in the 4th Industrial Revolution. Samfunnsfloker; 2018-09-17 - 2018-09-19 
HIOF 
 
Cheek, Julianne; Koro-Ljungberg, Mirka. 
Interfaces Between Social Media and Qualitative Inquiry in Neoliberal Contexts: Possibilities and Problems. Qualitative Inquiry 
2018, HIOF 
 
Cheek, Julianne; Morse, Janice M.. 
Qualitative Driven Mixed and Multiple Methods. The 7th Global Congress for Qualitative Health Research; 2018-06-20 - 2018-
06-22, HIOF 
 
Cheek, Julianne; Morse, Janice M.. 
Qualitatively driven mixed and multiple method designs. 14th international Congress of Qualitative Inquiry; 2018-05-16 - 2018-
05-19, HIOF 
 
Cheek, Julianne; Morse, Janice M.; Clark, Lauren. 
Data Related Issues in Qualitatively Driven Mixed-Method Designs: Sampling, pacing and relexivity. I: The Sage handbook of 
qualitative data collection. Sage Publications 2018 ISBN 9781473952133. s.564-583, HIOF 
 
Cheek, Julianne; Persson, Mats. 
Fake qualitative inquiry? Possible effects of the re-telling of our qualitative inquiry by 2expert non experts". 14th international 
Congress of Qualitative Inquiry; 2018-05-16 - 2018-05-19, HIOF 
Cheek, Julianne; Øby, Elise. 
“Getting Attention” Creating and Presenting the Visible, Online, Researcher Self. Qualitative Inquiry 2018 s.1-12 
HIOF 
 
Cheek, Julianne; Øby, Elise. 
The importance of getting attention for ourselves and our research - introducing the digital calling-card.. 14th International 
Congress of Qualitative Inquiry; 2018-05-16 - 2018-05-19, HIOF 
 
2017 
Cheek, Julianne. 
Cheek, J (2017) Learning from the letters: How can we create school based programs that cultivate mindfulness in children?. 
Public lecture; 2017-08-28 - 2017-08-28, HIOF 
 
Cheek, Julianne. 
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Getting Our qualitative inquiry out there into the Public sphere. But where is "out there" and how do we work out who to tell what 
to?. 13th International Congress of Qualitative Inquiry; 2017-05-17 - 2017-05-20, HIOF 
 
 
Cheek, Julianne. 
It´s all about the Connections - the importance of thinking about the Big Picture.. Temamøte; 2017-09-21 - 2017-09-21 
HIOF 
 
Cheek, Julianne. 
Qualitative Inquiry, Research marketplaces, and neoliberalism: Adding some +s (pluses) to Our thinking about the mess in 
which we find ourselves. I: Qualitative Inquiry in neoliberal times. Routledge 2017 ISBN 978-1-138-22644-9. s.19-36, HIOF 
 
Cheek, Julianne. 
The importance of being a selectively stupid academic. 13th Global Congress of Qualitative Inquiry; 2017-05-17 - 2017-05-20 
HIOF 
 
Cheek, Julianne. 
The researcher selfie: The New season´s must have fashion/research accessory. 13th International Congress of Qualitative 
Inquiry; 2017-05-17 -2017-05-20, HIOF 
 
Cheek, Julianne. 
Using Critical Methodologies to talk back to ourselves in contemporary higher education franchises. 13th Global Congress of 
Qualitative Inquiry; 2017-05-17 - 2017-05-20, HIOF 
 
Cheek, Julianne; Abrams, Elizabeth M.; Lipschitz, David L.; Vago, David R.; Nakamura, Yoshio. 
Creating Novel School-Based Education Programs to Cultivate Mindfulness in Youth: What the Letters Told Us.. Journal of Child 
and Family Studies 2017 ;Volum 26.(9) s.2564-2578, HIOF 
 
Cheek, Julianne; Morse, Janice M.. 
Qualitatively driven mixed and multiple method designs. 13th Global Congress of Qualitative Inquiry; 2017-05-17 - 2017-05-20 
HIOF 
 
Cheek, Julianne; Sørensen, Charlotte. 
Using workplaces as places of Learning. Whose needs? Whose agenda? And who says?. VILAR conference 2017; 2017-12-07 
- 2017-12-08, HIOF 
 
2016 
Cheek, Julianne. 
Learning from the letters: how can we create school-based programs that cultivate mindfulness in children?. 12th International 
Congress of Qualitative Inquiry; 2016-05-18 - 2016-05-21, HIOF 
 
Cheek, Julianne. 
New forms of connoisseurs in the research marketplace: why this matters for qualitative Health Research.. 12th International 
Congress of Qualitative Inquiry; 2016-05-18 - 2016-05-21, HIOF 
 
Cheek, Julianne. 
Qualitative Inquiry and the research marketplace: Putting some +s (pluses) in our thinking and why this matters. Cultural Studies 
– Critical Methodologies 2016 ;Volum 17.(3) s.221-226, HIOF 
 
Cheek, Julianne. 
Qualitative Inquiry in the neoliberal accountablity metrics scenario. 12th International Congress of Qualitative Inquiry; 2016-05-
18 - 2016-05-21. HIOF 
 
Cheek, Julianne. 
The research marketplace: Putting a '+' in our thinking and why this matters.. 12th International Congress of Qualitative Inquiry; 
2016-05-18 -2016-05-21, HIOF 
 
Cheek, Julianne. 
Østfold, sett fra Adelaide Australia ( English title: Østfold. Some ‘outsider’ reflections about both social inequalities and 
volunteers).. Østfold mangfold og frivillighet Konferanse, Fredrikstad, Norway. A; 2016-08-29 - 2016-08-29, HIOF 
 
Cheek, Julianne; Ese, Jo. 
The Work First Project. Building Social, Organisational, Educational and Research Capital. Forskergruppeseminar organisasjon 
og arbeidsliv;2016-02-01, HIOF 
 
Cheek, Julianne; Hannes, Karin; Gonzales, Aitor. 
Strengthening the qualitative research agenda in Europe. 12th International Congress of Qualitative Inquiry; 2016-05-18 - 2016-
05-21, HIOF 
 
Cheek, Julianne; Morse, Janice M.. 
Qualitatively Driven mixed and multiple Method designs.. 12th International Congress of Qualitative Inquiry; 2016-05-18 - 2016-
05-18, HIOF 
Greenhalgh, Trisha; Annandale, Ellen; Ashcroft, Richard; Barlow, James; Black, Nick; Bleakley, Alan; Boaden, Ruth; 
Braithwaite, Jeffery; Britten, Nicky; Carnevale, Franco; Checkland, Kath; Cheek, Julianne; Clark, Alex; Cohn, Simon; 
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Coulehan, Jack; Crabtree, Benjamin; Cummins, Steven; Davidoff, Frank; Davies, Huw; Dingwall, Robert; Dixon-Woods, 
Mary; Elwyn, Glyn; Engebretsen, Eivind;Ferlie, Ewan; Fulop, Naomi; Gabbay, John; Gagnon, Marie-Pierre; Galasinski, 
Dariusz; Garside, Ruth; Gilson, Lucy; Griffiths, Peter;Hawe, Penny; Helderman, Jan-Kees; Hodges, Brian; Hunter, 
David; Kearney, Margaret; Kitzinger, Celia; Kitzinger, Jenny; Kuper, Ayelet;Kushner, Saville; May, Andree Le; Legare, 
France; Lingard, Lorelei; Locock, Louise; Maben, Jill; Macdonald, Mary Ellen; Mair, Frances;Mannion, Russell; 
Marshall, Martin; May, Carl; Mays, Nicholas; McKee, Lorna; Miraldo, Marissa; Morgan, David; Morse, Janice; 
Nettleton, Sarah; Oliver, Sandy; Pearce, Warrren; Pluye, Pierre; Pope, Catherine; Robert, Glenn; Roberts, Celia; 
Rodella, Stefania;Rycroft-Malone, Jo; Sandelowski, Margarete; Shekelle, Paul; Stevenson, Fiona; Straus, Sharon; 
Swinglehurst, Deborah; Thorne, Sally;Tomson, Göran; Westert, Gerd; Wilkinson, Sue; Williams, Brian; Young, Terry; 
Ziebland, Sue. 
An open letter to the BMJ editors on qualitative research. BMJ-BRITISH MEDICAL JOURNAL 2016 ;Volum 352:i563.HIOF UiO 
 
2015 
Cheek, Julianne. 
It Depends: Possible Impacts of Moving the Field of Mixed Methods Research Toward Best Practice Guidelines. I: The Oxford 
Handbook of Multimethod and Mixed Methods Research Inquiry. Oxford University Press 2015 ISBN 978-0-19-993362-4. 
s.624-636, HIOF 
 
Cheek, Julianne. 
Qualitative Methods Course. Bachelors course; 2015-03-02 - 2015-03-05, HIOF 
 
Cheek, Julianne. 
Qualitatively-Driven Mixed-Method and Multiple Method Study of Mindfulness Training in School Children. Eleventh International 
Congress of Qualitaitve Inquiry; 2015-05-20 - 2015-05-23, HIOF 
 
Cheek, Julianne. 
The marketisation of Research Methods: the case of mixed methods. Post graduate and staff seminar program; 2015-11-03 - 
2015-11-03, HIOF 
 
Cheek, Julianne; Lipschitz, David L.; Abrams, Elizabeth M.; Vago, David R.; Nakamura, Yoshio. 
Dynamic reflexivity in action: An armchair walkthrough of a qualitatively driven mixed-method and multiple methods study of 
mindfulness training in schoolchildren. Qualitative Health Research 2015 ;Volum 25.(6) s.751-762, HIOF 
 
Cheek, Julianne; Morse, Janice M.. 
Qualitatively-driven mixed and multiple Method designs. Eleventh International Congress of Qualitaitve Inquiry; 2015-05-20 - 
2015-05-23, HIOF 
 
Morse, Janice M.; Cheek, Julianne. 
Introducing qualitatively-driven mixed-method designs. Qualitative Health Research 2015 ;Volum 25.(6) s.731-733, HIOF 
 
Jo Ese: 
 
2018 
Andersen, Bengt; Brattbakk, Ingar; Ese, Jo. 
Områderettet arbeid: Hva vet vi?. Konferanse om områderettet arbeid; 2018-09-14, OSLOMET HIOF 
 
Ese, Jo. 
Forskningsdesign på Lisleby. Kvalitative intervjuer i prosjektet helsefremmende lokalsamfunn. Helsefremmende lokalsamfunn; 
2018-01-29, HIOF 
 
Ese, Jo. 
Kvalitativ analyse. Koding, koding, koding. Opplæringsseminar i helsedirektoratets prosjekt "Helsefremmende lokalsamfunn"; 
2018-08-15, HIOF 
 
Ese, Jo. 
Lislebyprosjektet - kvalitative intervjuer. Seminar om kvalitative intervjuer for Fredrikstad kommune; 2018-03-23, HIOF 
 
Ese, Jo. 
På Alvim i Sarpsborg er skolen og skolebygget limet i nærmiljøet. Østfold fylkeskommune [Internett] 2018-10-26, HIOF 
 
Ese, Jo. 
Utdanningsvalg 2018. NRK Østfold [Radio] 2018-01-11,HIOF 
 
Ese, Jo; Pavlic, Edel. 
Samarbeid mellom høgskole og kommune på Lisleby. Nærmiljøprosjektet avslutningskonferanse; 2018-11-21 - 2018-11-22 
HIOF 
 
Ese, Jo; Rosbach, Hanne. 
Faktorer som fremmer livskvalitet og trivsel ved nærmiljøhuset på Alvim. Nærmiljøprosjektet avslutningskonferanse; 2018-11-21 
- 2018-11-22, HIOF 
 
Ihlebæk, Camilla; Ese, Jo. 
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Partnerships for better health at subnational level. Building a healthier future for all: a role to play for everyone. WHO Regions 
for Health Network 24th Annual Meeting; 2018-06-10 - 2018-06-12, HIOF NMBU 
 
Nätt, Tom Heine; Ese, Jo. 
Fra student til jobbsøker - Noen gode tips på veien. Karrieredagene; 2018-03-20 - 2018-03-22, HIOF 
 
2017 
Ese, Jo. 
A Status report of the "Work First" Project. Where we are and how we got here. Karlstad University, University West, ØUC 
Intterreg think tank; 2017-10-13, HIOF 
 
Ese, Jo. 
Begrepet "samfunnsfloker". Hvordan kan folkehelse- og byutviklingsarbeidet forstås som komplekse fenomener. Oss i Østfold. 
Hvordan jobbe med helsefremmende by- og stedsutvikling; 2017-11-07, HIOF 
 
Ese, Jo. 
Forsker, forvalter eller omdømmebygger? En typologi over ulike forventninger i egenevaluering av offentlige prosjekter. 
Oppstartseminar i det nasjonale folkehelseprogrammet 2017-2027; 2017-10-26, HIOF 
 
Ese, Jo. 
Forsker, utreder, konsulent eller utfører? En typologi over de ulike rollene kommunene kan ha i nærmiljøprosjektet. Nærmiljø og 
lokalsamfunn som fremmer folkehelse. Fra kunnskap til handling -samling for kommuner, fylkeskommuner og regionale 
forskningsmiljøer; 2017-11-14 - 2017-11-15, HIOF 
 
Ese, Jo. 
Hvordan kan akademia bidra til det regionale folkehelsearbeidet?. Samling for folkehelsekoordinatorer i Østfold, Sykehuset 
Østfold og HiØ; 2017-09-20, HIOF 
 
Ese, Jo. 
Partnerships of Research, Teaching and Practice. A regional cooperative model of from Østfold. Bilateral summit between the 
City of Varna,Bulgaria, Varna Medical University, Østfold County Council and Østfold University College; 2017-10-25, HIOF 
 
Ese, Jo. 
Sosial kapital og byplanlegging. Seminar for Halden kommunestyre; 2017-04-27 HIOF 
 
2016 
Cheek, Julianne; Ese, Jo. 
The Work First Project. Building Social, Organisational, Educational and Research Capital. Forskergruppeseminar organisasjon 
og arbeidsliv; 2016-02-01, HIOF 
 
Dahlgren, Kenneth; Ese, Anders; Brattbakk, Ingar; Wergeland, Even Smith; Andersen, Bengt; Ese, Jo. 
Steds- og mulighetsstudie for Sarpsborg sentrum. En sammenstilling av analyser og anbefalinger.. Rodeo arkitekter 2016 
AHO HIOA NMBU HIOF 
 
Ese, Jo. 
Administrator eller akademiker? En ny type administrativt ansatt. Samordna opptaks regionale saksbehandlerkonferanse; 2016-
04-05 - 2016-04-06, HIOF 
 
Ese, Jo. 
Folkehelsa som politisk brobygger. Sarpsborg Arbeiderblad 2016 s.8-9, HIOF 
 
Ese, Jo. 
Folkehelsa som veiviser. Kronikk. Halden Arbeiderblad 2016 s.8, HIOF 
 
Ese, Jo. 
Fremtidens arbeidsmarked. Hva vi forteller studiesøkerne og hva vi egentlig vet. Samordna opptaks regionale 
saksbehandlerkonferanse; 2016-04-05 - 2016-04-06, HIOF 
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Research into Higher Education (SRHE) Annual International Conference; 2016-12-06 - 2016-12-09, HIOF 
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1

Rita Duesund

Fra: Rita Duesund
Sendt: mandag 20. mai 2019 12:56
Til: oss-mol@hiof.no; oss-statsvitenskap@hiof.no; Mari Kjos Hellum; Elin Strand 

Larsen; Lin Prøitz
Emne: Medarbeidersamtale
Vedlegg: MAS Rammer og samtaleguide m kommentarfelt (1).doc; MAS 

Handlingsplan.doc; Medarbeidersamtaler vår 2019.docx

Hei, 

Jeg ønsker å invitere dere alle til medarbeidersamtale. 

Det er i stor grad dere som vil styre disse samtalene. Ellers ønsker jeg å følge opp saker vi snakket om i sist 
medarbeidersamtale, samt å forstå: 

- Hvordan dere trives i forhold til nåværende arbeidsoppgaver og ansvar?
- Hvordan dere trives i arbeidsmiljøet?
- Ønsker/behov/interesse for opplæring og utvikling både på kort og lang sikt  - karriereplan?
- Tilbakemelding på hva jeg kan gjøre bedre?

Jeg vedlegger en guide som vi kan jobbe utefra (selv om den ikke må følges slavisk), hvor vi også dokumenterer hva 
vi blir enig om å fokusere på og jobbe videre med. 

Jeg har hengt vedlagte oversikt over ledige tider på døren min, så da er det bare å skrive seg på den tiden som 
passer dere. Skulle vi trenger mer enn 1 time, så prioritere jeg det slik at vi får den tiden vi trenger. 

Dersom disse tidene ikke passer er det bare å si ifra om alternative tider, så ordner vi det. 

Med vennlig hilsen 
Rita Duesund 

Studieleder i samfunnsfag 
Høgskolen i Østfold 

Telefon: +47 69 60 80 26 
Kontor: A3-106, B R A veien 4, Halden 
Epost: rita.duesund@hiof.no 
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Avdelingens kvalitetsrapport – Økonomi, språk og samfunnsfag (ØSS). 

Avdeling: ØSS 
Utvalgte studieprogram for studieåret 18/19; Master i organisasjon og ledelse(MOL) og Master i 
fremmedspråk i skolen (MFRISK). 
Dato: 11.11.2019 

Datagrunnlag: Ekstern programevaluering og egenvurdering av MFRISK og MOL, rapport fra prosjektet 
‘Utdanningsløftet’, delegasjonsreglementet for ØSS, rekrutterings- og kompetanseplan for ØSS, Trendar i 
søkjarutviklinga 2018 og studiebarometeret 2018 for ØSS. 

Vurdering av studieporteføljens kvalitet sett opp mot kvalitetsområdene: 
Inntakskvalitet: 
ØSS hadde en total økning på 8 % primærsøkere i 2018 sammenligna med 2017 samt en økning i antall 
studenter som er bosatt utenfor Østfold (se vedlegg 11,side 3). Begge programmene som evalueres i 
denne rapporten har flere søkere per plass, noe som skaper en styrkning i studentenes inntakskvalitet 
(sortering av kandidater som får plass). 
Læringsmiljøkvalitet: 
I studiebarometeret fra 2018, ser vi at 72% av respondenten er helt enig /enig at de alt i alt er tilfreds med 
det studieprogrammet de tilhører og ØSS studentene skårer sin tilfredshet med fysisk læringsmiljø og 
infrastruktur 0,2 over nasjonalt nivå (se vedlegg 12). Studenten får regelmessige muligheter til å gi 
tilbakemelding både gjennom midtsemesterevalueringer, deltagelse i LUKU, deltagelse i 
programråd(MFRiSK) og i møter med avdelingens ledelse og studentrådet på ØSS. 
Studieprogramkvalitet: 
I ekstern programevalueringsrapport for MFRISK ble det oppsummert; ‘Programmet erbjuder de 
studerande en kvalitativt högklassig utbildning som drar nytta av kompetensen hos lärare vid tre olika 
lärosäten’ (se vedlegg 2, side 9).  
I ekstern programevaluering for MOL ble følgende trukket frem; Nuvarande och tidigare studenter är 
mycket nöjda och upplever utbildningen som arbetslivsrelevant, att den lett till personlig utveckling samt 
fördjupat deras analytiska förmåga och förmågan till problemlösning. MOL är en väl fungerande 
masterutbildning’ (e vedlegg 5, side 6). 
I begge de eksterne programevalueringene fremkommer det og at programmene kontinuerlig har utviklet 
og forbedret seg, samt at det er fokus på å stadig forbedre resultater og redusere frafall. 
Undervisningskvalitet: 
Fagmiljøet på MFRISK har høy pedagogisk, didaktisk og digital kompetanse. Alle har i tillegg lang 
undervisningserfaring fra universitet og høgskoler. De som underviser, har også deltatt i 
interne kurs i relevante nettverktøy, blant annet Fronter, Canvas og Adobe Connect, (se vedlegg 2 side 9). 
Språkmiljøet ved høgskolen er ett av de største i Norge og har meget høy formalkompetanse (se vedlegg 
2, side 6) og deltar aktivt i flere forskergrupper og i flere nasjonale og internasjonale nettverk ( se vedlegg 
2 side 9-13). 
Alle ansatte på MOL er første eller toppkompetente og har pedagogisk kompetanse. De ansatte publiserer 
på høyt nivå og deltar aktivt både i forskergrupper og nasjonale og internasjonale nettverk (se vedlegg 6, 
side 12-17). 
Både på MOL og MFRISK ser avdelingen et relativt høyt frafall, i hovedsak pga at studentene jobber 100% 
ved siden av sine studier. Dette gjør at det er lagt opp til en høyere støtte f.eks. i veiledning da det er med 
på å sikre at et større antall studenter fullfører på normert tid. 
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Relevanskvalitet: 
I ekstern programevaluering for MRISK står det; ‘Programmets relevans för framtida lärare är 
genomgående stor och praxisanknytningen har ständigt förbättrats i alla programmets delkurser’ (se 
vedlegg 2, side 9). 
I kandidatundersøkelsen som ble gjort i sammenheng med den eksterne programevalueringen av MOL ble 
arbeidslivsrelevans og nytteverdien for studenten og samfunnet vurdert. Der fremkom det at; 80% av 
respondentene sa de har utviklet seg som leder, 90% at de har utviklet seg i sin yrkesrolle, 95% at de har 
fått en dypere forståelse for organisasjoners virkemåte og 96% sa de har fått personlig utvikling (se 
vedlegg 6, side 4). Dette sammenfaller med studiebarometeret fra 2018 hvor 95% av respondentene 
mener de får kompetanse som er viktig i arbeidslivet (se vedlegg 6, side 4). 
På begge programmene er de fleste studentene i 100% jobb ved siden av studiet. Dette bidrar også til å 
øke arbeidslivsrelevansen ved studiene, da man i stor grad benytter seg av studentene sine erfaringer og 
kunnskap inn i studiet gjennom studentaktive læringsformer. 
Resultatkvalitet: 
Som nevnt ovenfor har de to masterprogrammene på avdelingen relativt høyt frafall. På MFRISK skyldes 
dette flere faktorer; on-line studier er spesielt utsatte for stort frafall, og i tillegg er så å 
si alle studentene aktive språklærere, som arbeider heltid ved siden av deltidsstudier. Det 
kreves store ressurser for å holde på studentene og hjelpe dem til å gjennomføre programmet (se vedlegg 
2 side 5-6). 
På MOL er utfordringene like, ved at de fleste er i full jobb ved siden av studiet. I tillegg har mange 
utfordrende og krevende lederstillinger, som gjør at det er vanskelig å fullføre på normert tid. Vi ser at 
vanligvis fullfører studenten etter 6 år (og ikke 4 grunnet dette), se vedlegg 5 side 4. 
På begge masterprogrammene ble det også i 2016 gjort en del endringer med mål om å redusere frafall. 
På MOL er det et flertall av studenter som uteksamineres med A, B, og C og det er sjelden vi ser øvrige 
karakterene på skalaen benyttet. Dette sammenfaller med tilbakemelding om høy kvalitet på 
masteroppgavene som mottas fra eksterne sensorer samt det at en MOL studenten vant laurbærbladet i 
2019. 

 
 

Vurdering av hvordan avdelingen arbeider med utdanningskvalitet: Avdelingen har et stort fokus på 
utdanningskvalitet og har klare definerte ansvarsområder (se vedlegg 7). Fagansatte og ledelsen deltar 
aktivt inn for å bidra til å kontinuerlig forbedre utdanningskvalitet på avdelingen.  Det er en god kultur når 
det gjelder dette på ØSS, noe ledelsen understøtter ved å aktivt involvere seg i f.eks, 
midtsemesterevalueringer, studiebarometeret, regelmessige møter med studentrådet på ØSS, lede LUKU, 
delta i UKU og arrangering av fagdager for god undervisning og utdanningsledelse. Det er også 
implementert kollegabasert veiledning på avdelingen og det gis tid for alle som vil til dette (i 
arbeidsplaner). Ledelsen deltar også i regelmessige seksjonsmøter hvor faglig kvalitet og bedring av 
utdanningskvalitet alltid er noe det arbeides med. Det har også vært gjort et 1-årlig prosjekt med hensikt 
om å redusere frafall på avdelingen (se vedlegg 9). I det årlige studieplanrevisjonsarbeidet ser vi 
kontinuerlig endringer hvor mål og begrunnelser er å bedre utdanningskvaliteten i alle våre program og 
studier.  
Vi ser også verdien og nytten av nær kontakt med arbeidslivet (som for eksempel på BIK- bachelor i 
internasjonal kommunikasjon) og jobber for å styrke dette på våre eksisterende bachelor program på 
økonomi. 
Avdelingen har nå også et Advisory board som er med i vurdering og videreutvikling av eksisterende og 
nye program på avdelingen. Avdelingen har også utarbeidet en rekrutterings – og kompetanse plan (som 
revideres årlig), for å sikre at det planlegges for avganger og rekruttering av nødvendige kompetanse 
(både nå og fremover), se vedlegg 10. 
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 Vurdering av avdelingens studieportefølje i et fremtidsperspektiv på fem år: Når det gjelder de to 
utvalgte masterprogrammene vi har lagt vekt på i dette årets kvalitetsrapport fra avdelingen, viser 
vedlagte programevaluering og strategiske egenvurderinger at de begge har stor søkertall, høyt antall 
første- og toppkompetente ansatte, fornøyde studenter, høy arbeidslivsrelevans og er 
konkurransedyktige i nåværende marked. De har allikevel utviklingspotensial spesielt i forhold til å 
redusere frafall og oppnå større grad av internasjonalisering (i form av inn- og utveksling av studenter) og 
dette jobbes det med. 
Utover dette har avdelingen tatt noen grep, i form av nedleggelse av BSSK (bachelor i samfunn, språk og 
kultur) og lagt frem ønske om å slutte å tilby årstudiet –og påbygningsstudiet i statsvitenskap. Dette 
skyldes i stor grad; utdanningskvalitet, lite robust fagmiljø, muligheten for å tilby gradsgivende utdanning 
og studentenes muligheter for jobb etter end utdanning (jamfør HiØ strategiske plan). I tillegg har det blitt 
gjort en stor endring av BRR (bachelor i regnskap og revisjon) som nå har blitt en bachelor i regnskap. I 
stor grad skyldtes endring til BR, vanskeligheter med å rekruttere nok høykompetente faste ansatte innen 
regnskap, da vi ikke klarer å konkurrere med det private arbeidsmarkedet om disse. 
Avdelingen og dens Advisory board ser også behov i markedet for en ny bachelor i språk (BASIKS) og en ny 
master i økonomi, og jobber for å få til dette (også i samsvar med HiØ sin strategiske plan). 

 
§ 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 

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 

(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 
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(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 

 
 

Vurdering av studiemiljø, oppfølging og fremdrift for stipendiater: 
Avdelingen har 2 stipendiater på MOL som er i siste fase av sitt doktorgradsarbeid. Disse er tett koblet til 
sitt fagmiljø på MOL gjennom at både hovedveileder og bi-veileder er ansatt der. Stipendiatene følges 
aktivt opp både av sine veiledere og nærmeste leder. Begge er forventet å fullføre innen normert tid (men 
med utsettelse som følge av sykdom) i løpet av 2020/2021. I tillegg har vi 2 nyansatte stipendiater som nå 
er tilknyttet seksjonen for økonomi, hvor hovedveileder tilhører. De har også fått hver sin bi-veileder som 
arbeider på seksjonen for samfunnsfag. Disse 2 stipendiaten er en del av HiØ sitt phd prosjektet med 
tematikken ‘det digital samfunn’ og vil i fremtiden bli en aktiv del av en stipendiat gruppe på 8-10 
studenter ved HiØ.  For disse vil det arrangeres fagseminarer og workshops med mer arrangert av 
forskningsenheten. Stipendiaten vill også følges opp av sin nærmeste leder. 
 

 
 

Handlingsplan med tiltak og ansvar for oppfølging: 
• Utvikling av internasjonalisering på avdeling ØSS – studieleder Lana Berglund (sammen med 

øvrig ledelse) –kontinuerlig. 
• Forbedring av utdanningskvalitet og reduksjon av frafall – studieleder Rita Duesund (sammen 

med øvrig ledelse) -kontinuerlig 
• Opprettelse av BASIKS- studieleder Berit Grønn og dekan Trond Hammervoll – søknad sendes 

oktober 2020. 
• Opprettelse av ny Master i økonomi og digitalisering – studieleder Lana Berglund og dekan Trond 

Hammervoll – søknad sendes oktober 2020. 
• Avtaler på plass om inn- og utveksling på MOL – studieleder Rita Duesund –innen 2020. 
• Slutte å tilby årstudiet og påbygningsstudiet statsvitenskap – studieleder Rita Duesund og Trond 

Hammervoll i samarbeid med øvrige ledelse ved HiØ. 
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STYRINGSDIALOG 2019 – avdelingene – referat  

AVDELING: Avdeling for økonomi, språk og samfunnsfag 

DATO: 10.05.2019 

TIL STEDE: Lars-Petter Jelsness-Jørgensen, Carl-Morten Gjeldnes, Frid Sandmoe, Gaute 
Storås, Trine Eker Christoffersen, Jørgen Hovde Grønlund, Elin Corneliussen 
Trond Hammervoll, Lana Berglund, Rita Duesund, Berit Grønn, Kristin Føsker Hagemann, 
Anne Suther Bunæs. 

Referent: Anne Malme 

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. 

Studier/internasjonalisering 

Ansvarlig: Studiedirektør 

Oppsummering/signaler: 

 Avdelingen opplever at markedet i større grad etterspør program, og dermed mindre
interesse for årsstudium. Avdelingen legger ned BSSK-studiet, og det jobbes med ny
BA i samarbeid med IT og ny master i økonomi. Det jobbes for å kunne tilby mer
praksisrettede studier. Det krever flere ressurser og avdelingen opplever ikke
tilstrekkelig administrativ støtte til praksisstudier slik den kunne ønske.

 I den videre utviklingen revideres alle nye programmer med master og phd for øyet.
 Det er utfordringer knyttet til gjennomføring og studiepoengproduksjon, Avdelingen

jobber derfor mye med utvikling og revisjon av studiene, kvalitet og digitale verktøy.
Det ansettes studentassistener i alle fag på økonomi, og man tester ut bruk både på
spansk og tysk Det er laget en pilot som gjør det mulig for potensielle studenter å
teste sine språkkunnskaper før man søker, og man håper det vil bedre
gjennomstrømningen.

 Nettbaserte studier er bra for  høgskolen, men krever mer ressurser enn de
campusbaserte, ikke minst for å unngå frafall.

 Deltidsmastere har årsaker til frafall som avdelingen opplever som litt utenfor dens
kontroll, men har likevel fokus på det.

 I samarbeidet med studieenheten opplever avdelingen å få mye god støtte, men at
det også er rom for forbedringer knyttet til prosess og rolleforståelse.
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 I arbeidet med søknad til et SFU innen språk ble det klart at slike store prosjekter må 
være bedre forankret i avdelingsledelsen. Dekaner og studieledere må være 
involvert, det må utarbeides en milepælsplan og en god prosjektbeskrivelse. 
Som avdeling og institusjon må vi lære av prosessen og jobbe mot å profesjonalisere 
organisasjonen. Det vil bli foretatt en grundigere evaluering til høsten. 

 Avdelingen bør få på plass bedre nettsider på engelsk.  
Ansattprofilene er noe av det som er mest besøkt, så det er en god idé å starte her. 
Avdelingen bør sørge for å få ut informasjon om studier og forskning på et enkelt 
nivå, bistand fra ny nettredaktør kan evt. komme i tillegg.  

 Svarprosenten fra ØSS på studiebarometeret er svært lav. Det anbefales å sette av 
konkret tid for gjennomføring. 

 Avdelingsledelsen mener det er et behov for å forsterke ressursene til 
studieveiledning. Studentene trenger ofte bistand i sitt studieløp og overfor ulike 
valgretninger de må ta. Det kan være behov for å sammen tenke på hvordan man 
best rigger store studieprogram og studentkull. 

 Avdelingen vil følge opp Humaniora-meldingen.  
 Når det gjelder språk i Utviklingsavtalen med KD, mener avdelingsledelsen at det 

ligger et potensiale for samarbeid med OsloMet. Det er viktig at rektoratet får 
informasjon om hva avdelingen kan tilby slik at det bringes videre i dialogen med KD.  

 

3. Internasjonalisering 

Oppsummering/signaler: 

 Ifølge avdelingsledelsen har den gode tall for inn- og utvekslende studenter, høy 
ansattmobilitet og undervisning på engelsk. Likevel jobbes det med flere emner på 
engelsk, blant annet vil ny master i økonomi kun tilby emner på engelsk. Det jobbes 
også for å få til mer utveksling, bla til Kina knyttet til både studier og forskning. 

 Avdelingen ønsker tettere oppfølging fra institusjonelt hold til de internasjonale 
studentene. 
 

 

Forskning og utvikling 

Ansvarlig: Forskningsdirektør/prorektor/rektor 

Oppsummering/signaler: 

 Avdelingen startet i januar med å utarbeide en forskningsstrategi. Det er skrevet 
utkast som er sendt ut til de 10 forskergruppene, og FoU-utvalget er også involvert. 
Det er en viktig prosess for avdelingen, og strategien ferdigstilles trolig i september. 

 I tillegg jobbes det med en felles språkstrategi (språk i opplæringen) i samarbeid med 
LU og Fremmedspråksenteret. Det krever tid og ressurser, fordi det er ulike retninger 
og miljøer som skal samarbeide.  
Forskergruppene er åpnet opp for deltakelse fra LU og Fremmedspråksenteret, og 
man ønsker å få til et godt samarbeid. 

 Avd. ØSS er involvert i begge de to store institusjonelle satsingsområdene for HiØ. 
Avdelingen har også fått to stipendiater, som er knyttet til de institusjonelle 
satsingsområdene. 
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 Avdelingen kan vise til økt publisering på nivå 2, det er positivt. Det er likevel ønskelig 
at flere er publiseringsaktive, tallet har vært stabilt de siste 3-4 år. 

 Avdelingen bygger opp under phd-satsingen, blant annet ved at den samarbeider 
med avd. IT om en felles BA. Nå jobbes det videre med phd-programmet. ØSS er 
imidlertid ikke representert i noen arbeidsgrupper, og den bør derfor komme med 
forslag til flere aktuelle personer som kan bidra inn i det viktige arbeidet. 

 Avdelingen bør se på hvordan den kan øke mulighetene for ekstern finansiering.  
I utkastet til avdelingens nye forskningsstrategi fremkommer det ikke at ekstern 
finansiering er et prioritert mål, og det bør tas med i den videre skriveprosessen. 
Avdelingsledelsen bør også være tydelige på at det ikke skal gis noe mer tid utover 
den FoU-tiden som er avsatt på arbeidsplan. 

 Avdelingen må melde signaler om eksterne søknader til forskningsenheten, her kan 
forskningsenheten bidra og det er viktig at den kjenner til alle søknader.  

 Avdelingen bør jobbe med å få god oversikt over sensitive forskningsdata og at disse 
er forsvarlig oppbevart og lagret. Dekan er øverste ansvarlig, og kan få hjelp til å 
skaffe den nødvendige oversikten av forskningsenheten dersom det er behov. 

 
 
Formidling 

Ansvarlig: rektor 

Oppsummering/signaler: tema ble ikke tatt opp eksplisitt. 

 

Kompetanse/personal 

Ansvarlig: HR-direktør 

Oppsummering/signaler: 

 Avdelingen har god fordeling mellom kvinner og menn, et internasjonalt miljø, og har 
høy andel førstekompetanse. Mange eldre ansatte vil gå av innen få år Det er laget 
en rekrutteringsplan som er delt med øverste ledelse, for hvordan den kompetansen 
skal erstattes. 

 Avdelingen oppfordres til fortsatt å jobbe med de utfordringer den har knyttet til 
arbeidsmiljø og kultur. Her har avdelingsledelsen etablert et godt samarbeid med HR 
sentralt. 

 Avdelingen er noe bekymret for rekrutteringen både til språk og økonomi.   
Innen økonomi er det generelt vanskelig å rekruttere riktig kompetanse, og stillinger 
må ofte lyses ut flere ganger. 

 Avdelingen har en høy andel førstekompetente, men det er likevel noen sårbare 
miljøer. 

 Planleggingen av nødvendig kompetanse for høsten er i rute. Noen utfordringer løses 
ved bruk av timelærere. Det hender at kravet om førstekompetanse må reduseres til 
høgskolelektor, det løses i så fall på en god måte i standardteksten i de 
stillingsutlysningene som man har nå. 

 Avdelingen kan vise til enkelte gode eksempler hvor nye digitale 
undervisningsmetoder og læringsformer er tatt i bruk. Det er veldig ulikt 
kompetansenivå på ansatte, så dette jobbes det med å jevne ut. Avdelingen ønsker 
at det kommende læringsstøttesenteret også er åpent for studenter. Fra 01.09.2019 
trer ny forskrift i kraft, det stilles større krav til undervisningsfaglig kompetanse og 
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endrede krav for å bli professor. Meritteringsordningen vil også kunne bidra til å holde 
fokus på god undervisningskvalitet. 

 Når det gjelder midlertidighet, er det viktig å være bevisst på at kriteriet for den type 
ansettelser er at arbeidet må være av midlertidig karakter. 

 Avdelingen oppfordres til å ha en tettere styring med overtidsbruk på avdelingen. Det 
handler om å være bevisst på når den føres, mengde, og hva som oppgis som årsak.  

 Det minnes om regjeringens inkluderingsdugnad. Avdelingen oppfordres til å ha den i 
bakhodet ved ansettelser, vi må rapportere på det. 

 

Økonomi 

Ansvarlig: økonomidirektør 

Oppsummering/signaler: 

 Gjennomstrømming og studiepoengproduksjon er per nå for lavt, det må avdelingen 
jobbe med. 
 

Avdelingens viktigste utfordringer: 

- Økonomi og produksjon av studiepoeng og uteksaminerte kandidater 
- Rekruttering av ubesatte stillinger. Stor naturlig avgang, arbeid med arbeidsmiljø og 

holdninger 
- Språk i opplæringen 
- Styrke forskningen 

 

HiØs utfordringer: 

-Ta en sentral plass i Viken, og styrke HiØs posisjon 
- Phd-satsingen  
- Satsingen innen språk i opplæringen 
- Kvalitetssystemet. Viktig å profesjonalisere og effektivisere administrative prosesser   
og leveranser. 

 

 

.  
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Program MOL 1: 5. samling 
9. og 10. januar 2020
Myter og moter i organisasjoner
Ansvarlig: Jan Moren

Torsdag 9. januar 

0915 - 1130 Et myteperspektiv på organisasjoner - en introduksjon. 
Litteratur: Christensen m.fl. 2015 (Organisasjonsteori for offentlig sektor) 
kapittel 4 (ikke pensum). 

1130 - 1215 Lunsj  
1215 - 1315 Pragmatisk Institusjonalisme - rapport fra fem frontavsnitt. 

         Litteratur: Røvik 2007 kapittel 2.   
1330 - 1415 Hvordan spres ideer og oppskrifter om organisering? 

         Litteratur: Røvik 2007 kapittel 3.  
1430 - 1515 Translasjon, kunnskapsoverføring og translasjonskompetanse. 

         Litteratur: Røvik 2007 kapittel 11 og 14. 

Fredag 10. januar 

0915 - 1100 Organisasjonsideer mellom teori og praksis. 
         Litteratur: Røvik 2007 kapittel 12 og 13. 

1115 - 1200 Seminar: grupper  
1200 - 1230 Lunsj.    
1230 - 1300 Seminar: plenum 
1315 - 1400 Translasjoner og virus. 

         Litteratur: Røvik 2007 kapittel 15.  
1415 - 1500 Myteperspektivet og egen forskning - noen eksempler på hvordan  

         dette perspektivet ble anvendt i PHD-avhandlingen Om reformer. 
         Litteratur: Moren 2011 (ikke pensum)  

1500 - 1515 Oppsummerende samtaler og muntlig evaluering av samlingen. 

Førsteamanuensis Jan Moren. Avdeling for samfunnsfag og fremmedspråk. Høgskolen i Østfold, Halden. 
Telefon: 69608319 / 4788479. E-post: jan.moreitteratur: n@hiof.no 

Avdeling for økonomi, 
språk og samfunnsfag 

1757 Halden 
Telefon: 69 21 52 00 

Masterstudium i 
organisasjon og ledelse 
MOL 1 

Vedlegg 26
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https://www.hiof.no/oss/om/organisasjon/advisory-board/advisory-board.html 

Medlemmer av Advisory Board

Vedlegg 28
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1

Rita Duesund

Emne: FW: Møte i Advisory Board - Avdeling for økonomi, språk og samfunnsfag
Plassering: Møterom Halden C2-208 - 22 plasser

Start: tir. 17.09.2019 12:30
Slutt: tir. 17.09.2019 15:00
Vis tid som: Foreløpig

Regelmessighet: (ingen)

Møtestatus: Ikke svart ennå

Arrangør: Siv Skaarer Hansen

Kjære medlemmer i Advisory Board 

Vi ser at det er en hektisk periode for alle før sommerferien og ønsker derfor å flyttet møtet til 17. september, håper 
denne datoen passer. 

Riktig god sommer! 

Agenda: 

 Ekstern periodisk programevaluering av Master i Fremmedspråk i skolen
 Egenvurdering av Master i Fremmedspråk i skolen og Master i Organisasjon og ledelse og

gjennomstrømningsproblematikk

Rapporter og informasjon vil sendes nærmere møtetidspunktet. 

Vi serverer noe til kaffen denne dagen. 

På vegne av ledelsen, 

Siv S. Hansen 

Vedlegg 29
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Prosjektrapport «Utdanningsløftet» 

Et prosjekt studieåret 2017-2018 
ved Avdeling for Økonomi, språk og 
samfunnsfag (ØSS). 

Formålet med prosjektet er å bedre studentgjennomstrømningen ved 
avdelingen. 

Rita Duesund (Prosjektleder) 

Natalie Tvete Isaksson (Prosjektmedarbeider) 

Vedlegg 30
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1. BAKGRUNN  
Da arbeidet med dette prosjektet startet ble det utarbeidet en rapport av daværende dekan Arve 
Negaard kalt ‘Forprosjektet’, se vedlegg 8.3. 

Her blir det beskrevet bakgrunn for prosjektet, avgrensning av mål, prosjektorganisering og 
prosjektoppfølging.  

Prosjektet skulle omfatte to hovedtiltak: 

• Generell studieveiledning for studentene gjennom HiØ nettbaserte studiemestringsprogram 
• Individuell oppfølging av den enkelte student, med vekt på studentene i studieprogrammene 

ØKAD, BRR, MOL og MFRISK 

Under punkt 2 nedenfor, blir ytterligere avgrensing og innskrenkning av fokus for prosjektet 
beskrevet. 

2. HOVEDPROSJEKTET 
2.1 Avgrensning av mål og fokus  
 

Formålet med prosjektet er: 

• Å bedre studentgjennomstrømningen i avdelingen, samtidig som studentens 
læringsutbytte skal være like godt som tidligere. 

Delmål:  

1. Oppnå bedre studentgjennomstrømning enn i 2017 basert på samme datagrunnlag. Med 
gjennomstrømningen mener vi at studenten fullfører påbegynt gradsutdanning. 
Læringsutbytte skal være like godt som tidligere, det vil si at vi ikke endrer læringsutbytte 
som beskrevet i respektive studieplaner fra tidligere år og studentene måles ut fra samme 
forventinger som tidligere. Vi ser i dette prosjektet ikke på karakterer, men fullført grad 
versus ikke fullført grad. 

2. Oppnå høyere studiepoengproduksjon enn i fjor basert på samme datagrunnlag. 
3. Utvikle en modell/verktøy for oppfølging som kan tilpasses alle studieprogram.  

Fokus: 

• Hovedfokus i dette prosjektet er bachelor i økonomi og administrasjon (BØKAD) og 
bachelor i regnskap og revisjon (BRR) grunnet høyt frafall ved disse studieprogrammene. 
Deretter ønsker vi å fokuser på nettstudiene. Årsaken til sistnevnte er at vi har en veldig 
stor andel nettstudier og vi ser for oss at dette vil øke i fremtiden, derfor vil det være 
hensiktsmessige å kunne forstå årsak til frafall ved disse studiene bedre. 

• Vi vil fokusere på 1. og 3. års studentene for å oppnå delmål 1 ovenfor. 
• Vi vil fokusere på å teste og måle effekten av ulike tiltak gjennom prosjektet for å kunne 

oppnå delmål 2 ovenfor. Vi antar også at effekten av disse tiltakene vil være med på å 
oppnå delmål 1.  

Årsakene til at vi velger å bruke prosjektet for å teste og måle ulike tiltak er grunnet den korte 
tiden vi har for å jobbe med dette. Vi har også en del kvantitative data, men ikke mye 
kvalitative data som kan være med på å identifisere årsakene til frafall. Derfor vil vi gjennom 
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dette prosjektet innhente mer kvalitative data og jobbe med langsiktige planer utover 
prosjekttiden for å tilrettelegge for større bruk av denne informasjonen. 
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3. INNSAMLING OG ANALYSE AV DATA 
3.1 Frafallsanalyse økonomistudenter ved ØSS. 
Som et tiltak i forkant av prosjektet utdanningsløftet har Theo Schewe som er ansatt i økonomi 
gjennomført en analyse av kull fra BØKAD høsten 2014 til 2017, se vedlegg 8.2.  

Modellen nedenfor viser kompleksiteten og de mange ulike variablene som kan være med på å 
påvirke frafall. 

3.1.2 Enkel modell om gjennomstrømming og frafall 
 

 

I løpet av prosjektperioden ble det gjennomført gjrt en analyse av alle midtsemesterevalueringene 
(for alle emnene ved ØSS) både høst 2017 og våren 2018.  

3.2 Data for gjennomstrømning og studiepoengproduksjon for avdeling ØSS 
Gjennomføring for avdelingens bachelor og masterprogram fra 2015-2017 

Tabell 3.2.1 
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Tabellen viser gjennomstrømning på avdelingen på bachelor og masterprogram, fra kull som ble 
tatt opp i 2012-2014. 

Tabell 3.2.2 

 

Kilde: DBH 

På Bachelor i internasjonal kommunikasjon ligger gjennomstrømningen relativt likt på ca.70 %. 
Det samme gjelder bachelor BRR (regnskap og revisjon) og BØKAD (økonomi og administrasjon) på 
ca.60%. I og med at ved de 2 første studieårene på disse bachelorgradene har studenten stort sett 
felles undervisning har vi valgt å slå disse tallene sammen. Men i kullet som gikk ut i 2017 ser vi en 
stor nedgang i gjennomstrømningen til 47%. Det er vanskelig å si med sikkerhet hva som kan være 
årsak til denne nedgangen, men i 2016 ble ny revisorlov vedtatt, hvor studentene nå trenger 4 års 
utdanning for å bli autorisert som revisor. Dette kan være en mulig årsak til at studenten ikke 
fullførte. 

På begge masterstudiene er det stor variasjon fra år til år i andel studenter som fullfører. På MOL 
(organisasjon og ledelse) gjorde man i 2016 en stor omstrukturering av programmet, og 
hovedhensikten var å bedre gjennomstrømningen. Det ble gjort flere tiltak som for eksempel å 
begynne veiledning på år 3, begynne arbeid med litteraturgjennomgang i år 2 og man har lagt om 
mye av tradisjonell forelesning til seminarer med mer studentaktivitet. Det er for tidlig å se 
effekten av dette, men det vil bli fulgt opp og evaluert i årene fremover. 

Studiepoengproduksjon for avdelingen fra 2012 til 2017 

Tabell 3.2.3 
Studieprogramnavn 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Studiepoeng 
produksjon 
(60 stp. 
enh.) 

Studiepoeng 
produksjon 
(60 stp. 
enh.) 

Studiepoeng 
produksjon 
(60 stp. 
enh.) 

Studiepoeng 
produksjon 
(60 stp. 
enh.) 

Studiepoeng 
produksjon 
(60 stp. 
enh.) 

Studiepoeng 
produksjon 
(60 stp. 
enh.) 

Sum totalt 679 650,15 680,79 624,94 688,5 668,46 
Kilde: DBH - Studiepoengproduksjon iht. studieprogrammet hvor emnet primært tilhører, se DBH 

Som summen i tabellene ovenfor viser er det variasjon fra år til år på avdelingens totale 
studiepoengproduksjon. 
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3.3 Variasjon fra intern data og DBH data 
Fra Theo Schewe sin analyse i vedlegg 8.2 og DBH tall i punkt 3.2 er det en liten variasjon. 
Hovedårsaken til dette er at i Schewe sin analyse er tallene regnet på grunnlag av; antall studenter 
dividert med antall studieår i programmet som gir en grovt estimert indikator på fullførte program 
pr. student i avgangsåret. Dette fordi da denne analysen ble gjort var 2014 kullet ikke ferdige, mens 
DBH dataen er gjort er de faktiske tallene. Det er generelt ikke store avvik, og det som er positiv er 
at DBH tallene fra 2012 og 2013 kullet viser at våre studenter sin fullføringsprosent ligger høyere 
enn det som er gjennomsnittet på landsbasis. 

3.4 Midtsemesterevalueringsdata 
Høst 2017 og våren 2018 gjennomførte avdeling ØSS midtsemesterevalueringer (som vanlig), men 
med noen endrede spørsmål og større muligheter for studenten å utdype og forklare årsaker. 

Mange av tiltakene som har blitt gjort i løpet av prosjektperioden er basert på tilbakemeldingene 
fra studenten gjennom midtsemesterevalueringen.  

Hovedfunnene blir beskrevet nedenfor: 

Midtsemesterevaluering 2017 2018 
Svarprosent 49% (1476 av 3022)   38% (855 av 2622) 
Studerer på heltid 87 % 85 % 
Er mellom 18-25 år  57 % 56 % 
Har gjort seg kjent med emnebeskrivelsene 91 % 88 % 
Har deltatt i alle eller de fleste av undervisningene 87 % 80 % 
Synes undervisning er god eller meget god 75 % 66 % 
Har skaffet seg litt eller ingenting av 
pensumlitteraturen  

13 % 12 % 

Sjelden, av og til eller aldri møter forberedt til 
timene 

34 % 37 % 

Synes faglærer er «Dyktig» eller «Meget dyktig» til 
å formidle innholdet i emnet 

77 % 71 % 

Fornøyde (meget/godt/passe) med emnet som 
helhet så langt 

95 % 90 % 

 

Midtsemesterevalueringen høst 2017 
• I spørsmålet om hva som kunne bedret egen mestring i emnet, svarer 40% ekstra 

undervisning/øvingstimer, 34% svarer veiledning av faglærer og 26% svarer kollokvier 
organisert av HiØ. 

Midtsemesterevalueringen våren 2018 
• I spørsmålet om hva som kunne bedret egen mestring i emnet svarer 44% ekstra 

undervisning/øvingstimer, 33% svarer veiledning av faglærer og 28% svarer kollokvier 
organisert av HiØ. 

3.4 Sammenfatning 
Konklusjonen man kan dra fra både DBH data og analysen foretatt av Theo Schewe er at frafall og 
gjennomstrømning for økonomistudier på bachelornivå i Norge ligger generelt høyt (ca.50% 
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fullfører). Frafall og gjennomstrømningen ved økonomistudiene ved HiØ er ikke dårligere enn ved 
HNS og NMBU og gjennomstrømningen har ikke blitt dårligere over tid. Frafall og 
gjennomstrømningen er ikke tilfredsstillende og avdeling ØSS har en stor jobb å gjøre for å 
systematisk jobbe for å bedre dette på sikt. 

Fra tallene på studiepoengproduksjon og gjennomstrømning ser man at det det er stor variasjon 
fra kull til kull og år til år, og det er vanskelig å peke på konkrete årsaker til disse variasjonene. 

Det vi ser i midtsemesterevalueringer er at en stor andel av studentene er fornøyd/meget fornøyd 
med emnet og faglærer. Noe som er gjengående er at studenten mener at bedret mestring av 
emnene kunne vært oppnådd med ekstraundervisning/øvingstimer, veiledning og 
kollokviegrupper organisert av HiØ. Evalueringen viser også at mange ikke har kjøpt 
pensumlitteratur fordi det er for dyr og de ønsker å låne på biblioteket. En stor andel av 
studentene mener også at de får mer utbytte av å lese selv enn å gå på forelesning og mange 
møter ikke forberedt til timene. 
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4. KONKRETE TILTAK OG GJENNOMFØRING 
4.1. Kurs i studiemestringsteknikk: 
Høgskolen i Østfold gikk til innkjøp av kurs i studieteknikk til studiestart 2017. Dette er et gratis 
tilbud til alle studentene ved HiØ. Kurset heter «Superlæring» og alle fagansatte har også fått 
informasjon om, og kan benytte seg av dette kurset.  Avdeling ØSS har oppfordret alle fagansatte 
til å minne studenten om dette kurset, i tillegg har vi hengt opp plakater rundt på bygget og sendt 
ut påminnelse per epost gjennom prosjektperioden. Studenter har også blitt informert og tipset 
om dette i veiledningssituasjon. 

• Per 31.08.2017 har 114 studenter ved Avdeling for ØSS tatt kurset.  
• Per juni 2018 har 219 studenter fra Avdeling ØSS benyttet seg av kurset i studieteknikk (av 

totalt 1192 registrerte brukere) 
• Per 31.08.2018 har 276 studenter ved avdeling ØSS registrert bruker. 67 nye brukere ble 

opprettet i perioden 01.08.2018-30.08.2018 

Markedsføring av kurset ble gitt: 

• Gjennom «kræsjkurs i studieteknikk» for alle 1. årsstudenter ved studiestart gitt av Olav 
Schewe (som har utviklet kurset) både ved oppstart høsten 2017 og høsten 2018 

• Plakater og flygeblader på begge studiesteder 
• Infoskjermer i bibliotekene 
• Markedsføringsfilmer via HiØ’s Facebook-sider 
• Høgskolens nettsider 
• Informasjon via epost til alle studenter begge semestre 
• Påminnelser via epost til allerede registrerte brukere 
• Informasjon til ansatte via personalmøter  

Det var læringsmiljøkonsulent Tommy Payne som hadde hovedansvaret for å markedsføre kurset. 
I ettertid fikk alle brukere tilsendt en lenke til å evaluere kurset. Evalueringen ble gjennomført i 
november 2017. Dessverre var det svært få som svarte på denne (31 respondenter (3%)). De som 
svarte hadde mye positivt å melde tilbake. Så selv om resultatet ikke kan sies å være 
representativt, kan det gi en indikasjon på at brukerne har hatt positiv nytte av dette kurset.  

I tillegg til det digitale kurset ble det holdt kurs for alle studenter i lese- og notatteknikk i februar 
2018.   

HiØ har besluttet å opprettholde tilbudet om digitalt kurs i studieteknikk «Superlæring» også 
studieåret 2018-2019.  

Dette er et tiltak det er vanskelig å måle konkrete effekter fra, og det anbefales at ytterligere 
evalueringer blir gjennomført i årene fremover. 

4.2 Sarpsborg 08 mentale trener- mindfulness 
Under studiestartuka inviterte seksjonen for økonomi (etter anbefaling av en av de fagansatte) 
Trond Lunåshaug, mental trener for Sarpsborg 08. Han snakket om metoder for å kunne fokuserer 
på de riktige tingene, hvordan man kan dempe stress gjennom ulike øvelser og annet innen 
‘mindfulness’. Det ble også gjennomført øvelser med alle som deltok, flere ganger gjennom 
foredraget. Økonomistudentene og ansatte ble invitert.  
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Dette var et spennende foredrag med positive tilbakemeldinger fra de som deltok. Det var for øvrig 
ikke så godt oppmøte som vi hadde håpet på da det var få studenter som møtte. Erfaringene fra 
studiestartuka er at studentene ikke møter til det som ikke er obligatorisk. Dette overrasket oss 
litt. Vi hadde håpet å kunne invitere noen inn for å motivere studentene ved oppstarten, men det 
viste seg denne gang at dette tiltaket ikke nådde helt frem. Det bør vurderes å starte med faglig 
opplegg tidligst mulig og at visse tiltak gjøres obligatorisk.  

4.3 Minne studentene på forventet oppførsel i timene 
I dialog med fagansatte fikk vi tilbakemeldinger på at studentene ofte; kommer for sent, sitter mye 
med mobiltelefonen i timen, snakker og forstyrrer andre og bruker PC til andre ting enn å jobbe 
med fag (lese nyheter, Facebook etc.).  

Vi sendte derfor ut en melding til alle fagansatte hvor vi ba dem om å formidle følgende regler til 
studenten: 

«3 gylne regler i undervisningen» 

• Kom tidsnok til undervisningen og unngå støy 
• Slå mobilen på lydløs og legg den bort 
• Bruk PC til undervisningsrelatert arbeid  

 
Dette tiltaket formidlet vi videre til Læringsmiljøutvalget ved HiØ med ønske om at plakater med 
disse reglene henges opp i alle undervisningsrom. Saken ble tatt opp i Læringsmiljøutvalget og ble 
godkjent.  

Plakatene er nå laget og hengt opp i ca. 70 undervisningsrom i Halden og Fredrikstad, med tekst 
både på norsk og engelsk. I studiestartuka og i informasjonsmøte med alle studentene for 
studieåret 2018/2019 ble det gitt informasjon om de «3 gylne reglene i undervisningen». 

I tillegg har fagansatte blitt oppfordret til å minne studenten på disse reglene, som er laget av 
hensyn til medstudenter og forelesere. 

Dette er et tiltak som det er vanskelig å måle konkret effekt av, men vi håper at dette kan være 
med på å bidra til et bedre læringsmiljø for studentene  og de som underviser som derav kan være 
et bidrag til å bedre gjennomstrømning og studiepoengproduksjon. 

4.4 Frokostmøte- oppstartsmøter med økonomistudenter 1. og 2. studieår:  
I starten av nytt semester (våren 2018) gjennomførte vi informasjonsmøter for økonomistudentene 
på 1. og 2. studieår.  

Etter innføring av forkunnskapskrav på økonomistudiene er det svært viktig at studentene er klare 
over konsekvenser av stryk på eksamen og hva de må huske på i den forbindelse. Det er 
oppmeldingsfrister de må forholde seg til og noen er nødt til å komme til studieveiledning for å 
lage en plan for videre studier. Vi er også nødt til å informere godt om valg av profileringer og 
forkunnskapskrav for å starte siste studieår.  

Dette gjør vi for å forhindre at studenter blir forsinket på grunn av informasjonssvikt og manglende 
kunnskap om hva som kreves. Disse typer informasjonsmøter vil man fortsette med også i 
etterkant av prosjektet. 
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4.5 Regelmessige møter med studentrådet ved ØSS 
Det har blitt innført regelmessige møter (annenhver måned) med studentrådet ved ØSS. Her møter 
studenter som representerer ulike studieretninger ved ØSS. Disse møtene har vi for å kunne oppnå 
en god kommunikasjon mellom studentene, ledelsen og studieadministrasjon. Her får studentene 
mulighet til å ta opp problemstillinger og de får også mulighet til å stille spørsmål direkte til alle 
studielederne og studiekonsulent. Det er også et viktig fora for avdelingsledelsen da de kommer 
nærmere på studentene og kan stille de spørsmål direkte.  

Avdelingen benytter disse møtene til blant annet å gå gjennom midtsemesterevalueringene, både i 
form av gjennomgang av spørsmål i forkant, men også gjennomgang av resultater i etterkant. 
Oppfølging av resultater blir også orientert om her.  

Videre benyttes møtene til å jobbe sammen om felles mål, studentene hjelper ledelsen og 
fagansatte med for eksempel å markedsføre karrieredagen, ekstraundervisning og å få opp 
svarprosent på midtsemesterevalueringer. Ledelsen hjelper studenten med å fremme ønsket tiltak 
og ta videre forslag de spiller inn til oss.  Ett konkret forslag fra studenten har vært at de savner 
mer tiltak/mulighet for å ha en plass å samles etter skoletid. De har fremmet et forslag om at 
studentene bør få benytte Aud6 (studentenes møteplass ved studiested Halden) mer. Spesielt fordi 
studiested Halden ligger et stykke unna sentrum og det er lite tilbud i form av cafeer, restauranter 
eller lignende hvor studenten kan møtes. Ledelsen ved ØSS støtter et slikt forslag og mener at det 
sosiale aspektet og trivsel er svært viktig for å bedre gjennomstrømning. Dette har også blitt 
diskutert i LUKU som støtter dette og forslaget har derfor blitt sent videre til UKU ved HIØ. 

Vi har også informert studentrådet om prosjekt «Utdanningsløftet», med særlig fokus på 
økonomistudiene og at alle innspill til forslag er velkomne. Ett konkret innspill fra studentene har 
her vært at første studieår på BRR og BØKAD er for vanskelig med for mange tunge fag, og at man 
bør flytte på visse emner i studiets løp for å gjøre det lettere for studenten å se sammenhenger og 
ha bedre grunnlag for videre studieprogresjon. De ønsker også mer mulighet for å jobbe med 
oppgaver med faglærer tilstede, noe som også ble bekreftet gjennom midtsemesterevalueringene.  
En av studentene i studentrådet ved ØSS har også sagt ja til å bli med i arbeidsgruppen som skal 
jobbe frem de reviderte bachelorstudiene på avdelingen. 

4.6 Endring av midtsemesterevalueringen 
For å få en bedre forståelse av årsaker til frafall har vi gjort en del endringer i 
midtsemesterevalueringsskjema. Blant annet har vi mange steder gitt studenten muligheten til å 
forklare /utdype et svar (for eksempel der de rangere at de er lite eller svært lite tilfreds). 

Forslagene for endringene ble diskutert og vurdert på LUKU møtet i september 2018 og også 
studentrådet ble spurt om å gi tilbakemelding på innholdet i skjema. På den måten sikrer vi at 
spørsmålene blir forstått og ivaretar samtidig målsetting om studentinvolvering. 

Ledelsen ved ØSS har sett på prosessen for å forsikre at oppfølging av tiltak blir gjort i etterkant av 
evalueringen, slik at dette også er tydelig for studentene at vi hører og foretar endringer som følge 
av deres tilbakemeldinger.  Ledelsen ble enig om at fra studieåret 2018 ville alle fagansatte bli bedt 
om å bruke ett par minutter på gjennomgang av resultatene av midtsemesterevalueringen i 
klassen (også der det er entydig positivt). Der det er identifisert muligheter for forbedringer har 
faglærer blitt bedt om å informere studenten om planlagte tiltak for å bedre dette. 
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4.7 Oppfølging av midtsemesterevaluering 
Ett av spørsmålene som ble endret/lagt inn i midtsemesterevalueringen høsten 2017 var grad av 
egen mestring i emnet. Dersom man svarte at man opplever «liten» eller «svært liten» grad av 
mestring i emnet, fikk man oppfølgingsspørsmål om tiltak man mener kunne hjulpet til å øke egen 
mestring. Et av tiltakene gikk på veiledning av studieveileder. Alle som her fylte inn sin 
epostadresse fikk tilsendt en epost med invitasjon til studieveiledning (Vedlegg 7.3). Samtaler ble 
gjennomført med samtlige som meldte tilbake at de ønsker det og eventuelle kommentarer og 
plan for oppfølging ble lagt i FS (Felles studentsystem).  

Følgende spørsmål dukker opp dersom man velger svaralternativ "dårlig" eller "svært dårlig" i 
spørsmål om egen mestring i emnet: 

 Ville ett eller flere av følgende tiltak hjulpet deg? 

  Respondenter Prosent 
Ekstra undervisning/øvingstimer   
Veiledning av faglærer   
Studiegupper/kollokviegrupper organisert av HiØ   
Samtaler/oppfølging av studieveileder   
Eget forslag (fyll inn her):   

 

Et av tiltakene gikk på ønske om ekstraundervisning/øvingstimer eller veiledning av faglærer. På 
bakgrunn av dette identifisert vi emne med høyest svarprosent og  høy strykprosent.  Deretter 
arrangerte vi 1 dag med ekstraundervisning i to emner (Innføring i bedriftsøkonomisk analyse og 
Metodekurs I-grunnleggende matematikk og statistikk (deleksamen i matematikk)). Der var både 
emneansvarlig og studentassistenter til stede. Dette ble gjennomført kort tid før konteeksamen i 
de to emnene (februar 2018). Dette også med tanke på at disse to emnene må være bestått for å 
kunne starte obligatoriske emner 2. studieår på økonomistudiene. Dessverre var det dårlig 
oppmøte på denne dagen, mulig grunnet kort varsel. Det var kun 5/6 studenter til stede på de ulike 
øktene. Av de 5 som møtte på Metodekurs-delen var det 3 som fikk Ikke bestått og 2 som fikk 
bestått karakter (de hadde Ikke bestått på ordinær eksamen) på konteeksamen. 

I tillegg ble det satt opp 1 heldags ekstraundervisning i emnet ‘Introduction to Marketing’. Alle 
bortsett fra én student møtte opp på denne dagen og vi fikk veldig god tilbakemelding fra fornøyde 
studenter. 

Videre fant vi at 50% av studentene (i 2017) synes pensumlitteraturen er for dyr og mange ønsker å 
låne på biblioteket. På bakgrunn av dette kontaktet vi biblioteket og de har nå kjøpt inn flere 
eksemplarer av pensumbøker i visse fag (i første omgang bøker for emnet Markedsføring og 
foretaksstrategi og emnet Organisasjonsteori). Studentene har også blitt informert om dette. 

Dette er også et tiltak det er vanskelig å måle effekten av, men vi håper dette kan føre til at flere 
studenter leser pensum og kommer forberedt til timen, noe som kan være et bidrag til å bedre 
gjennomstrømning og studiepoengproduksjon. 

4.8 Økt bruk av studentassistenter 
Etter midtsemesterevalueringene høst 2017 og vår 2018 kom det tydelig fram at studentene ønsker 
ekstraundervisning i flere emner. I spørsmålet om mestring og tiltak for økt mestring er det 
svaralternativ "Ekstra undervisning/øvingstimer" og "Veiledning av faglærer" som fikk flest svar.  
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På bakgrunn av dette har vi bistått seksjonen for økonomi i arbeidet med å øke bruken av 
studentassistener i flere emner.  

Vi har gjennomført en kartlegging sammen med fagansatte hvor vi spurte om de tidligere har 
benyttet seg av studentassistenter og om de ønsker å ha en studentassistent knyttet til sitt emne.  
Deretter kontaktet vi de studentene som har vært studentassistent studieåret 2017-2018 og spurte 
de om de kunne tenke seg å jobbe som studentassistent påfølgende studieår. Vi har også hentet ut 
data som viser strykprosent i alle emner. Sammen med studieleder har vi sett på strykprosent mot 
tilbakemeldinger fra fagansatte. Det ble bestemt at alle som ønsker å ansette en studentassistent 
kan gjøre det. Det ble også bestemt at de emnene (spesielt førsteårsemner) med høy strykprosent 
SKAL innføre bruk av studentassistent. Det er opp til de fagansatte å bestemme i samråd med 
studentassistenten hvordan jobben skal utføres. Eksempel kan være å bistå 
studiegrupper/kollokviegrupper, ekstra støtteundervisning hvor man jobber med oppgaver eller 
bistå emneansvarlig med andre oppgaver knyttet til emnet.  

Etter at kartleggingsjobben ble ferdigstilt og det ble klart hvilke emner som skal benytte 
studentassistent, ble seksjonen for økonomi informert  via seksjonsmøte. De fikk også tilsendt en 
epost med informasjon med tips til hvordan de kan ta kontakt med studentene. De som ikke har 
undervist i emnet tidligere og ikke kjenner til studentene som gjennomførte emnet sist, fikk tilbud 
om bistand fra prosjektmedarbeider i Utdanningsløftet. I samme epost ble det henvist til HiØs 
egen informasjonsside om studentassistenter, der det tydelig kommer frem rutiner, 
arbeidsfordeling og ansvar knyttet til ansettelse av studentassistener.  

Studieåret 2018-2019 vil det ansettes studentassistenter i totalt 10 emner mot 3 emner studieåret 
2017-2018. Dette er alle emner i bachelor regnskap og revisjon/økonomi og administrasjon.  

Det anbefales sterkt at økt bruk av studentassistenter videreføres etter prosjektperioden. 
Studentene er tydelige på at dette er et tiltak de benytter seg av og verdsetter. I tillegg til at de 
melder fra i midtsemesterevalueringen at dette er noe de mener vil øke deres grad av mestring, 
kommer også studenter til de fagansatte og skryter av studentassistentene og jobben de gjør. Man 
bør også vurdere å samle alle som skal være studentassister til møte i starten av studieåret slik at 
de kan bli kjent med hverandre og kunne skape et nettverk for erfaringsutveksling. Der kan det 
også være nyttig å orientere om «studentassistentes rolle».  

Prosjektleder har også diskutert med fagansatte på språkseksjonen muligheten for å benytte 
studentassistenter på nettstudiene. De fagansatte var positive til dette og som en start vil de 
engasjere 2 studentassistenter på nettstudier i spansk  og 1 i tysk for studieåret 2018/2019. 

Etter endt studieår bør man evaluere effekten og nytten av bruk av studentassistener. Dette kan 
også bli evaluert gjennom de vanlige midtsemesterevalueringen og i dialog med studentrådet i de 
regelmessige møtene. 

4.9 Oppfølging og informasjon knyttet til innføring av forkunnskapskrav 
Høsten 2016 ble det innført forkunnskapskrav for videre progresjon i studieprogrammene bachelor 
i regnskap og revisjon og bachelor i økonomi og administrasjon ved Høgskolen i Østfold. 
Forkunnskapskravene innebærer følgende: 

1. Metodekurs I- Grunnleggende matematikk og statistikk og Innføring i bedriftsøkonomisk 
analyse må være bestått for å kunne avlegge eksamen i flere av de obligatoriske emnene 2. 
studieår. 
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2. ALLE førsteårsemner må være bestått for å kunne avlegge eksamen i profileringsemner 3. 
studieår. 

De som ikke består forkunnskapskravene under punkt 1. blir nødt til å starte på nytt. Det er 
imidlertid mulig for noen studenter å kunne «ta igjen det tapte» dersom de selv er motivert til det. 
De må da ta kontakt med studiekonsulent for å få tilpasset utdanningsplanen sin. Siden innføring 
av forkunnskapskrav har ført til mer administrativt arbeid og oppfølging av studentene så vi 
behovet for å utarbeide en plan for oppfølging av studenter som ikke består kravene. Dette vil 
gjøre det enklere og mer effektivt i veiledningssituasjoner og for alle som har spørsmål knyttet til 
konsekvenser og muligheter dersom man har strøket i ett emne, flere emner eller kun en 
deleksamen. Det blir også tydeligere hvilke emner som er rammet av kravet. 

Dokumentet- 7.6 Plan for veiledning av studenter som ikke har bestått forkunnskapskrav etter 
første studieår ligger vedlagt rapporten.  

4.10 Revisjon av studieplan og studieplanens emner for Bachelor i ØKAD og BRR 
Studieprogrammene BRR og BØKAD er nå under revisjon. Dette er grunnet innføring av ny 
revisorlov og behov for å endre og oppdatere eksisterende studieplaner. I denne sammenheng vil 
man benytte muligheten til å se på sammensetning av emner første studieår. Tilbakemeldinger fra 
studentene går på at de opplever første studieår som år med mange tunge fag. Under revideringen 
vil man blant annet se på sammensetning av emner, arbeidskrav og eksamensform. 

Reviderte studieplaner vil være ferdig innen neste studiestart (høsten 2019). Dette tror vi er et 
veldig viktig tiltak som vil kunne bedre gjennomstrømningen og minimere hvor mange studenter 
som faller fra i løpet av første året.  

Test av effekten her blir ikke mulig å gjennomføre før påfølgende år, altså er det ikke innenfor 
dette prosjektets rammer, men vil selvsagt bli fulgt opp av studiestedsadministrasjonen og 
ledelsen ved ØSS. 

4.11 Oppfølging av tredjeårsstudentene 
Kull 2015 i studieprogrammene BØKAD og BRR som nå (studieåret 2017-2018) går det avsluttende 
året, er de eneste som ikke er rammet av innføring av forkunnskapskrav. De har kunnet gå videre 
på både 2. studieår og 3. studieår selv om de mangler eller har strøket i flere førsteårsemner. Noen 
mangler ett eller flere emner for å fullføre studiet på normert tid og noen mangler flere emner og 
det er usikkert hva de tenker om videre studieprogresjon. På bakgrunn av dette har vi kartlagt 
studentene for å se hvor mange som ser ut til å kunne fullføre på normert tid, og hvem som 
mangler emner for å kunne fullføre. Vi har sett på om de som mangler emner selv har satt seg en 
plan for å fullføre, om de tidligere har vært i kontakt med studieveileder eller om de ikke har 
foretatt seg noe (ingen plan). Deretter har vi tatt kontakt med de uten (synlig) plan for å fullføre og 
spurt om tilbakemelding på hva de selv tenker om videre studier og eventuelle planer for å fullføre 
studiene. De aktuelle studentene ble invitert til en veiledningssamtale. Dette ble godt mottatt og 
flere av de som mottok eposten ønsket å komme til en samtale med studieveileder. Alle aktive 
studenter i kull15 har nå (våren 2018) en planlagt slutt og eventuelt en ny plan for å fullføre 
studiene. Vedlegg: 7.4 Email til 3. års studenter som etter 3. studieår mangler emner for å motta 
vitnemål.  
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4.12 Oppfølging av studenter som mangler 5-30 stp for å fullføre bachelorgraden  
Som et tiltak for å bedre gjennomstrømmingen og kandidatproduksjon har vi gjennomført en 
kartlegging av studenter som har sluttet uten å fullføre grad. Kartleggingen ble gjort med startkull 
2010-2014. Deretter plukket vi ut studenter som manglet 5-30 studiepoeng for å kunne fullføre 
graden. Disse fikk tilsendt en epost (se vedlegg) med spørsmål om de kunne tenke seg å fullføre 
graden ved Høgskolen i Østfold. Eposten ble sendt til totalt 13 tidligere studenter hvorav 5 (4K, 1M 
per juli 2018) svarte på spørsmål om de kunne tenke seg å fullføre og også årsak til hvorfor de sluttet 
før de var ferdige. 4 av disse svarer at de gjerne vil fullføre studiene, men at de nå har full jobb og ser 
ikke for seg hvordan de skal få det til. 

Studentene som svarte har blitt informert om hva de må gjøre for å gjenoppta studiene. 

Det vi kan se i tabellen under er totalen av hva alle studenter som ikke har fullført kull 2010-2014 
mangler av emner.  Emnene er markert i fargekoder etter hvilket studieår disse tilhører (BLÅ- 
1.årsemner, GUL- 2.årsemner, GRØNN- 3.årsemner). Fordelingen er ganske lik, men det er flest som 
har strøket enten i emner 1.studieår eller 3.studieår. Disse studentene er ikke rammet av innføring av 
forkunnskapskrav og kunne derfor starte både 2.- og 3. studieår uten å ha bestått 1.årsemner.  

 

4.13 Bruk av navneskilt 
Tilbakemelding fra noen faglærere viser at det at studentene blir sett og hørt kan være en viktig 
årsak for å hindre frafall. Det at foreleserne da husker navnet ditt og kan henvende seg ved bruk av 

navn til den enkelte studenter tror vi kan være ett enkelt tiltak som kan gi følelse av å bli sett. På 
bakgrunn av dette ønsket vi å teste ut om bruk av navneskilt, spesielt i store klasser i auditorier.  

Emner Antall 
SFB10106 Organisasjonsteori (10) II 
SFB10314 Innføring i bedriftsøkonomisk analyse (10) I 
SFB10613 Budsjettering og driftsregnskap (10) III 
SFB10711 Metodekurs I- deleksamen matematikk III 
SFB10711 Metodekurs I- deleksamen statistikk I 
SFB10711 Metodekurs I- hele emnet (10) II 
SFB10804 Mikroøkonomi med anvendelser (10) II 
SFB10902 Makroøkonomi (10) I 
SFB11602 Internasjonal økonomi (10) I  
SFB11615 International Economics (10) I (Internasjonal økonomi, ny kode) 
SFB14004 Videregående regnskap med teori (10) II 

SFB14515 Videregående finansregnskap med teori (10) 
I (Ny kode, tidl. SFB14004 Videregående 
regnskap med teori) 

SFB31512 Økonomi og miljø (10)  I (UTGÅTT) 
SFBR10013 Rettslære (10) I 
SFBR11013 Skatte- og avgiftsrett (15) I 
SFBR12013 Revisjon (15) I 

SFBR13015 Årsregnskap (15) 
IIII (Ny kode, tidl. SFBE1303 Årsregnskap  
og god regnskapsskikk 

SFBR1303 Årsregnskap  og god regnskapsskikk II  
SFB12714 Bachelor Thesis (10) II 
SFB13114 Global Markets (10) I 
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Vi testet dette ut i 3 uker i en klasse, for så å måle effekten av dette.  

Emnet SFB10106 Organisasjonsteori undervises våren 2018 og har 159 undervisningsmeldte 
studenter. Dette emnet ble valgt ut til å teste tiltaket.  

Spørsmålene ble laget i SurveyXact (Høgskolens system for undersøkelser) etter testperioden og 
sendt ut til alle undervisningsmeldte i emnet: 

Resultater 

• 43 studenter svarte hvorav 6 studenter svarte at de ikke har deltatt i undervisningen. Disse 
fikk ingen flere spørsmål 

• Kun 3 studenter svarte at de hadde benyttet navneskilt, hvorav kun 2 svarte at de hadde 
blitt tiltalt med navn 

• 22 av respondentene svarte at de ikke synes at foreleser skal benytte seg av navneskilt 

Etter at det ble bestemt at tiltaket skulle testes i dette emnet (et stort emne med 156 studenter), 
viste det seg at det var svært lavt oppmøte i forelesninger. Foreleser gav tilbakemelding om at det 
kun var rundt 30 personer som møtte til undervisningen. Derfor blir det vanskelig å måle effekt av 
et slikt tiltak i en klasse med dårlig oppmøte, og kanskje også lav motivasjon i emnet. De som 
svarte var heller ikke så positive til tiltaket og svært få svarte at de hadde brukt navneskilt i emnet, 
hverken av studenter eller emneansvarlig. Det må vurderes om dette skal testes i et annet emne, 
kanskje helst et emne i høstsemesteret for førsteårsstudentene, eller om dette ikke er verdt å teste 
videre. (Alle resultater fra evaluering av tiltak- Vedlegg 7.5) 

4.14 Studentaktiv læring 
Professor Geir Liebling fra NMBU kom til ØSS i november 2018 for å snakke om studentaktiv læring. 
Dette ble foreslått for LUKU som var positive til dette og dekket kostnadene.  

Dette er et tiltak det er vanskelig å måle effekten av, men vi håper at det var både inspirerende og 
motiverende for fagansatte og noe som kan bidra til å tenke nytt og annerledes i både utvikling av 
nye studieprogram, revidering av eksisterende studieprogram og utvikling av nye emner. 

4.15 Implementert kollegabasert veiledning: 
Med bakgrunn i fokus på å bedre undervisningskvalitet, pedagogisk utvikling og støtte til 
fagansatte har vi nå implementert ‘peer review by critical friends’ på avdelingen. Tiltaket ble først 
godkjent av avdelingens ledelse og deretter LUKU.  

Opplegget fungerer slik at dersom en fagansatt ønsker veiledning og tilbakemelding på sin 
undervisning må vedkommende selv identifisere den han/hun ønsker skal være ens mentor som 
da gjennomfører evalueringen. Opplegget er helt frivillig, og både «mentor» og den som «veiledes» 
får 8 timer (hver) i arbeidsplanen for dette.  Man starter med et møte i forkant av undervisning hvor 
man informerer sin mentor om hva det er man ønsker tilbakemelding på, deretter blir mentor med 
i undervisning og observerer. I etterkant har man oppfølgingsmøte hvor man får tilbakemelding av 
mentor.  

Det anbefales også at man etter en viss tid (for eksempel 3 måneder) tar med seg mentor inn i 
undervisningen igjen for å evaluere om ønsket endring har blitt oppnådd.  
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Det er ingen krav om rapportering i ettertid, bare en kort epost fra den som ble veiledet til 
studieleder. Denne eposten skal si noe om dette var nyttig og eventuelle innspill til hvordan 
opplegget kan endres for å fungere bedre.  

Dette er et tilbud som også vil bli gitt til nyansatte og timelærere. 

På personalmøtet i mai ble avdelingens ansatte informert om det nye tilbudet og per august 2018 
er det mange fagansatte som har vist ønske og behov for å ta i bruk dette. 

Vi håper at dette tiltaket kan være med å bidra til at fagansatte føler seg mer sikre i 
undervisningen, at det kan øke deres motivasjon og derav være med på å øke 
undervisningskvaliteten og igjen øke oppmøte på forelesninger. 

4.16 Studie-/Kollokviegrupper organisert av HiØ  
I tilbakemeldinger fra studentene, både i møter med studentrådet og midtsemesterevalueringer, 
sa studentene at de ønsker å bli delt inn i studie-/kollokviegrupper av høgskolen 
(studieadministrasjonen). Dette dukker opp i midtsemesterevalueringen som et tiltak til økt 
mestring i de ulike emnene. Inndeling i grupper har aldri blitt gjort tidligere av 
studieadministrasjonen for studieprogram ved ØSS. Det blir gjort ved andre studieprogram ved 
HiØ hvor studentene helt fra starten av blir tildelt en gruppe. Der får de også en fagperson knyttet 
til gruppa. Det å komme i kontakt med andre studenter helt fra starten av er viktig for videre trivsel 
og for å hindre frafall.  

Etter et møte med Ungt Entreprenørskap i januar 2018 ble det avtalt å gjennomføre 
«Innvasjonscamp» for nye økonomistudenter i forbindelse med studiestartuka 2018. Vi bestemte 
oss derfor for å teste ut inndeling i studiegrupper/kollokviegrupper som et tiltak i forbindelse med 
gjennomføringen av dette. Under Innovasjonscampen fikk gruppene tildelt et oppdrag de skulle 
jobbe med over to dager med presentasjon for jury dag 2, som igjen kåret en vinner til slutt. 
Temaet var relevant for økonomistudentene og vi håper dette kan bidra til at de tidlig føler at de er 
i gang med studiene og samtidig knytte bånd med medstudenter.  

Vi delte inn gruppene ut fra de som møter til registrering og de ble sortert etter postnummer. Dette 
for at skal være lettere for studentene å samarbeide, spesielt med tanke på de som har lang 
kjørevei til studiested Halden. Studentene fikk beskjed om at eventuelle endringer av antall 
studenter i en gruppe og bytting av gruppe er opp til studenten selv å ordne. Målet er at gruppene 
vil kunne jobbe sammen gjennom høstsemesteret i de ulike emnene.  

En utfordring er å fange opp de som starter etter studiestart, altså studenter som blir tatt opp 
gjennom ventelister og «restetorg». Disse kan komme inn så sent som i 4 uke av semesteret og må 
finne kollokviegruppe på egen hånd. Her må vi kunne bistå studenten ved behov med å komme i 
kontakt med andre studenter som ikke står på den opprinnelige oversikten slik at de ikke blir 
stående uten noen gruppe.   

Sammen med oversikten over gruppeinndeling vil studentene også få tips til det å jobbe i gruppe 
og hvordan å samarbeide godt. Gruppeinndeling og informasjon blir publisert i læringsplattformen 
Canvas.  

Studiestedadministrasjonen (SSAH) bør etter gjennomføring av dette evaluere hvordan 
studentene har opplevd dette, og om det har bidratt til økt mestring og muligens bedre integrering 
og sosial tilhørighet som student ved avdelingen. Funnene fra en slik evaluering må da videre 
rapporteres/deles med studielederne ved ØSS. 
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4.17 Interaktiv test for å rekruttere de ‘rette studentene’ 
Arbeidet med dette startet som ett initiativ fra to ansatte ved HiØ, Kjersti O’Callaghan(ansatt ved 
SSAH) og Kristin Føsker Hagermann (fagansatt ved språkseksjonen ØSS). De har skrevet en rapport 
om muligheten for å redusere frafall og bedre gjennomstrømning med bakgrunn i interaktive 
tester som studenten kan ta før de søker seg inn på et studieprogram, se vedlegg 8.0 og 8.1. Deres 
fokus har vært nettstudier i spansk. I tillegg har de sett på data/forskning som støtter tanken om at 
dersom man begrenser inntaket og får inn flere studenter som har mulighet til å fullføre (velger 
rett), vil gjennomstrømningen kunne bli høyere. 

Dette prosjektet er vi veldig positive til og vi har diskutert muligheten for å benytte dette på andre 
studieprogram. Som følge av dette har det også blitt bestemt at en slik test skal inn i våre 
markedsføringstekster og eventuelt studieplantekster på både MOL (Master i organisasjon og 
ledelse) og på økonomistudiene i fremtiden. 

Fra O’Callaghan og Hagerman sin prosjektbeskrivelse er målet definert som følger; 

 «Vårt overordnede mål er å redusere frafall ved Høgskolen i Østfold. Det konkrete målet med dette 
prosjektet er å fokusere på et tiltak, en interaktiv test, som kan bidra til å rekruttere de rette 
studentene. I den forbindelse må vi diskutere tre utfordringer:  

1. Hva er en rett student? 
2. Hvordan skal en interaktiv test reflektere våre kriterier for ”rett” (jfr. punkt nr. 1)? 
3. Hvordan kan vi unngå at testen samtidig skremmer bort søkere med potensiale, men for 

eksempel dårlig selvtillit?   

Vi starter med punkt 1, hva er en rett student. Vi tenker at en av utfordringene som studentene 
kommer borti i det de starter årsstudium i språk er at det er forskjell mellom hva de trodde 
språkstudier var og hva språkstudier faktisk er på høgskole- og universitetsnivå. Et viktig poeng må 
derfor være å bevisstgjøre studentene gjennom testen at studiet ikke bare er et ferdighetsemne, men 
også et kunnskapsemne, og at studenten må forholde seg til for eksempel grammatikk på et teoretisk 
nivå. En annen typisk utfordring er tidsperspektivet; at studentene undervurderer hvor mye tid de må 
legge i et språkstudium».  

For mer om punkt 2 og 3, se vedlegg 8.1.  

Tilsvarende utfordringer får vi tilbakemelding fra fagansatte at også gjelder for økonomi- og MOL 
studenter. Studentene ved MOL studerer ved siden av full jobb og familie. De er nok ikke klar over 
hvor mye arbeid som må til for å klare å fullføre en master ved siden av dette. Ved 
økonomistudiene ser man også at mange ikke er helt bevisst på valg av studium, eller at de tydelig 
mangler den nødvendige økonomiske/matematiske kunnskapen som kreves for å mestre 
studiene. 

Det man derfor ønsker å oppnå kan oppsummeres som en realitetsorienteringer, å sette 
forventingen lik opplevelsen når de begynner på studiet. På denne måten bør det bli klarere hva de 
velger og hva de går til og eventuelt bruke tid i forkant av studiene for å tilegne seg nødvendig 
forkunnskaper/kompetanse. Vi håper at dette vil hjelpe flere studenter til å velge rett studium og 
derav at flere vil klare å gjennomføre. Vi er nå i startfasen av testing av de interaktive testene.  

Kostnader til nødvendig utvikling av SurveyExact dekkes av LUKU-budsjettet, se referat fra møte i 
LUKU 28. juni.2018 vedlagt.  Tiltaket vil derfor gå ut over prosjektperioden for bli fulgt opp av LUKU 
i form av videre progresjon, evaluering i ettertid osv. 
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4.18 Oppfølgingsplan for studenter som er i ferd med å falle fra 
I prosjektplanen (fra forprosjektet) står det følgende under pkt. 1.3 Resultatmål for hovedprosjekt: 

 Det er vedtatt en oppfølgingsplan med retningslinjer for hvordan studenter som er i ferd 
med å falle fra skal følges opp 

 Studenter som er i ferd med å falle fra, har blitt identifisert og kontaktet mens de ennå er 
aktive studenter 

 Studenter som er i ferd med å falle fra har blitt spurt om hva som hindrer dem i å fullføre 
studiet, har deretter systematisk blitt fulgt opp etter retningslinjene i oppfølgingsplanen 

På bakgrunn av dette har vi laget en oppfølgingsplan for studenter som er i ferd med å falle fra. 
Oppfølgingsplanen har blitt diskutert med de andre studiekonsulentene som veileder på studier 
ved ØSS (august 2018). Med litt tilpasninger kommer denne til å brukes på alle studier ved ØSS.  

Prosedyre/plan for å fange opp studenter som er i ferd med å falle fra 
Vi har i dag ingen rutine for å fange opp studenter som er i ferd med å falle fra. Disse fanges kun 
opp tilfeldig ved veiledning (etterspurt av studenten selv), ved rapportering/rydding i FS i forkant 
av rapportering til DHB (i oktober) av studieadministrasjonen, eller eventuelt bekymringsmelding 
fra medstudenter eller forelesere (forekommer sjelden). Studieprogram med få studenter og 
tettere oppfølging og veiledning i forbindelse med oppgaveskriving og annet, har normalt større 
sannsynlighet for å fange opp studenter som henger etter eller er i ferd med å falle fra, enn i 
studieprogram med mange studenter og ingen eller lite veiledning. Det er spesielt de 
studieprogrammene med mange studenter som er har behov for en rutine for å fange opp 
studenter som er i ferd med å falle fra. Oppfølgingsplanen kan alle studieprogram dra nytte av. 

Per i dag møter studieveilederne studentene alt for sent. Studentene henger ofte etter i mange 
emner, de sliter med å strukturere studiehverdagen og de innser ikke egne begrensninger og 
utfordringer. De trenger veiledning i hvordan de skal håndtere situasjonen, hjelp til å sette opp en 
ny utdanningsplan og hjelp til å forstå hva som kreves for å komme videre og fullføre et studieløp. 
Noen veiledes også ut av studiet. De som allerede har falt fra fanges ofte ikke opp før i rutiner i 
forbindelse med rapportering. Disse fanges opp ved at de enten ikke har registrert 
utdanningsplanen sin (som viser at de er aktive studenter) eller at de har ubetalt faktura for 
studieavgift. Oppfølging av disse har vi heller ikke rutiner for, noen blir kontaktet, men noen 
studenter får studieretten inndratt uten videre oppfølging. I disse tilfellene kommer det tydelig 
frem at studenten ikke har vært aktiv over en lengre periode.  

Plan for oppfølging av økonomistudenter (kan tilpasses og overføres til andre studieprogram) 
Tabell 1  Plan for å fange opp- og tiltak for oppfølging av studenter for å hindre frafall 

Tiltak Når Ansvar 
1. studieår   

Informere om muligheter for 
veiledning, støtteundervisning, 
studieteknikk og viktighet av å 

delta i gruppearbeid (eventuelt 
deles studentene i grupper før 

studiestart) 

Ved studiestart 
(onsdagen) 

Studiekonsulent og 
koordinator (med 
fagansatte). Studieleder 
(studentassistenter, 
ekstraundervising) 

248



Oppfølging via epost med 
invitasjon til veiledning 

7. VEDLEGG: 
7.1. «Hvordan går det epost»  

4-6 uker etter 
studiestart 

Studiekonsulent 

Veiledning dokumenteres i FS slik 
at dette kommer frem på 

lister/rapporter 

kontinuerlig Studiekonsulent 

Plassere 1. årsstudenter i 
omstartklasse (forkunnskapskrav) 

og endre kulltilhørighet, invitere til 
veiledning, informere på epost, ny 

utdanningsplan 

Juni/juli (etter alle 
eksamensresultater 
foreligger)  

Studiekonsulent 

Ta ut lister fra FS, sjekke 
merknader. Noen som må følges 

opp? 

I slutten av hvert 
semester 

Studiekonsulent 

2. studieår   

Oppfølging via epost med 
invitasjon til veiledning 

7. VEDLEGG: 
7.1. «Hvordan går det epost»  

4-6 uker inn i nytt 
studieår 

Studiekonsulent 

Minne om forkunnskapskrav og 
frist for oppmelding til ny og utsatt 

eksamen. 
7.2. Oppfølgingsemail 

  

10. september og 
20. april 

Studiekonsulent 

Ta ut lister fra FS, sjekke 
merknader. Noen som må følges 

opp? 

I slutten av hvert 
semester 

Studiekonsulent 

3. studieår   

Oppfølging via epost med 
invitasjon til veiledning 

7. VEDLEGG: 
7.1. «Hvordan går det epost»  

4-6 uker inn i nytt 
studieår 

Studiekonsulent 

Minne om forkunnskapskrav og 
frist for oppmelding til ny og utsatt 

eksamen. 
 

10. september og 
20. april 

Studiekonsulent 

Ta ut lister fra FS, sjekke 
merknader. Noen som må følges 

opp? 

I slutten av hvert 
semester 

Studiekonsulent 

Etter 3. studieår   

Kontakte studenter som ikke ble 
ferdige, legge en ny individuell plan 

med planlagt slutt 
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Vedlegg 8.4 Har du en plan for å fullføre dine 
studier?   

 

Oppfølgingsplan for den enkelte student. Studenten fanges opp gjennom de ulike tiltakene i tabell 1: 
1. Studenten som trenger individuell oppfølging og plan inviteres til veiledning. Om mulig 

deltar studieleder. Her må det vurderes om studenten trenger å komme i kontakt med 
tilretteleggingstjenesten/SiØ Råd og helse (utfordringer utenom det faglige). 

2. Ny utdanningsplan fastsettes. Kommentar legges i FS.  
3. Ny veiledningstime settes opp for oppfølging av plan. Er mål nådd? Er det behov for nye 

tiltak?   

4.2.1 Evaluering av oppfølgingsplanen 
Når man har fulgt den ovennevnte oppfølgingsplanen i 1-2 år er det viktig at man benytter data 
samt foretar en evaluering av hvordan planen fungerer og eventuelt hva som bør endres. I 
hovedsak bør man:  

1. Analysere dataen i FS. Finnes det trender, for eksempel hvor det er samme fag eller samme 
årsak som gjør at studentene ikke fullfører? Resultatene sendes til studieledere ved ØSS. 

2. Hvordan fungerer denne oppfølgingsmetoden? Hva kan forbedres/hva fungerer ikke? 

Forslag til rapporter i FS som kan hjelpe/gjøre denne oppfølging lettere er vanskelig å finne. Det 
ble meldt inn til FS sentralt i mai 2018 hva som er ønskelige kurs og at man trenger bedre rapporter 
for å måle gjennomstrømming. Per juli 2018 vet vi ikke svaret på dette. 

 

4.19 Oppsummering av tiltak 
Som vist i Modell 3.1.2 innledningsvis er frafall komplekst og årsakene kan være mange ulike 
faktorer. 

Gjennom tiltakene har vi fokusert både på studenten og forelesere. Flere av tiltakene er tenkt for å 
støtte og hjelpe forleser og derav skape bedre forutsetninger for å øke undervisningskvalitet, som 
for eksempel tiltak med de «3 gylne regler», kollegabasert veiledning og tiltak for å ta inn ‘de rette’ 
studentene. Hovedfokus for tiltakene er allikevel rettet mot studentene.  

I løpet av prosjektperioden har det blitt gjennomført ulike tiltak og mange av disse er det vanskelig 
å måle konkret effekt av. Andre tiltak som er iverksatt er det ikke mulig å evaluere i løpet av 
prosjektperioden, så disse er det viktig at man følger opp og evaluerer i senere tid. 

Noen av tiltakene har blitt evaluert og målt, men flere av disse har hatt så liten svarprosent at det 
er vanskelig å si at de gir ett representativ bilde av effekten av disse, som for eksempel bruk av 
navneskilt eller studiemestringskurset. 

 

5. RESULTAT MOT MÅLOPPNÅELSE 
5. 1 Oppnåelse av delmål 1 
Ett mål om å bedre gjennomstrømningen på avdeling ØSS innen 1 år er et veldig ambisiøst mål. 
Bakgrunnen for dette er blant annet den store variasjonen man ser fra år til år på andel studenter 
som fullfører sin grad. En annen hovedårsak er at man har lite data som forklarer årsak til den 
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store andel av studenter som ikke fullfører. Videre er det tydelig både gjennom arbeidet med 
prosjektet og relevant forskning/litteratur innen feltet at det er mange årsaker som samlet fører til 
at studenter ikke fullfører, dette øker kompleksiteten og vanskeligheten med å oppnå et slikt mål. 

For å realistisk klare å nå et slikt mål måtte man nok i større grad ha fulgt opp avgangsstudentene 
og gjennomført flere og individuelle tiltak rette mot disse, for å forsikre at disse fullførte. Dette 
kunne ha økt andel studenter som fullførte sammenlignet med tall fra i fjor. 

Men en slik ensidige strategi mener vi ikke hadde vært så hensiktsmessig i og med at en slik tett 
oppfølging av de enkelte studenten ikke hadde skapt en vedvarende endring på sikt. For å kunne 
skape en modell/verktøy (delmål 2) som kan benyttes fremover har det vært viktig å jobbe frem 
tiltak som på sikt kan redusere frafall og bedre gjennomstrømningen i årene fremover. En annen 
grunn til at en slik avgrensing ble gjort er at man i løpet av prosjektperioden har sett at én ansatt 
som jobber fullt med dette prosjektet ikke er nok til å kunne oppnå begge målene. Vi valgte derfor 
å prioritere systematisk arbeid som avdelingen (og øvrige avdelinger) kan benytte seg av for å 
bedre gjennomstrømningen på sikt. Hovedfokus har derfor vært på delmål 2.  

I oversikten nedenfor viser vi tallene for gjennomstrømning (både på normert og ikke normert) og 
studiepoeng produksjon for 2017 og 2018 før vi går videre til oppnåelse av delmål 2. 

Ser man på studiepoengproduksjon viser tabellen nedenfor en nedgang fra 2017 til 2018, denne 
nedgangen skyldes i hovedsak endringer i rapporteringen slik at ØSS ikke lenger får uttelling for 
stp. via MAGLU. Dette utgjør i 2018 17,5 så det reelle tallet for 2018 er 667, 29 det vil si det er bare 
en minimal nedgang på 1,2 i studiepoengproduksjon i 2018. 

 

Kilde: DBH 
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Ser man på antall studenter som har fulført gradsgivende program ser man en økning på 20 fra 
2017 til 2018, se oversikten nedenfor. Dette er uavhengig av hvilket kull studenten starter på og er 
altså ikke fullføring på normert tid. Dette er allikevel viktig å vise da vi spesielt på våre 
masterstudier som er deltid ofte har mange studenter som tar pause før de fullfører studiene. Vi 
har også jobbet med å få studenter som har tatt pause eller sluttet til å fullføre sin grad gjennom 
dette prosjektet. 

  

Kilde: DBH 

Ser man på antall som har fullført en grad på normert tid viser tallene nedenfor fra Tableau en 
liten økning på både BRR, BØKAD. Som nevnt innledningsvis har hovedfokus for prosjektet vært 
rettet mot økonomistudiene. 
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Oversikten nedenfor viser en liten økning på BRR (bachelor i regnskap og revisjon) og BØKAD i 
fullføring på normert tid. 

 

Antall studenter - fullføring og frafall BRR BØKAD 
2017 39 27 
2018 40 28 
Kilde: DBH   
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5. 2 Oppnåelse av delmål 2 
Som nevnt kan det være mange årsaker til at studenter ikke fullfører og at gjennomstrømningen er 
lav. Grunnet dette har vi i løpet av prosjektperioden utviklet en modell/ verktøy som består av 
mange ulike tiltak vi mener bør benyttes i videre arbeid for å bedre gjennomstrømningen. Vi fikk 
ikke implementert/testet alle de tiltakene vi ønsket, men disse blir derfor nevnt i forslag til videre 
arbeid med gjennomstrømning under punkt 6.  

Vi mener at modellen for å bedre gjennomstrømningen fremover bør bestå av følgende 
verktøy/tiltak: 

• Studieveiledere følger oppfølgingsplanen og analysere resultat og deler rapportene med 
studieledere for videre oppfølging. Etter noen år bør dette gi en større andel kvalitative 
data som kan benyttes i videre arbeid med å bedre gjennomstrømning. 

• Fortsette med kurs i studiemestringsteknikk (Superlæring) som blir tilbudt av HiØ sentralt, 
og gjennomføre (ytterligere) evaluering av dette. Dette bør markedsføres flere ganger i 
løpet av året og informeres om i veiledningssituasjoner. 

• Regelmessige møter med studentrådene. 
• Kontinuerlig utbedring av midtsemesterevalueringen i samarbeid med studentene og 

oppfølging av dette med de fagansatte. 
• Økt bruk av digitale verktøy i visse fag for å redusere strykprosent (eksempel statistikk). 
• Økt bruk av studentassistenter. For økonomistudentene bør fokus være å gi studentene 

mulighet til hjelp når de jobber med oppgaver. Også innen nettstudiene bør det i større 
grad benyttes studentassistenter. 

• Kollegabasert veiledning for å øke undervisningskvalitet, mestringsfølelse og motivasjon 
hos de ansatte. 

• Studie/kollokviegrupper organisert av HiØ. 
• Oppstartsmøter med økonomistudenten 1 og 2 studieår. 
• Benytte interaktiv test for å realitetsorientere studentene og rekruttere de «rette 

studentene» som derav har større mulighet til å mestre studiene og fullføre sin grad. 

Vi mener også at HiØ bør se på muligheten for å styrke det sosiale tilbudet til studentene. Mange 
studenter er unge tilflytter som muligens ikke har venner og familie i Halden. Tiltak for å integrere 
og sikre trivsel og godt miljø for studentene er viktig for at de skal ønske å fullføre sine studier hos 
oss.  Vi har for eksempel støttet studenten i deres ønske om å bruke Aud 6 (mer) til sosial tiltak. 

Vi mener at man også i denne sammenheng burde se på oppfølging en viss tid etter fadderuken, 
for eksempel 3 uker etter, for å sjekke om studentene trives og har fått ett sosialt miljø. 

Som nevnt tidligere er det mange av ovennevnte tiltak det er vanskelig å måle konkret effekt av. 
Mange må også følges opp utover prosjektperioden. Det er naturlig at disse vil bli fulgt opp både av 
prosjektleder (som er leder av LUKU) i samarbeid med studieveiledere.  

Tiden vil vise om disse tiltakene samlet er en god modell som kan øke gjennomstrømningen og 
bidra til å redusere frafall fremover. Dette vil bli fulgt opp videre i kommende år. 
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5.3 Sluttevaluering av prosjektet  
Som vist ovenfor har vi til dels oppnådd delmål 1 og helt oppnådd delmål 2. Når det er sagt mener 
vi at å bedre gjennomstrømningen på 1 år ikke er realistisk og at dette må man jobbe med 
langsiktig og systematisk. 

Generelt er vi fornøyd med utfallet og de mange tiltakene som har eller vil bli gjennomført som et 
resultat av prosjektet. Samtidig skulle vi gjerne hatt mer tid og ressurser til å jobbe med dette, for å 
kunne arbeide frem ett enda bedre resultat.  

Tidsperioden har også gjort at vi ikke har kunne teste eller måle effekten av flere av tiltakene. 

Det har til tider også vært utfordringer med å involvere fagansatte i tiltak de ikke mener ville ha 
noen effekt, som for eksempel bruk av navneskilt. Selv om vi har presentert prosjektet både på 
personalseminar, personalmøter og seksjonsmøter på avdelingen kunne vi gjerne ønsket oss flere 
innspill fra fagansatte. Når det er sagt har LUKU og de fagansatte som deltar der vært viktige 
støttespillere som i har bidratt stor grad. Vi har også jobbet tett med studentrådet ved ØSS, og 
dette har vært svært nyttig. 
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6. FREMTIDIG ARBEID MED GJENNOMSTRØMNING PÅ 
AVDELINGEN 
 

6.1 Forslag til videre tiltak  
Utover å videreføre de tiltakene vi har nevnt i 5.2 gir vi nedenfor innspill til mulige andre tiltak. 

Engasjerte forelesere 

Vi får tilbakemelding fra studentene at engasjerte forelesere gjør forelesningen spennende, 
interessant og lettere å henge med på- hvordan kan vi øke dette hos våre fagansatte?? Dette bør vi 
jobbe videre med. 

Bruk av case/arbeidskrav på tvers av emner  

Bruk av samme case i ulike emner med ulik vinkling; case sett fra jus, filosofi, etikk, ledelse etc. Kan 
hjelpe studenter til å se sammenheng mellom ulike emner og få en bedre helhetsforståelse. 
Kanskje viktigst å starte med dette på seksjonen for økonomi. 

Hvis dette ble gjennomført er det viktig å måle effekten i ettertid og kanskje det kunne benyttes i 
andre studieprogram. 

Digitale verktøy 

Opplæring av ulike digitale verktøy for forelesere og øke bruk av dette i undervisningen. UKU skal 
komme med en definisjon av digital kompetanse med 3 ulike nivåer (nivå 1, 2 og 3). Når dette er på 
plass bør avdelingen evaluere fagansattes kompetanse og deretter sette inn nødvendig 
opplæringstiltak.  Burde også stimulere fagansatte til å bruke med video og filme hvordan man 
løser visse matematiske/økonomiske oppgaver.  

3 års studenters tiltak: 

Vurdere forkunnskapskrav innført for økonomi- fungerer dette nye tiltaket?  Anbefaler en ny 
evaluering igjen i 2019. 

Mer ansvar for gjennomstrømning på fagseksjon 

Vil anbefale at programkoordinatorer sammen med sine fagansatte for mer ansvar og eierskap for 
å evaluere gjennomstrømning og teste ut tiltak som kan øke antall studenter som gjennomfører. 
En årlig rapport med evaluering og tiltak bør sendes ledergruppen på ØSS. 

Videreføring av interaktive tester på MOL og økonomistudiene 

Prosjektet om å få inn ‘rett student’ har vi stor tro på og er veldig positive til, og vi øsker derfor å 
benytte dette på MOL og økonomistudiene. Dette må følges opp av LUKU og av studielederne på 
økonomi og samfunnsfag for å implementere og evaluere i årene som kommer. 
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6.2 Videre oppfølging og ansvar  
Det er helt naturlig at ledelsen på ØSS har ansvar for å jobbe videre med fagansatte på seksjonen for 
å bedre gjennomstrømningen på avdelingen. I tillegg vil LUKU leder ha et stort ansvar for sammen 
med medlemmene i LUKU å følge opp tiltak som det i prosjektperioden ikke har vært mulig å 
evaluere og sikre videreføring av de foreslåtte verktøyene nevnt i 5.2. 
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7. VEDLEGG: 
7.1. «Hvordan går det epost» 

 

7.2. Oppfølgingsemail 

Paminnelse_forkun
nskapskrav_frister.pd 

7.3.Email oppfølging midtsemesterevaluering H17- epost til alle som ønsker 
studieveiledning 

 

7.4 Email til 3. års studenter som etter 3. studieår mangler emner for å motta 
vitnemål 

 

7.5 Resultat av tiltak: Bruk av navneskilt- SFB10106 Organisasjonsteori våren 2018 
 

 

 

7.6 Plan for veiledning av studenter som ikke har bestått forkunnskapskrav etter første 
studieår 
 

 

  

258



Studenter som ikke består Metodekurs I- Grunnleggende matematikk og statistikk- Deleksamen 
matematikk 

Høst 2018 Vår 2019 Høst 2019 Vår 2020 Høst 
2020 

Vår 
2021 

Metodekurs I: 
grunnleggende 
matematikk og 
statistikk 

Deleksamen 
matematikk 
 

Finansiering og 
investering 

Evt. 
Forbedre deleksamen i 
statistikk 

Metodekurs II 

  

  

Finansiering og 
investering 

Eller 

PROFILERING 

  

  

  

  

  

  

 Eventuelt 

Gjenstående 
emner i 
profilering 

(ett års 
forsinkelse) 

  

  

Forbedre resultat i 
emner som er 
bestått? 

Mikroøkonomi med 
anvendelser  
(Metodekurs I må være 
bestått) 

 

Makroøkonomi 

  

  

 PROFILERING 

Etikk og 
samfunnsansvar  

Og evt. 
PROFILERING  
-et eller flere av 
profileringsemnene 
(avhenger av valgt 
profilering) 

Alternativt 
forbedre resultater 
og bruke ett ekstra 
studieår på 
profilering 

Videreføringsemne: 

Videregående 
finansregnskap 
med teori 

Og/eller 

Operasjonsanalyse 

Og/eller 

Internasjonal 
markedsføring 

Videreføringsemne: 

Offentlig regnskap og 
budsjettering 
(januarblokk) 

Og/eller 

Regnskapsorganisering 
og regnskapsmessig 
verdsettelse 

Og/eller  

Innføring i Skatterett 

    

 

Dersom studenten planlegger å «ta igjen» studieløpet høsten 3. studieår med både Metodekurs II 
og Makrøkonomi sammen med profileringsemner anbefales det at man møter i undervisning og 
gjør oppgaver i Metodekurs II og Makroøkonomi høsten 2. studieår.  Man vil IKKE ha mulighet til å 
levere arbeidskrav eller gå opp til eksamen. Dette anbefales ikke men gjelder de som har stor 
arbeidskapasitet og motivasjon til å bli ferdig på normert tid. 
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Studenter som ikke består Metodekurs I- Grunnleggende matematikk og statistikk- Deleksamen 
statistikk 
Disse studentene må ta NY eksamen i statistikk i første omgang høsten etter. Dersom de består 
denne kan de følge normalt løp. Dersom de IKKE består har de ett forsøk igjen og må følge ny plan 
som vil se slik ut: 

Høst 2018 Vår 2019 Høst 2019 Vår 2020 Høst 
2020 

Vår 
2021 

Forbedre resultater 
i andre emner?  
 

Teoretisk mulig å 
ta Metodekurs II 

  

  

Metodekurs I: 
grunnleggende 
matematikk og 
statistikk 

Deleksamen statistikk   

Slås sammen til én 
karakter når begge 
deler er bestått 

Metodekurs II 

  

  

Finansiering og 
investering 

  

  

  

  

  

  

  

Eventuelt 

Gjenståend
e emner i 
profilering  

(ett års 
forsinkelse) 

Teoretisk mulig å 
ta Makroøkonomi 

  

  

  Makroøkonomi 

  

  

 Mikroøkonomi 
med anvendelser  
(Metodekurs I må 
være bestått) 

 

Etikk og 
samfunnsansvar  

Alternativt tillegg 
PROFILERING  
-et eller flere av 
profileringsemnene 
(avhenger av valgt 
profilering) 

Alternativt tillegg 
PROFILERING 
-et eller flere av 
profileringsemnene 
(avhenger av valgt 
profilering) 

Videreføringsemne: 

Videregående 
finansregnskap 
med teori 

eller 

Operasjonsanalyse 

eller 

Internasjonal 
markedsføring 

Videreføringsemne: 

Offentlig regnskap og 
budsjettering 
(januarblokk) 

Og/eller 

Regnskapsorganisering 
og regnskapsmessig 
verdsettelse 

Og/eller  

Innføring i Skatterett 

 
  

 

Dersom studenten planlegger å «ta igjen» studieløpet våren 3. studieår med både Mikroøkonomi 
og Finansiering og investering sammen med profileringsemner for å fullføre anbefales det at man 
møter i undervisning og gjør oppgaver i Mikroøkonomi og Finansiering og investering våren 2. 
studieår.  Man vil IKKE ha mulighet til å levere arbeidskrav eller gå opp til eksamen. Dette 
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anbefales ikke men gjelder de som har stor arbeidskapasitet og motivasjon til å bli ferdig på 
normert tid.  

Studenter som ikke består Metodekurs I- Grunnleggende matematikk og statistikk- Hele emnet 
Studenter som ikke har bestått hele emnet Metodekurs I- grunnleggende matematikk og statistikk 
anbefales å bruke ett år ekstra, altså å starte på nytt (Omstart). Det vil bli veldig stor 
arbeidsbelastning 3. studieår dersom man ønsker å fullføre på normert tid. Det er teoretisk mulig, 
men anbefales ikke og er derfor ikke satt inn i tabell. 

Høst 2018 Vår 2019 Høst 2019 Vår 2020 Høst 
2020 

Vår 
2021 

Metodekurs I: 
grunnleggende 
matematikk og 
statistikk 

Deleksamen 
matematikk 
 

Metodekurs I: 
grunnleggende 
matematikk og 
statistikk 

Deleksamen  
statistikk   

Slås sammen til én 
karakter når begge 
deler er bestått 

Metodekurs II 

  

  

Finansiering og 
investering 

  

  

  

  

  

  

Gjenstående 
emner i 
profilering 

(ett års 
forsinkelse) 

  

  

Forbedre resultat i 
emner som er 
bestått? 

  Makroøkonomi 

  

  

Mikroøkonomi med 
anvendelser 

 

Etikk og 
samfunnsansvar  

Alternativt tillegg 
PROFILERING  
-et eller flere av 
profileringsemnene 
(avhenger av valgt 
profilering) 

Alternativt tillegg 
PROFILERING 
-et eller flere av 
profileringsemnene 
(avhenger av valgt 
profilering) 

Videreføringsemne: 

Videregående 
finansregnskap 
med teori 

Og/eller 

Operasjonsanalyse 

Og/eller 

Internasjonal 
markedsføring 

Videreføringsemne: 

Offentlig regnskap og 
budsjettering 
(januarblokk) 

Og/eller 

Regnskapsorganisering 
og regnskapsmessig 
verdsettelse 

Og/eller  

Innføring i Skatterett 
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Studenter som ikke består Metodekurs I- Grunnleggende matematikk og statistikk OG Innføring i 
bedriftsøkonomisk analyse 
Studenter som ikke har bestått hele emnet Metodekurs I- grunnleggende matematikk og statistikk 
OG Innføring i bedriftsøkonomisk analyse MÅ bruke ett år ekstra, altså å starte på nytt (Omstart). Vi 
ser det ikke som mulig å fullføre på normert tid.   

Høst 2018 Vår 2019 Høst 2019 Vår 2020 Høst 
2020 

Vår 
2021 

Metodekurs I: 
grunnleggende 
matematikk og 
statistikk 

Deleksamen 
matematikk 
 

Metodekurs I: 
grunnleggende 
matematikk og 
statistikk 

Deleksamen  
statistikk   

Slås sammen til én 
karakter når begge 
deler er bestått 

Metodekurs II 

  

  

Finansiering og 
investering 

  

  

  

  

  

  

  

  

Gjenstående 
emner i 
profilering 

(ett års 
forsinkelse) 

Innføring i bedrifts-
økonomisk analyse 

  Makroøkonomi 

  

  

Mikroøkonomi med 
anvendelser  
(Metodekurs I må 
være bestått) 

 

Forbedre resultat i 
emner som er 
bestått? 

Etikk og 
samfunnsansvar  

Alternativt tillegg 
PROFILERING  
-et eller flere av 
profileringsemnene 
(avhenger av valgt 
profilering) 

Alternativt tillegg 
PROFILERING 
-et eller flere av 
profileringsemnene 
(avhenger av valgt 
profilering) 

Videreføringsemne: 

Videregående 
finansregnskap 
med teori 

Og/eller 

Operasjonsanalyse 

Og/eller 

Internasjonal 
markedsføring 

Videreføringsemne: 

Offentlig regnskap og 
budsjettering  
(januarblokk) 

og/eller 

Regnskapsorganisering 
og regnskapsmessig 
verdsettelse 

eller  

Innføring i Skatterett 
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Studenter som ikke har bestått Innføring i bedriftsøkonomisk analyse 
Dersom studenten planlegger å «ta igjen» studieløpet høsten 3. studieår med både Metodekurs II 
og Makrøkonomi sammen med profileringsemner anbefales det at man møter i undervisning og 
gjør oppgaver i Metodekurs II og Makroøkonomi høsten 2. studieår.  Man vil IKKE ha mulighet til å 
levere arbeidskrav eller gå opp til eksamen. Dette anbefales ikke men gjelder de som har stor 
arbeidskapasitet og motivasjon til å bli ferdig på normert tid. 

 

 

 

Høst 2018 Vår 2019 Høst 2019 Vår 2020 Høst 
2020 

Vår 
2021 

Forbedre resultat i 
emner som er 
bestått/ ikke 
bestått 

Finansiering og 
investering 

 

Metodekurs II 

  

  

 PROFILERING   

  

  

  

  

  

  

Eventuelt 

Gjenstående 
emner i 
profilering  

(ett års 
forsinkelse) 

Innføring i bedrifts-
økonomisk analyse 

Mikroøkonomi med 
anvendelser  
(Metodekurs I må være 
bestått) 

 

Makroøkonomi 

  

  

 PROFILERING 

Etikk og 
samfunnsansvar  

Og evt. 
PROFILERING  
-et eller flere av 
profileringsemnene 
(avhenger av valgt 
profilering) 

Alternativt 
forbedre 
resultater og 
bruke ett ekstra 
studieår på 
profilering 

Videreføringsemne: 

Videregående 
finansregnskap 
med teori 

Og/eller 

Operasjonsanalyse 

Og/eller 

Internasjonal 
markedsføring 

Videreføringsemne: 

Offentlig regnskap og 
budsjettering  
(januarblokk) 

og/eller 

Regnskapsorganisering 
og regnskapsmessig 
verdsettelse 

eller  

Innføring i Skatterett 
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Studenter som ikke består andre førsteårsemner (må være bestått for å ta obligatoriske 
tredjeårsemner) 
 

Alle førsteårsemner må være bestått for å kunne ta obligatoriske profileringsemner i 3. studieår.  

Vi har følgende profileringer med tilhørende profileringsemner (uthevede emner krever beståtte 
førsteårsemner): 

Profileringsretning Regnskapsfører 
o Rettslære, 10 studiepoeng 
o Skatte- og avgiftsrett, 15 studiepoeng 
o Årsregnskap, 15 studiepoeng 
o Økonomisk seminar, 10 studiepoeng (bacheloroppgave) 

 

Profileringsretning Økonomisk analyse 
Følgende emner skal inngå i profileringen, i tillegg til obligatoriske emner: 

o Operasjonsanalyse eller International Marketing, 10 studiepoeng (3. eller 5. 
semester). 

o Videregående finansregnskap med teori, 10 studiepoeng (3. eller 5. semester). 
o Logistikk, 10 studiepoeng (4. semester). 
o Økonomistyring, 10 studiepoeng (5. semester) 
o International Finance, 10 studiepoeng (6. semester). 
o Økonomisk seminar, 10 studiepoeng (6. semester). 
o Offentlig regnskap og budsjettering, 5 studiepoeng (januarblokk, 4. eller 6. 

semester). 

og ett av følgende tre emner: 

o Regnskapsorganisering og regnskapsmessig verdsettelse, 10 studiepeng (forutsetter 
gjennomført emne Videregående finansregnskap med teori), (6. semester). 

o International Economics, 10 studiepoeng (6. semester). 
o Innføring i skatterett, 10 studiepoeng (6. semester). 

 

Profileringsretning Prosjektledelse og bedriftsrådgivning 
o Økonomistyring, 10 studiepoeng (høstsemester) 
o Prosjektledelse 1: Prosjektteori, 10 studiepoeng (høst og vårsemester) 
o Prosjektledelse 2: Prosjekt- og endringsledelse, 10 studiepoeng (høst og vårsemester) 
o Bedriftsrådgivning, 10 studiepoeng (høst og vårsemester) 
o Innovasjonsledelse og bedriftsutvikling, 10 studiepoeng (høst og vårsemester) 

 

Profileringsretning Internasjonal økonomi 
o Global Markets and Institutions, 10 studiepoeng (høstsemester) 
o International Marketing, 10 studiepoeng (høstsemester) 
o Professional Communication, 10 studiepoeng (høstsemester) 
o International Economics, 10 studiepoeng (vårsemester) 
o International Finance, 10 studiepoeng (vårsemester) 

264



o Bachelor's Thesis, 10 studiepoeng (vårsemester) 

Studieveiledning og faglig veiledning av økonomistudenter 

Studieveiledning 
Studenter som stryker i emner som er forkunnskapskrav for videre studieprogresjon vil motta en 
epost som informerer de om dette (se vedlegg). I denne eposten oppfordres de å bestille time til 
veiledning dersom de ønsker det. Studieveileder vil i denne samtale snakke med studenten om 
plan for videre studier og sette opp en ny utdanningsplan. Studenten vil også få informasjon om 
antall eksamensforsøk og forsinket studieløp. Studieveiledningen går ikke inn på innhold i de ulike 
emnene og studentenes faglige nivå.  

Faglig veiledning  
Dersom studenter stryker anbefales det at de i tillegg til studieveiledning (informasjon om 
konsekvenser og plan for videre studier), avtaler tid med en fagansatt for en faglig veiledning. I et 
slikt møte kan må få innsikt i hva man mangler/hvor langt fra en «strykkarakter» man er og hva 
som kreves for å komme dit. Er det slik at man mangler såpass mye at det ansees som svært 
krevende å komme seg opp på minimum nivå vil det være bra for studentene å vite dette. De kan 
da ta en avgjørelse på om de har gjort riktig valg av studieretning og vurdere videre studier. 

Etter møte med studieleder for økonomistudiene våren 2018, der plan for veiledning og oppfølging 
av studentene ble gjennomgått ble det snakket om muligheter for å legge inn faglig veiledning som 
en del av oppfølgingen. Slik det er nå har seksjonen ikke mulighet til å påta seg dette da 
bemanningen for studieåret 2018-2019 ikke er på plass og arbeidsplanen allerede er lagt. 
Prosjektet anbefaler derfor innføring av dette når bemanningen er på plass. Det anbefales også at 
dette tas med i arbeidsplanen ved eventuelle nyansettelser for neste studieår.  

Om antall eksamensforsøk og studierett 
Fra høsten 2018 trer den nye forskriften om eksamen og studierett og grader i kraft. Der er det 
nedfelt nye krav til studieprogresjon og antall eksamens forsøk. Følgende punkter vil være aktuelle 
for studenter som blir rammet av forkunnskapskrav og forsinkelse i studiene: 

§ 2-2.Krav til forkunnskaper og studieprogresjon 
(1) I studieplanen kan det fastsettes forkunnskapskrav som innebærer at studenten må bestå ett 
eller flere emner for å kunne fortsette på et annet emne, eller for å kunne fortsette i studieløpet. 

(2) Dersom studenten er forsinket i studieløpet kan det for gradsstudier innvilges inntil to år 
forlenget studierett etter utløp av normert studietid. I tidsbegrensningen på to år inngår ikke utsatt 
studiestart, midlertidig utestenging eller innvilgede permisjoner. 

(3) For årsstudier og studier av kortere tids varighet kan det innvilges inntil ett år forlenget studierett 
ved forsinkelse i studieløpet. 

(4) Ved forsinkelse i studiene, er det studentens ansvar å sørge for at utdanningsplanen til enhver tid 
er oppdatert. 

0 Endret ved forskrift 8 feb 2018 nr. 385. 
Trer i kraft 1 aug 2018. 
 
  
§ 2-4.Tap av studierett 
Studenten taper normalt sin studierett dersom vedkommende: 
a. ikke har betalt semesteravgift og registrert seg i Studentweb innen fastsatte frister 
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b. har brukt opp alle forsøkene på å avlegge eksamen i et emne, jf. § 6-3 

c. har strøket to ganger i samme praksis, jf. § 4 og ikke er innvilget dispensasjon til et tredje forsøk 

d. ikke har fullført studiet etter forlenget studietid 

e. ikke legger frem originaldokumenter for verifisering av opptaksgrunnlaget. 
Trer i kraft 1 aug 2018. 
 
   
 
§ 6-3.Antall eksamensforsøk 
(1) Det er ikke anledning til å fremstille seg til eksamen i samme emne flere enn tre ganger, jf. § 2-
4. 

(2) Begrensningen i antallet eksamensforsøk gjelder også for emner med tilsvarende faglig 
innhold. 

(3) Begrensningen i antallet eksamensforsøk gjelder også ved nytt opptak til det samme eller et 
annet studieprogram hvor emnet inngår. Antall forsøk følger person, ikke studierett. 

(4) Det er ikke anledning til å avlegge eksamen som privatist i emner hvor studenten allerede har 
fremstilt seg til eksamen tre ganger. 

(5) Etter skriftlig, begrunnet og dokumentert søknad, kan det i særlige tilfeller gis dispensasjon for 
et fjerde eksamensforsøk. 

(6) Med tellende eksamensforsøk menes at studenten: 

a. har bestått eksamen 

b. trekker seg etter avmeldingsfristens utløp 

c. ikke møter til eksamen 

d. trekker seg under eksamen 

e. ikke leverer skriftlig eksamen uten tilsyn innen oppgitt frist 

f. får karakteren F/ikke bestått 

g. får sin eksamen annullert på grunn av fusk eller forsøk på fusk. 

(7) En student som har fått resultat ikke bestått på bacheloroppgave, masteroppgave eller annet 
større selvstendig arbeid, kan levere omarbeidet versjon av oppgaven til sensur én gang. 

(8) Ved ønske om forbedring av bestått resultat på bacheloroppgave, masteroppgave eller annet 
større selvstendig arbeid, kan ikke oppgaven omarbeides, men må skrives på nytt med ny 
problemstilling. Studenten har i dette tilfelle ikke krav på ny faglig veiledning. 

Trer i kraft 1 aug 2018. 
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Unntak forkunnskapskrav 
Med innføring av krav til forkunnskaper som er helt avgjørende for at studentene kommer seg 
videre i studiene, følger også situasjoner der man må kunne se på unntak fra disse kravene. Det vil 
stadig dukke opp situasjoner vi blir nødt til å ta stilling til og det er viktig å tenke gjennom hvordan 
vi skal håndtere dette på.  

Studenter som ved sykdom eller annet fravær ved en eksamen knyttet til forkunnskapskrav (ingen 
reelle eksamensforsøk) kan søke om å kunne få fortsette parallelt med at de må ta emnet med 
forkunnskapskrav. Dette kan for eksempel gjelde studenter som mangler en deleksamen i 
Metodekurs I eller Innføring i bedriftsøkonomisk analyse. Der det kan være spesielt aktuelt å gjøre 
unntak er ved tilfeller der studenter mangler ett førsteårsemne (kun eksamen, ved gyldig fravær) 
for å starte på obligatoriske emner tredje studieår.  

Studenter som ønsker å søke om unntak kan sende søknad om dispensasjon til studieleder. 
Studieleder gir beskjed til studiekonsulent SSAH om vedtak/svar på søknad. Studiekonsulent 
endrer utdanningsplan til studenten manuelt og arkiverer søknad og vedtak i P360°.  

 

  

267



Vedlegg 

Vedlegg 1: Informasjon til studenter som ikke har bestått forkunnskapskrav etter første studieår 
Emne: Til deg som ikke har bestått forkunnskapskravet i økonomistudiene  

Hei, 
Du får denne eposten fordi du ikke har bestått forkunnskapskravene for å kunne starte i 2. studieår (Metodekurs 
1, deleksamen i matematikk og/eller Innføring i bedriftsøkonomi).  

Dersom du har motivasjon og ønske om å starte studiet på nytt, har du anledning til det. Studenter som ikke 
består forkunnskapskravene blir registrert som studenter i kull 20xx, og du er selv ansvarlig for å melde deg opp 
til ny eksamen i emner du mangler. Du kan også melde deg opp til eksamen i emner du ønsker å forbedre 
resultater i. Du har totalt tre eksamensforsøk i hvert emne. 

Ønsker du å forbedre resultater i emner du har bestått kan du melde deg til ny eksamen (husk frister og skjema: 
http://www2.hiof.no/nor/hogskolen-i-ostfold/for-studenter/studenthandbok/skjemaer ) 

Dersom du ønsker veiledning, er du velkommen til å bestille tid for det hos oss: Karin Anker Rasch 
(studieveileder), Natalie Tvete Isaksson (studieveileder) 

Hvis du har bestemt deg for å slutte på studiet, vil vi gjerne få beskjed om det. 
Med vennlig hilsen, 

 

7.7 Oversikt over emner studenter fra kull 2011-2014 BØKAD/BRR  
Tabellen viser totaloversikt over emner som mangler- ikke ferdige studenter i kull 2011-2014, 5-30 
studiepoeng. 

• Totalt 16 tidligere studenter (9 menn, 7 kvinner) 
• 5 svar, med oppfølging på epost av studiekonsulent 
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7.8 Midtsemesterevaluering Høsten 2017 og våren 2018 

Ny_Emneevaluering 
ØSS_alle emner_h17.p 

Emneevaluering 
ØSS_alle emner_v18.p 

7.9 Rapport og evaluering av kurs i studiemestringsteknikk 

 

8.0 Utviklingsprosjekt 

FEDV316 
Utviklingsprosjekt_vur   

8.1 Notat- Hvordan hindre frafall fra høyere studier 

Notat_25april_2018 
(003).docx  

8.2 Frafallsanalyse av Theo Schewe 
 

 

8.3 Forprosjektet til Utdanningsløftet 

Forprosje   
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NOKUT) 

Masterstudium i organisasjon og ledelse (120 studiepoeng)

Avdeling for økonomi, språk og samfunnsfag

Høgskolen i Østfold

Svarprosent: 85%

Antall besvarelser: 29 STUDIEBAROMETERET

2017

Vedlegg 31
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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

3,8
3,5

3,9

4,2

3,7
3,7

3,5

4,2
4,4

4,3

4,2
4,4

4,5

4,2

3,7
4,0

3,8

4,1
3,9

4,0
4,0
4,0

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: - Bibliotek og bibliotekstjenester

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 du går på: - 
Gir kompetanse som er viktig i arbeidslivet

I hvilken grad mener du at studieprogrammet: - Er faglig 
utfordrende

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 
møter godt forberedt til undervisningen

I hvilken grad mener du at studieprogrammet du går på: - 
Har godt samarbeid med arbeidslivet

Hvor tilfreds er du med: - Det lokale studentdemokratiet 
(fagutvalg, tillitsvalgte, studentparlament o.l)    Med 
studentdemokratiet mener vi fagutvalg, tillitsvalgt...

Hvor tilfreds er du med: - Studentenes mulighet for å påvirke 
innhold og opplegg i studieprogrammet

Hvor tilfreds er du med: - Antall tilbakemeldinger du har fått 
fra faglig ansatte på ditt arbeid

1 2 3 4 5

4,6

4,6

4,5

4,4

4,4

3,6

3,6

3,6

3,5

3,5

 
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: - Tilgjengeligheten på informasjon 
om studieprogrammet du går på

Hvor tilfreds er du med: - Kvaliteten på informasjonen om 
studieprogrammet du går på

Hvor tilfreds er du med: - Den administrative 
tilretteleggingen av studieprogrammet (timeplan, studieplan, 
etc.)

Hvor tilfreds er du med: - Miljøet mellom studentene og de 
faglig ansatte på studieprogrammet

I hvilken grad mener du at studieprogrammet du går på: - 
Har godt samarbeid med arbeidslivet

-3 -2 -1 0 1 2 3

0,9

0,8

0,7

0,7

0,6

-0,1

 
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: - De faglig ansattes evne til å gi 
konstruktive tilbakemeldinger på arbeidet ditt

Hvor tilfreds er du med: - Den faglige veiledningen

Hvor tilfreds er du med: - Antall tilbakemeldinger du har fått 
fra faglig ansatte på ditt arbeid

Hvor tilfreds er du med: - Lokaler for undervisning og øvrig 
studiearbeid

Hvor tilfreds er du med: - Bibliotek og bibliotekstjenester

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: - Jeg er 
motivert for studieinnsats

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 går 
på det studieprogrammet jeg helst vil gå på

-3 -2 -1 0 1 2 3

0,7

0,6

0,5

0,3

0,3

-0,3

-0,3

-0,3

-0,3

-0,5

 
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.

4,0

3,7

4,2

3,5

3,8

3,7

0% 25% 50% 75% 100%

3 17 55 24

10 17 66 7

17 48 34

21 36 14 29

11 29 32 29

14 39 11 36

Vet ikke

0%

0%

0%

3%

3%

3%

- +

Institusjon

3,7

3,6

4,0

3,4

3,5

3,6

0,3

0,1

0,2

0,1

0,3

0,1

- +

2016

4,0

3,9

4,0

3,0

3,1

3,1

0,0

-0,2

0,2

0,5

0,7

0,6

- +

2015

3,7

3,4

4,0

4,3

4,0

0,3

0,3

0,2

-0,5

-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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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.

4,6

3,8

2,7

3,8

0,8

2,0

0,2

0,2

2,0

0,2

0,0

1,7

0% 25% 50% 75% 100%

3 7 17 72

4 39 32 25

18 18 39 25

7 38 21 34

61 14 14 4 7

28 28 7 7 17 14

93 4 4

86 11 4

29 11 21 18 14 7

86 11 4

100

45 10 14 3 21 7

Vet ikke

0%

0%

0%

0%

3%

0%

0%

3%

3%

3%

3%

0%

- +

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

0,1

1,3

0,4

-0,1

-1,7

0,3

-0,7

-2,1

-0,5

-1,4

-2,4

-1,2

- +

2016

4,7

3,7

2,5

4,1

0,9

2,0

0,1

0,4

1,7

0,3

0,1

1,7

-0,1

0,1

0,2

-0,3

-0,1

0,0

0,1

-0,2

0,3

-0,1

-0,1

0,0

- +

2015

4,7

3,3

3,8

4,0

2,6

3,0

0,0

0,6

2,9

0,2

0,0

0,8

-0,1

0,5

-1,1

-0,2

-1,8

-1,0

0,2

-0,4

-0,9

0,0

0,0

0,9

 
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.

4,2

4,1

2,7

4,2

2,3

3,4

1,0

3,5

3,1

2,0

3,2

0% 25% 50% 75% 100%

7 3 7 24 59

4 4 14 39 39

14 29 32 25

3 7 55 34

17 33 50

20 13 53 13

100

50 50

11 22 17 44 6

50 25 25

15 8 31 38 8

Vet ikke

0%

3%

3%

0%

50%

29%

67%

60%

14%

20%

100%

19%

- +

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

0,3

0,7

-0,5

0,3

-1,0

0,2

-2,1

-0,2

-0,5

-1,2

-0,2

- +

2016

4,4

4,2

3,2

4,4

3,3

3,3

1,7

2,0

3,5

2,0

4,0

3,1

-0,2

-0,1

-0,5

-0,2

-1,0

0,1

-0,7

1,5

-0,4

0,0

0,1

- +

2015

4,3

4,3

3,8

4,3

4,3

4,4

2,7

3,9

4,0

2,3

-0,1

-0,2

-1,1

-0,1

-2,0

-1,0

0,8

-0,8

-2,0

0,9

 
I hvilken grad bidrar disse undervisnings- og arbeidsformene til din læring?
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Avdeling for økonomi, språk og samfunnsfag

Studiebarometeret 2017 UNDERVISNINGS- OG

ARBEIDSFORMER - BIDRAG09

279



 

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.

3,9

4,0

4,2

3,7

3,9

4,6

4,1

0% 25% 50% 75% 100%

7 21 50 21

18 68 14

4 11 50 36

11 32 36 21

7 21 43 29

39 61

7 11 46 36

Vet ikke

3%

3%

3%

0%

0%

0%

0%

- +

Institusjon

3,9

3,8

3,9

3,6

3,6

4,2

3,7

0,0

0,2

0,3

0,1

0,3

0,4

0,4

- +

2016

4,2

4,2

4,1

3,4

3,7

4,3

3,9

-0,3

-0,2

0,1

0,3

0,2

0,3

0,2

- +

2015

4,3

4,4

4,3

3,6

3,2

4,6

3,9

-0,4

-0,4

-0,1

0,1

0,7

0,0

0,2

 
Hvor tilfreds er du med:

Masterstudium i organisasjon og ledelse (120 studiepoeng)

Avdeling for økonomi, språk og samfunnsfag

Studiebarometeret 2017 LÆRINGSMILJØ 10
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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.

4,3

4,2

4,2

4,0

0% 25% 50% 75% 100%

14 39 46

17 48 34

17 48 34

28 41 31

Vet ikke

3%

0%

0%

0%

- +

Institusjon

3,7

3,7

3,7

3,8

0,6

0,5

0,5

0,2

 
Hvor tilfreds er du med:

Dette spørsmålsbatteriet er nytt i 2017.

Masterstudium i organisasjon og ledelse (120 studiepoeng)

Avdeling for økonomi, språk og samfunnsfag

Studiebarometeret 2017 ORGANISERING AV

STUDIEPROGRAMMET 11
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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 vært tilrettelagt for bruk av digitale hjelpemidler (der 
det er aktuelt)*

- Har bidratt til din faglige utvikling

Gns.

4,2

4,6

4,3

3,7

4,0

4,3

0% 25% 50% 75% 100%

10 62 28

7 31 62

14 45 41

10 28 41 21

5 27 36 32

4 7 39 50

Vet ikke

0%

0%

0%

0%

24%

0%

- +

Institusjon

4,2

4,3

4,1

3,7

3,8

4,1

0,0

0,3

0,2

0,0

0,2

0,2

- +

2016

4,5

4,5

-0,3

0,1

- +

2015

4,4

4,8

-0,2

-0,2

 
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.

Masterstudium i organisasjon og ledelse (120 studiepoeng)

Avdeling for økonomi, språk og samfunnsfag

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

4,0

3,6

0% 25% 50% 75% 100%

12 31 50 8

4 30 33 33

38 63

Vet ikke

10%

7%

71%

- +

Institusjon

3,2

3,3

3,6

0,3

0,7

0,0

- +

2016

3,6

3,8

3,6

-0,1

0,2

0,0

- +

2015

3,1

3,8

3,6

0,4

0,2

0,0

 
Hvor tilfreds er du med:

* Med studentdemokratiet mener vi fagutvalg, tillitsvalgte, studentparlament og andre studentorganisasjoner som kan påvirke studieprogrammet ditt.

Masterstudium i organisasjon og ledelse (120 studiepoeng)

Avdeling for økonomi, språk og samfunnsfag

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.

4,1

4,4

4,0

0% 25% 50% 75% 100%

7 14 38 41

3 3 38 55

7 21 38 34

Vet ikke

0%

0%

0%

- +

Institusjon

3,9

4,3

3,7

0,2

0,1

0,3

- +

2016

4,3

4,5

4,3

-0,2

-0,1

-0,3

- +

2015

4,3

4,6

3,9

-0,2

-0,2

0,1

 
I hvilken grad mener du at studieprogrammet:

Masterstudium i organisasjon og ledelse (120 studiepoeng)

Avdeling for økonomi, språk og samfunnsfag

Studiebarometeret 2017 STUDIEPROGRAMMETS

EVNE TIL Å INSPIRERE 14

284



 

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.

4,4

4,3

4,5

3,6

0% 25% 50% 75% 100%

7 7 21 64

8 13 25 54

3 10 21 66

7 47 20 27

Vet ikke

3%

17%

0%

48%

- +

Institusjon

4,5

4,4

4,5

4,0

-0,1

-0,1

0,0

-0,4

- +

2016

4,5

4,5

4,5

3,9

-0,1

-0,2

0,0

-0,3

- +

2015

4,6

4,4

-0,2

-0,1

 
I hvilken grad mener du at studieprogrammet:

Masterstudium i organisasjon og ledelse (120 studiepoeng)

Avdeling for økonomi, språk og samfunnsfag

Studiebarometeret 2017 RELEVANS FOR

ARBEIDSLIVET 15

285



 

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.

4,1

3,9

3,7

3,4

4,1

3,8

3,6

3,9

3,8

4,1

0% 25% 50% 75% 100%

28 34 38

10 17 48 24

9 22 57 13

4 12 32 48 4

3 14 55 28

4 32 46 18

4 12 23 46 15

7 21 43 29

10 28 34 28

3 21 41 34

Vet ikke

0%

0%

18%

14%

0%

3%

10%

3%

0%

0%

- +

Institusjon

3,9

3,4

3,2

3,8

4,0

4,1

3,9

4,0

3,9

4,2

0,2

0,5

0,5

-0,4

0,1

-0,3

-0,3

-0,1

-0,1

-0,1

- +

2016

4,1

3,6

3,5

3,7

4,2

4,0

3,9

4,0

4,1

4,1

0,0

0,3

0,2

-0,3

-0,1

-0,2

-0,3

-0,1

-0,3

0,0

- +

2015

4,1

3,9

4,0

3,5

4,2

4,0

3,8

4,0

4,0

4,3

0,0

0,0

-0,3

-0,1

-0,1

-0,2

-0,2

-0,1

-0,2

-0,2

 
Hvor tilfreds er du med eget læringsutbytte hittil i studiet, når det gjelder:

Masterstudium i organisasjon og ledelse (120 studiepoeng)

Avdeling for økonomi, språk og samfunnsfag

Studiebarometeret 2017 EGET

LÆRINGSUTBYTTE 16

286



 

Kun å stå

Noe over ståkarakter

På gjennomsnittet

Noe over gjennomsnittet

Godt over gjennomsnittet

0% 25% 50% 75% 100%

0%

7%

14%

48%

31%

- +

Institusjon

-3

2

-7

4

4

- +

2016

0

1

5

-23

17

- +

2015

0

7

-11

-2

6

 

I liten grad (1)

(2)

(3)

(4)

I stor grad (5)

0% 25% 50% 75% 100%

4%

4%

25%

43%

25%

- +

Institusjon

1

-2

4

5

-8

- +

2016

4

0

6

-9

-1

- +

2015

-3

4

6

-7

0

 

 

Hvilket mål har du til dine karakterer?

Det er krevende å nå karaktermålene mine:

Masterstudium i organisasjon og ledelse (120 studiepoeng)

Avdeling for økonomi, språk og samfunnsfag

Studiebarometeret 2017 MÅL TIL KARAKTERER 17
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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

3,7

3,6

3,7

0% 25% 50% 75% 100%

3 17 48 31

7 11 21 29 32

55 34 10

3 3 38 34 21

Vet ikke

0%

3%

0%

0%

- +

Institusjon

4,0

3,4

3,4

3,7

0,1

0,3

0,2

0,0

- +

2016

4,4

4,0

3,7

3,8

-0,3

-0,3

-0,1

-0,1

- +

2015

4,2

3,4

3,9

3,7

-0,1

0,3

-0,3

0,0

 
I hvilken grad er du enig i de følgende påstandene:

Masterstudium i organisasjon og ledelse (120 studiepoeng)

Avdeling for økonomi, språk og samfunnsfag

Studiebarometeret 2017 EGET ENGASJEMENT 18
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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.

4,4

4,4

0% 25% 50% 75% 100%

14 29 57

4 14 25 57

Vet ikke

3%

3%

- +

Institusjon

4,5

4,2

-0,1

0,2

- +

2016

4,9

4,6

-0,5

-0,2

- +

2015

4,8

4,5

-0,4

-0,1

 
I hvilken grad er du enig i de følgende påstandene:

Masterstudium i organisasjon og ledelse (120 studiepoeng)

Avdeling for økonomi, språk og samfunnsfag

Studiebarometeret 2017 OVERORDNET

TILFREDSHET 19

289



 

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.

4,0

4,1

4,1

4,1

0% 25% 50% 75% 100%

3 21 48 28

3 17 45 34

21 50 29

4 21 32 43

Vet ikke

0%

0%

0%

3%

- +

Institusjon

3,9

3,9

3,8

3,9

0,1

0,2

0,3

0,2

- +

2016

3,8

4,0

3,9

4,0

0,2

0,1

0,2

0,1

 
I hvilken grad er du enig i de følgende påstandene:

Dette spørsmålsbatteriet var nytt i 2016.

Masterstudium i organisasjon og ledelse (120 studiepoeng)

Avdeling for økonomi, språk og samfunnsfag

Studiebarometeret 2017 FORVENTNINGER 20
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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.

2,4

3,4

3,4

3,8

3,0

4,0

3,9

4,0

0% 25% 50% 75% 100%

50 7 11 18 14

11 11 25 39 14

8 12 32 28 20

11 21 46 21

19 22 19 22 19

8 23 27 42

7 18 57 18

4 27 38 31

Vet ikke

3%

3%

14%

3%

7%

10%

3%

10%

- +

Institusjon

2,9

2,9

3,4

3,7

3,8

3,6

3,7

3,7

-0,5

0,5

0,0

0,1

-0,8

0,4

0,2

0,3

 
I hvilken grad er du enig i de følgende påstandene:

Dette spørsmålsbatteriet er nytt i 2017.

Masterstudium i organisasjon og ledelse (120 studiepoeng)

Avdeling for økonomi, språk og samfunnsfag

Studiebarometeret 2017 DIGITALISERING 21
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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.

2,3

1,2

1,7

1,0

4,6

1,0

1,3

1,0

0% 25% 50% 75% 100%

50 33 17

80 20

69 23 8

100

4 8 8 79

100

83 4 13

100

Vet ikke

57%

64%

54%

82%

14%

64%

18%

18%

- +

Institusjon

3,1

3,7

3,7

3,2

3,3

2,9

2,7

2,1

-0,8

-2,5

-2,0

-2,2

1,3

-1,9

-1,4

-1,1

 
I hvilken grad er du enig i følgende påstander om utveksling utenfor Norge:

Dette spørsmålsbatteriet er nytt i 2017.

Masterstudium i organisasjon og ledelse (120 studiepoeng)

Avdeling for økonomi, språk og samfunnsfag

Studiebarometeret 2017 MULIGHETER FOR

UTVEKSLING 22

292



 

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.

1,5

1,3

3,9

4,4

4,0

0% 25% 50% 75% 100%

74 11 7 7

81 7 7 4

4 4 28 28 36

20 20 60

25 50 25

Vet ikke

4%

4%

11%

82%

86%

- +

Institusjon

1,6

1,7

3,4

2,6

2,8

-0,1

-0,4

0,5

1,8

1,2

 
I hvilken grad er du enig i de følgende påstandene:

Dette spørsmålsbatteriet er nytt i 2017.

Masterstudium i organisasjon og ledelse (120 studiepoeng)

Avdeling for økonomi, språk og samfunnsfag

Studiebarometeret 2017 INTERNASJONALISERING

I STUDIEPROGRAMMET DU GÅR PÅ NÅ23

293



 

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

8,2

10,2

34,9

- +

Institusjon

20,5

15,6

11,6

-12,3

-5,4

23,3

- +

2016

6,7

6,9

32,0

1,5

3,3

2,9

- +

2015

5,2

5,5

31,6

3,0

4,7

3,3

 

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%

81 12 4 4

58 27 12 4

7 4 89

 

 

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.

Masterstudium i organisasjon og ledelse (120 studiepoeng)

Avdeling for økonomi, språk og samfunnsfag

Studiebarometeret 2017 TIDSBRUK PÅ FAGLIGE

AKTIVITETER 24
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NOKUT) 

Masterstudium i organisasjon og ledelse (120 studiepoeng)

Avdeling for økonomi, språk og samfunnsfag

Høgskolen i Østfold

Svarprosent: 57%

Antall besvarelser: 21 STUDIEBAROMETERET

2018

295



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

4,2

3,6

4,2

4,4

4,3

4,4

3,6

3,8

3,7

3,9

4,4

Nasjonalt

0,5

0,3

0,4

0,6

0,8

0,5

0,2

0,2

0,0

0,6

0,4

Institusjon

0,5

0,5

0,6

0,8

0,8

0,6

0,1

0,2

0,1

0,7

0,5

2017

-0,1

0,2

0,3

0,1

0,2

0,1

-0,4

0,2

Sammenligninger
 
Enkeltpørsmålene i undersøkelsen er gruppert i hovedområder. Hvert hovedområde består av flere enkeltspørsmål innenfor et overordnet tema.
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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

Hvor tilfreds er du med: - Bibliotek og bibliotekstjenester

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 opplever du det følgende? - Jeg får kompetanse
som er viktig i arbeidslivet

I hvilken grad er du enig i de følgende påstandene: - Jeg
opplever at de faglig ansatte stiller klare forventninger til meg

som student

I hvilken grad er du enig i de følgende påstandene: - Jeg møter
godt forberedt til undervisningen

Hvor tilfreds er du med følgende: - Antall tilbakemeldinger du får
fra faglig ansatte på arbeidet ditt

I hvilken grad opplever du det følgende? - Det legges godt til
rette for at jeg kan knytte kontakter i arbeidslivet

I hvilken grad opplever du det følgende? - Jeg får god
informasjon om hvilke yrker/bransjer som er relevante for meg

0 1 2 3 4 5

4,9

4,8

4,7

4,7

4,7

3,5

3,5

3,4

3,1

3,1

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: - Den administrative tilretteleggingen av
studieprogrammet (timeplan, studieplan, etc.)

Hvor tilfreds er du med: - Tilgjengeligheten på informasjon om
studieprogrammet

Hvor tilfreds er du med: - Kvaliteten på informasjonen om
studieprogrammet

Hvor tilfreds er du med: - Miljøet mellom studentene og de faglig
ansatte på studieprogrammet

Hvor tilfreds er du med: - IKT-tjenester (f.eks. læringsplattformer,
programvare og PC-tilgang)

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: - Jeg
opplever at de faglig ansatte stiller klare forventninger til meg

som student

I hvilken grad er du enig i de følgende påstandene: - Jeg
opplever at studieinnsatsen min er høy

I hvilken grad opplever du det følgende? - Jeg får god
informasjon om hvilke yrker/bransjer som er relevante for meg

-2 -1 0 1 2

1,1

0,9

0,9

0,8

0,8

-0,1

-0,1

-0,1

-0,3

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: - IKT-tjenester (f.eks. læringsplattformer,
programvare og PC-tilgang)

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

Hvor tilfreds er du med: - Lokaler for undervisning og øvrig
studiearbeid

Hvor tilfreds er du med: - Utstyr og hjelpemidler i undervisningen

I hvilken grad er du enig i de følgende påstandene: - De faglig
ansatte har høye faglige ambisjoner på vegne av meg som

student

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 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
opplever at de faglig ansatte stiller klare forventninger til meg

som student

-2 -1 0 1 2

0,5

0,5

0,5

0,4

0,4

-0,2

-0,3

-0,4

-0,5

-0,5

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

3,8

4,2

3,6
3,8

4,2

3,1

4,1
4,0

3,7

4,2
4,4
4,2

3,6

4,3
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Forventninger Eget engasjement Studieprogrammets evne til å inspirere

2015 2016 2017 2018
1

2

3

4

5

3,9
4,0

4,4

3,9
4,0

4,4

4,1

3,7

4,2

3,7
3,8

4,4
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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%

5 5 52 38

5 19 67 10

5 52 43

5 19 24 52

Gns.

4,2

3,8

4,4

4,2

Vet ikke

0%

0%

0%

0%

Nasjonalt

0,6

0,1

0,5

0,7

Institusjon

0,5

0,1

0,5

0,6

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%

6 44 50

6 17 22 56

13 13 27 27 20

6 6 22 67

20 40 40

11 11 22 56

75 25

17 17 17 33 17

8 46 31 15

38 13 25 25

40 20 40

60 10 30

Gns.

4,4

4,3

3,3

4,5

3,8

4,1

2,0

3,2

3,5

2,6

3,2

3,7

Vet ikke

0%

0%

12%

0%

41%

47%

76%

65%

19%

53%

71%

41%

Nasjonalt

0,6

1,1

-0,1

0,6

0,2

0,8

-1,3

-0,5

-0,1

-0,3

-0,9

0,3

Institusjon

0,5

1,0

0,0

0,6

0,3

0,6

-0,9

-0,6

-0,2

-0,4

-0,8

0,2

2017

0,2

0,2

0,6

0,3

1,5

0,7

1,0

-0,3

0,4

0,6

0,5

2016

0,0

0,1

0,1

0,1

0,5

0,8

0,3

1,2

0,0

0,6

-0,8

0,6

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%

14 52 24 10

35 45 20

60 25 5 10

43 43 10 5

10 38 24 19 10

76 14 5 5

Gns.

2,3

1,9

1,7

2,8

2,8

1,5

Vet ikke

0%

5%

5%

0%

0%

0%

Nasjonalt

0,1

-1,1

-0,5

0,2

0,0

-0,3

Institusjon

0,1

-0,9

-0,5

0,1

0,1

-0,4

2017 2016

Sammenligninger
 
Hvor ofte – hittil i studiet – har du:
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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%

5 21 32 11 32

25 25 25 25

10 5 25 30 30

5 35 45 15

Gns.

3,4

3,5

3,7

3,7

Vet ikke

5%

0%

0%

0%

Nasjonalt

0,3

0,1

0,2

0,4

Institusjon

0,5

0,3

0,4

0,6

2017

-0,1

-0,3

0,0

2016

0,4

0,4

0,6

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%

5 20 50 25

10 55 35

10 45 45

25 40 35

6 17 78

5 35 60

11 47 42

Gns.

4,0

4,3

4,4

4,1

4,7

4,6

4,3

Vet ikke

0%

0%

0%

0%

5%

0%

5%

Nasjonalt

0,1

0,5

0,8

0,6

0,6

0,8

0,7

Institusjon

0,3

0,7

0,8

0,9

0,5

0,8

0,9

2017

0,1

0,3

0,2

0,4

0,1

0,5

0,4

2016

-0,2

0,1

0,3

0,7

0,4

0,7

0,6

Sammenligninger
 
Hvor tilfreds er du med:

Masterstudium i organisasjon og ledelse (120 studiepoeng)

Avdeling for økonomi, språk og samfunnsfag

Studiebarometeret 2018 LÆRINGSMILJØ 13

308



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%

5 5 30 60

5 10 30 55

15 25 60

5 25 30 40

Gns.

4,5

4,4

4,5

4,0

Vet ikke

0%

0%

0%

0%

Nasjonalt

0,9

0,9

1,1

0,3

Institusjon

1,0

1,0

1,1

0,5

2017

0,2

0,2

0,3

0,0

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%

5 25 70

20 80

5 35 60

10 35 25 30

5 5 40 50

Gns.

4,7

4,8

4,6

3,8

4,4

Vet ikke

0%

0%

0%

0%

0%

Nasjonalt

0,6

0,6

0,5

0,2

0,4

Institusjon

0,7

0,7

0,6

0,2

0,5

2017

0,5

0,2

0,3

0,1

0,1

2016

0,2

0,3

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%

15 20 35 30

28 33 39

13 40 13 33

Gns.

3,8

4,1

3,7

Vet ikke

0%

10%

25%

Nasjonalt

0,5

0,5

0,7

Institusjon

0,6

0,7

0,8

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%

5 11 26 58

11 26 63

26 11 63

Gns.

4,4

4,5

4,4

Vet ikke

0%

0%

0%

Nasjonalt

0,6

0,2

0,8

Institusjon

0,7

0,3

0,9

2017

0,3

0,1

0,4

2016

0,1

0,0

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%

5 21 74

16 5 26 21 32

19 13 31 19 19

21 16 16 26 21

Gns.

4,7

3,5

3,1

3,1

Vet ikke

0%

0%

16%

0%

Nasjonalt

0,7

0,2

-0,3

0,2

Institusjon

0,6

0,0

-0,2

0,1

2017

0,2

2016

0,2

Sammenligninger
 
I hvilken grad opplever du det følgende?

Masterstudium i organisasjon og ledelse (120 studiepoeng)

Avdeling for økonomi, språk og samfunnsfag

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%

21 37 42

22 28 33 17

24 24 47 6

29 29 29 14

22 22 56

22 50 28

11 28 39 22

6 11 56 28

17 39 44

11 33 56

Gns.

4,2

3,4

3,4

3,3

4,3

4,1

3,7

4,1

4,3

4,4

Vet ikke

0%

0%

6%

22%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

Nasjonalt

0,4

0,0

0,3

-0,1

0,4

0,1

0,0

0,2

0,6

0,3

Institusjon

0,5

0,2

0,4

-0,3

0,4

0,0

-0,1

0,3

0,6

0,4

2017

0,1

-0,5

-0,3

-0,1

0,2

0,3

0,1

0,2

0,5

0,3

2016

0,1

-0,2

-0,1

-0,4

0,1

0,1

-0,2

0,1

0,2

0,3

Sammenligninger
 
Hvor tilfreds er du med eget læringsutbytte hittil i studiet, når det gjelder:

Masterstudium i organisasjon og ledelse (120 studiepoeng)

Avdeling for økonomi, språk og samfunnsfag

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%

11 37 53

16 16 47 21

6 50 33 11

5 47 26 21

Gns.

4,4

3,7

3,5

3,6

Vet ikke

0%

0%

0%

0%

Nasjonalt

0,5

0,1

0,1

-0,1

Institusjon

0,5

0,4

0,1

0,0

2017

0,3

0,0

-0,1

-0,1

2016

0,0

-0,3

-0,2

-0,2

Sammenligninger
 
I hvilken grad er du enig i de følgende påstandene:

Masterstudium i organisasjon og ledelse (120 studiepoeng)

Avdeling for økonomi, språk og samfunnsfag

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%

11 37 37 16

11 11 11 37 32

11 26 42 21

5 21 47 26

Gns.

3,5

3,7

3,6

3,9

Vet ikke

0%

0%

0%

0%

Nasjonalt

-0,1

-0,1

0,0

0,3

Institusjon

0,0

0,0

-0,1

0,3

2017

-0,5

-0,4

-0,5

-0,2

2016

-0,3

-0,3

-0,3

-0,1

Sammenligninger
 
I hvilken grad er du enig i de følgende påstandene:

Masterstudium i organisasjon og ledelse (120 studiepoeng)

Avdeling for økonomi, språk og samfunnsfag

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%

5 95

11 21 68

Gns.

4,9

4,6

Vet ikke

0%

0%

Nasjonalt

0,5

0,5

Institusjon

0,4

0,6

2017

0,5

0,2

2016

0,0

0,0

Sammenligninger
 
I hvilken grad er du enig i de følgende påstandene:

Masterstudium i organisasjon og ledelse (120 studiepoeng)

Avdeling for økonomi, språk og samfunnsfag

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 16,875 33,75 50,625 67,5

11,1

9,1

35,1

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%

6 6 89

44 44 11

7 60 27 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.

Masterstudium i organisasjon og ledelse (120 studiepoeng)

Avdeling for økonomi, språk og samfunnsfag

Studiebarometeret 2018 TIDSBRUK PÅ FAGLIGE

AKTIVITETER OG BETALT ARBEID23
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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%

5 5 37 37 16

6 6 33 33 22

6 22 17 33 22

5 11 11 37 37

Gns.

3,5

3,6

3,4

3,9

Vet ikke

0%

5%

0%

0%

Nasjonalt

0,1

0,2

0,3

0,4

Institusjon

0,1

0,2

0,2

0,3

Sammenligninger
 
I hvilken grad er du enig i følgende påstander om bruk av digitale verktøy/medier:

Masterstudium i organisasjon og ledelse (120 studiepoeng)

Avdeling for økonomi, språk og samfunnsfag

Studiebarometeret 2018 BRUK AV DIGITALE VERKTØY24
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Teknisk rapport:

Kandidatundersøkelse Høgskolen i Østfold

Masterstudiet i organisasjon og ledelse

Deskriptiv statistikk

Frode Hübertz Haaland

14.12.2017

Vedlegg 32
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Samlet status

Populasjon/utvalg

Respondenter er alle studenter som har bestått mastergraden i organisasjon og ledelse ved Høgskolen i Østfold,
og dekker således perioden 2004 til sommeren 2017. Utvalget er således likt populasjonen.

Registerdata viste 241 uteksaminerte studenter.

 

Prosedyre og frafall

2 studenter var kjent døde, og det manglet epost til 3 studenter.

Det ble således distribuert 236 spørreskjema ved bruk av SurveyXact.

Undersøkelsen ble sendt som epost med lenke til de private epostadressene som fantes i høgskolens register.
Det ble mottatt 3 returer fra mailserver på ukjent mottaker.

Der det ikke kom inn svar, ble det forsøkt sporet opp alternative epostadresser. Dette har økt svarprosenten med
ca.5%

Det ble sendt ut 2 purringer.

Datasettet inneholder 176 respondenter.

Svarprosenten endte på 74,6% Dette må ses som en svært høy svarprosent, særlig sett på bakgrunn av at de
første studentene avsluttet sine studier i 2004. Endringer av privat epost i perioden 2004-2017 må anses logisk.
Det antas således at frafall ikke er systematisk. 

 

Skalaer

De fleste spørsmål har skalering fra en 5-delt skala, der 1 = Helt uenig og 5 = Helt enig. Skalaens midtpunkt er
således 2,5.

Respondenter Prosent

Ny 0 0,0%

Distribuert 60 25,4%

Noen svar 5 2,1%

Gjennomført 171 72,5%

Frafalt 0 0,0%

I alt 236 100,0%
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Ja Nei Vet ikke

Vet ikke (5%)

Nei (36%)

Ja (59%)

Fullførte du mastergraden i organisasjon og ledelse på normert tid?
 

Hvilket år ble du ferdig med mastergraden?
 

Bakgrunnsdata:
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2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

0% 25% 50% 75% 100%

3%

8%

7%

7%

8%

5%

9%

6%

11%

6%

7%

5%

11%

6%

0%

Respondenter

5

14

13

12

14

9

16

11

19

10

12

9

20

11

0
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Linjeleder Leder i stab Prosjektleder Medarbeider i linje Medarbeider i HR/personalavdeling

Medarbeider i annen stilling Annen stilling

Annen stilling (15%)

Medarbeider i annen stilling (20%)

Medarbeider i HR/personalavdeling 
(7%)

Medarbeider i linje (8%)

Linjeleder (34%)

Leder i stab (11%)

Prosjektleder (5%)

Hvilken stilling har du nå?
 

Svar på åpent spørsmål ved "Annen stilling" viser et bredt utvalg roller: Rådgivere, forskere, phd-stipendiater,
veiledere, rådmenn, fylkesrådmann, stabsoffiser, rådgivere, bedriftsleder osv.
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Helt uenig Uenig Hverken/eller Enig Helt enig

Geografisk nærhet

Faglig innhold/profil

Hørt positivt om studiet fra andre

Kunne kombinere studier med jobb/familie

Kostnadene ved studiet

0% 25% 50% 75% 100%

8 5 10 45 33

2 18 55 24

10 7 49 28 6

3 29 66

8 3 23 31 35

Respondenter

173

173

173

173

173

 
Hvorfor valgte du mastergraden i organisasjon og ledelse ved Høgskolen i Østfold?

Observert
minimum

Observert
maksimum

Gjennomsnitt Respondenter

Geografisk nærhet 1,00 5,00 3,91 173

Faglig innhold/profil 1,00 5,00 3,99 173

Hørt positivt om studiet fra andre 1,00 5,00 3,14 173

Kunne kombinere studier med jobb/familie 1,00 5,00 4,58 173

Kostnadene ved studiet 1,00 5,00 3,83 173
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Helt uenig Uenig Hverken/eller Enig Helt enig

Jeg har utviklet meg som leder

Jeg har utviklet meg i min yrkesrolle

Jeg har fått en dypere forståelse for 
organisasjoners virkemåte

Jeg forstår mer av min nærmeste leders 
rolle

Jeg har blitt mer analytisk

Jeg kan kombinere teori og praksis

Jeg har fått personlig utvikling

0% 25% 50% 75% 100%

2 16 38 42

9 43 47

3 36 59

2 3 13 45 36

13 48 35

5 53 40

3 38 58

Respondenter

172

172

172

172

172

172

172

 
Hva opplever du som ditt læringsutbytte etter å ha fullført mastergraden i organisasjon og ledelse?

Observert
minimum

Observert
maksimum

Gjennomsnitt Respondenter

Jeg har utviklet meg som leder 1,00 5,00 4,15 172

Jeg har utviklet meg i min yrkesrolle 1,00 5,00 4,35 172

Jeg har fått en dypere forståelse for organisasjoners virkemåte 1,00 5,00 4,51 172

Jeg forstår mer av min nærmeste leders rolle 1,00 5,00 4,10 172

Jeg har blitt mer analytisk 1,00 5,00 4,14 172

Jeg kan kombinere teori og praksis 1,00 5,00 4,28 172

Jeg har fått personlig utvikling 1,00 5,00 4,52 172

Åpen svarkategori ga et bredt tilfang av kommentarer, der flere påpeker den allmenndannelsen mastergraden gir.
Videre koblingen mellom privat og offentlig sektor, der man mener å ha fått større innsikt i likheter og forskjeller
mellom sektorene. Det er også endel kommentarer knyttet til egenutvikling, eksempelvis større faglig trygghet,
personlig trygghet i rollen. Flere nevner også at de har fått bygd faglig/personlige nettverk.
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Helt uenig Uenig Hverken/eller Enig Helt enig

Jeg har fått ny jobb

Jeg har hatt stor nytte i jobben

Jeg har fått økt lønn

Jeg har fått mer kvalifiserte 
arbeidsoppgaver

Jeg har blitt bedre på problemløsning

0% 25% 50% 75% 100%

19 5 22 16 37

9 52 37

16 6 24 25 28

10 5 31 27 26

17 50 30

Respondenter

172

172

172

172

172

 
Hvilken nytte opplever du av å ha tatt mastergraden i organisasjon og ledelse?

Observert
minimum

Observert
maksimum

Gjennomsnitt Respondenter

Jeg har fått ny jobb 1,00 5,00 3,47 172

Jeg har hatt stor nytte i jobben 1,00 5,00 4,20 172

Jeg har fått økt lønn 1,00 5,00 3,42 172

Jeg har fått mer kvalifiserte arbeidsoppgaver 1,00 5,00 3,53 172

Jeg har blitt bedre på problemløsning 1,00 5,00 4,04 172
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Helt uenig Uenig Hverken/eller Enig Helt enig

Studiet var mer arbeidskrevende enn 
forventet

Studiet var mer teoretisk enn forventet

Studiet var mindre praktisk relevant enn 
forventet

Studiet hadde mindre erfaringsdeling enn 
forventet

0% 25% 50% 75% 100%

11 22 43 20 5

13 32 40 12 2

14 31 40 12 3

16 35 27 18 4

Respondenter

171

171

171

171

 
På hvilke områder avvek studiet fra dine forventninger?

Observert
minimum

Observert
maksimum

Gjennomsnitt Respondenter

Studiet var mer arbeidskrevende enn forventet 1,00 5,00 2,87 171

Studiet var mer teoretisk enn forventet 1,00 5,00 2,58 171

Studiet var mindre praktisk relevant enn forventet 1,00 5,00 2,58 171

Studiet hadde mindre erfaringsdeling enn forventet 1,00 5,00 2,57 171

Åpne svar om ikke-innfridde forventninger:

Vanskelig å trekke fram noen hovedlinjer her, idet flere av kommentarene er knyttet til forhold som ligger langt
tilbake i tid og med annen organisering av studiet.
Åpne svar om innfridde forventninger:

Påpekning av den betydning medstudentene har i studiet, både i plenum og i gruppe og som nettverk. Forøvrig
mye positive kommentarer.
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Helt uenig Uenig Hverken/eller Enig Helt enig

Jeg opplevde godt samarbeid med 
medstudentene

Fagstaben bidro til gode læringsprosesser

Veileder var viktig for meg

Studiet var godt organisert og tilrettelagt

Jeg fikk god støtte fra biblioteket

Jeg fikk god støtte fra 
studieadministrasjonen

0% 25% 50% 75% 100%

17 43 38

5 16 51 26

2 6 8 38 46

5 17 51 26

4 40 36 19

3 57 27 11

Respondenter

171

171

171

171

171

171

 
Hvordan opplevde du læringsmiljøet da du tok mastergraden i organisasjon og ledelse?

Observert
minimum

Observert
maksimum

Gjennomsnitt Respondenter

Jeg opplevde godt samarbeid med medstudentene 1,00 5,00 4,16 171

Fagstaben bidro til gode læringsprosesser 1,00 5,00 3,96 171

Veileder var viktig for meg 1,00 5,00 4,20 171

Studiet var godt organisert og tilrettelagt 1,00 5,00 3,96 171

Jeg fikk god støtte fra biblioteket 1,00 5,00 3,67 171

Jeg fikk god støtte fra studieadministrasjonen 1,00 5,00 3,42 171
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Helt uenig Uenig Hverken/eller Enig Helt enig

Jeg kunne ønsket meg flere forelesninger

Jeg kunne ønsket meg mer 
plenumsdiskusjon

Jeg kunne ønsket meg mer gruppearbeid

Jeg kunne ønsket meg flere 
arbeidsoppgaver, arbeidskrav e.l.

0% 25% 50% 75% 100%

6 29 44 17 3

6 24 44 22 4

5 32 43 16 4

11 39 39 9

Respondenter

171

171

171

171

 
Er det noe du skulle ønsket annerledes ved masterstudiet i organisasjon og ledelse?

Observert
minimum

Observert
maksimum

Gjennomsnitt Respondenter

Jeg kunne ønsket meg flere forelesninger 1,00 5,00 2,81 171

Jeg kunne ønsket meg mer plenumsdiskusjon 1,00 5,00 2,95 171

Jeg kunne ønsket meg mer gruppearbeid 1,00 5,00 2,80 171

Jeg kunne ønsket meg flere arbeidsoppgaver, arbeidskrav e.l. 1,00 5,00 2,53 171
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Helt uenig Uenig Hverken/eller Enig Helt enig

Jeg ville brukt mer tid på studiene

Jeg ville organisert studiearbeidet mitt 
bedre

Jeg ville brukt mer tid på avhandlingen

Jeg ville brukt mer tid på litteratur

Jeg ville brukt mer tid på dialog med 
medstudentene

0% 25% 50% 75% 100%

11 31 30 21 8

9 25 27 33 6

13 36 22 16 12

8 18 26 43 6

8 27 40 23 2

Respondenter

171

171

171

171

171

 
Hvis du skulle begynt på mastergraden i dag, hva ville du da selv ha gjort annerledes?

Observert
minimum

Observert
maksimum

Gjennomsnitt Respondenter

Jeg ville brukt mer tid på studiene 1,00 5,00 2,84 171

Jeg ville organisert studiearbeidet mitt bedre 1,00 5,00 3,01 171

Jeg ville brukt mer tid på avhandlingen 1,00 5,00 2,77 171

Jeg ville brukt mer tid på litteratur 1,00 5,00 3,20 171

Jeg ville brukt mer tid på dialog med medstudentene 1,00 5,00 2,85 171

Åpne svar - hva man selv ville gjort annerledes:

Flere påpeker betydningen av klarere- og bedre avtaler med arbeidsgiver og om forholdet til familien.

Også noen kommentarer om at de gjerne skulle ha samarbeidet mer/bedre med fagstaben på ulike punkter i
masterforløpet.
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I svært liten grad I liten grad Hverken/eller I stor grad

I svært stor grad

I hvilken grad har mastergraden svart til 
dine forventninger?

I hvilken grad ville du anbefalt andre å ta 
mastergraden i organisasjon og ledelse 
ved Høgskolen i Østfold

0% 25% 50% 75% 100%

4 12 63 21

5 11 51 33

Respondenter

171

171

 

Observert
minimum

Observert
maksimum

Gjennomsnitt Respondenter

I hvilken grad har mastergraden svart til dine forventninger? 2,00 5,00 4,01 171

I hvilken grad ville du anbefalt andre å ta mastergraden i
organisasjon og ledelse ved Høgskolen i Østfold

2,00 5,00 4,13 171

Åpne svar: Annet om opplevelser på/etter studiet:

I all hovedsak svært positive kommentarer og etterrefleksjoner.

Noen negative kommentarer omkring organisering, manglende registrering av avhandlinger i bibliotekssystemet
o.l.
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1

Rita Duesund

Fra: Rita Duesund
Sendt: fredag 15. februar 2019 08:57
Til: oss-mol@hiof.no
Emne: FW: Resultater fra Studiebarometeret 2018
Vedlegg: Fakultetsrapport_kort_ØSS.pdf; Fakultetsrapport_lang_ØSS.pdf; 

Studieprogram_-_Masterstudium_i_organisasjon_og_ledelse_(120
_studiepoeng)_-_2018_(_04.02.19).pdf

Hei, 

Videresender resultater fra studiebarometeret, her er det veldig mye hyggelig lesning for MOL! 

Med vennlig hilsen 
Rita Duesund 

Studieleder i samfunnsfag 
Høgskolen i Østfold 

Telefon: +47 69 60 80 26 
Kontor: A3-106, B R A veien 4, Halden 
Epost: rita.duesund@hiof.no 

Vedlegg 33
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1

Rita Duesund

Fra: Rita Duesund
Sendt: tirsdag 30. oktober 2018 21:05
Til: Mari Kjos Hellum; Sol Skinnarland
Kopi: Siv Skaarer Hansen
Emne: VS: Studiebarometeret 2018 - vi premierer med pizza!

Hei Mari og Sol, 
 
Kan dere følge opp dette slik at det blir gjennomført i forelesningen, for da har vi større sjanse for å øke svarprosent. 
 
Undersøkelsen blir sendt til 2års studenter på master og bachelor program. 
 
PS. De to klassene med høyest svarprosent får pizza og det er 6 program med – så store sjanser for å vinne! 
 
På forhånd mange takk! 
 
Med vennlig hilsen 
Rita Duesund 
 
Studieleder i samfunnsfag 
Høgskolen i Østfold 
 
Telefon: +47 69 60 80 26 
Kontor: A3-106, B R A veien 4, Halden 
Epost: rita.duesund@hiof.no 
 

Fra: Siv Skaarer Hansen  
Sendt: tirsdag 30. oktober 2018 14.37 
Til: Lana Berglund <lana.berglund@hiof.no>; Rita Duesund <rita.duesund@hiof.no>; Sverre Anker Vesterhus 
<sverre.vesterhus@hiof.no> 
Emne: Studiebarometeret 2018 - vi premierer med pizza! 
 
Hei studieledere! 
 
For best effekt håper jeg dere kan sende ut informasjon til relevante faglærere om at denne bør gjennomføres i 
undervisningen for å få best svarprosent. Alle studenter skal nå ha fått e-posten under. 
 
Siv 

 
 
Kjære studenter i 2. og 5. studieår på ØSS! 
 
Invitasjon til å delta i Studiebarometeret (den nasjonale undersøkelsen om studiekvalitet) er nå sendt ut til alle 
studenter i 2. og 5. studieår. Denne undersøkelsen er laget for å fange opp studentenes eget syn på 
utdanningskvaliteten ved institusjonen de studerer. Resultatene gjør det mulig for HiØ å gjøre forbedringer. 
Undersøkelsen utføres av NOKUT på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet. 
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Det er svært viktig for HiØ å få disse tilbakemeldingene og vi håper på god deltagelse. Det er seks klasser på ØSS som 
deltar i undersøkelsen og vi premierer med pizza til de to klassene med høyest svarprosent. For å vinne må klassen 
ha en svarprosent på minimum 60%. 
 
Undersøkelsen er sendt ut både på e-post og SMS tar ca. 10-12 minutter å gjennomføre. Eposten sendes ut fra 
@survey.studiebarometeret.no. 
 
Reserveløsning: 
Hvis lenken du har fått tilsendt ikke fungerer, kan du gjøre følgende: 
Gå til siden http://www.nokut.no/no/studiebarometeret/studiebarometeret--nasjonal-studentundersokelse/  
Skriv inn mobilnummer og du får en ny lenke på SMS. 
 
Frist for å svare: 13. november kl. 12:00 
 
Her kan dere følge resultatene ved Høgskolen i Østfold: 
http://survey.studiebarometeret.no/report/shared/a64348e3-bb29-44df-8a0f-b27f51605550 
 
 
Mer informasjon om studiebarometeret på studiebarometrets nettsider. 
 
 
Ønsker dere alle en fin dag! 
 
 
Mvh 
Studieledere ved ØSS 
Sverre Vesterhus, Lana Berglund og Rita Duesund 
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Rita Duesund

Fra: Rita Duesund
Sendt: torsdag 9. november 2017 12:54
Til:
Kopi: Siv Skaarer; Natalie Tvete Isaksson
Emne: Hjelp til å øke svarprosent for ØSS

Hei , 
 
Jeg lurer på om dere kan hjelpe oss litt nå med å øke svarprosent for studiebarometeret. Så langt ligger ØSS på 38% 
og i fjor hadde vi 75%! 
Fristen er den 14 november kl. 12 (etter det er det ikke mulig å fullføre undersøkelsen). Vi har sagt at alle klasser 
som kommer til en svarprosent på 60% og oppover vil få pizza! 
 
http://survey.studiebarometeret.no/report/shared/4a25d5e8-243b-4fe9-91e4-8e3140058708 
 
Setter pris på all hjelp her om du har mulighet-) 
 
Med vennlig hilsen 
Rita Duesund 
 
Studieleder i samfunnsfag 
Høgskolen i Østfold 
 
Telefon: +47 69 60 80 26 
Kontor: A3-106, B R A veien 4, Halden 
Epost: rita.duesund@hiof.no 
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Rita Duesund

Fra: Rita Duesund
Sendt: mandag 6. november 2017 14:23
Til: oss-okonomi@hiof.no; oss-mol@hiof.no; Elin Strand Larsen; Mari Kjos 

Hellum; Wayne Kelly; Kåre Solfjeld; Eva Margareta Lambertsson Björk
Kopi: Lana Berglund; Sverre Anker Vesterhus; Trond Hammervoll; Siv Skaarer; 

Natalie Tvete Isaksson
Emne: Studiebarometeret! 

Hei alle sammen, 
 
Fristen for studiebarometeret er 14 november (kl 12). Hvis dere ser på linken nedenfor kan dere se at vi foreløpig 
ikke har fått så god svarprosent. 
 
Her er lenke til «svarbarometeret» for Høgskolen i Østfold, hvor du kan se svarstatistikk både pr avdeling og pr 
studieprogram:  
http://survey.studiebarometeret.no/report/shared/4a25d5e8-243b-4fe9-91e4-8e3140058708 
 
Vi vil sende ut en mail i dag via FS til alle relevante studenter for å oppfordre til å gjennomføre undersøkelsen og 
informere om at dersom de oppnår 60% svarprosent vil de få pizza. 
 
Men grunnet foreløpig lav svarprosent vil jeg også be dere om hjelp til å bedre dette og eventuelt følge opp med 
studentene. 
 
På forhånd takk for hjelpen! 
 
Med vennlig hilsen 
Rita Duesund 
 
Studieleder i samfunnsfag 
Høgskolen i Østfold 
 
Telefon: +47 69 60 80 26 
Kontor: A3-106, B R A veien 4, Halden 
Epost: rita.duesund@hiof.no 
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Rita Duesund

Fra: Rita Duesund
Sendt: onsdag 3. juli 2019 11:29
Til: 'studieplaner@hiof.no'; 'ansatte-opptak@hiof.no.'
Kopi: Trine-Lise Brattested; Trond Hammervoll
Emne: Må endring ha NOKUT godkjenning?

Hei, 

Vi vurdere og tenker litt på strukturen på Masteren i organisasjon og ledelse, og i den forbindelse har jeg 2 
spørsmål. Setter opptakskontoret også på kopi for spørsmål 2 er for dem. 

1) Per i dag har vi 4 emner på 30 stp. Dersom vi ønsker å endre dette til 8 emner på 15stp, må vi da ha
godkjenning fra NOKUT eller vil dette kategorisere som ‘mindre’ endring og derfor ikke trenge
godkjenning? Innholdsmessig vil emnene totalt være like som før og eventuelle endringer i innholdet vil
være av den karakter som endringer vi gjør/kan gjøre hvert år, når vi revidere emnebeskrivelser.

2) Dersom vi åpner opp slik at andre masterstudenter kan ta noen  av våre emner, finnes det da unntak for
reglene i opptakskrav om at de må ha 3 års arbeidserfaring? Det jeg tenker på er for eksempel dersom vi
deler inn MOL slik at vi går ett emne på 15 stp. i forskningsdesign og metode, finnes det da muligheter for
at studenter som går på andre masterprogram kan ta dette emnet hos oss (uten å oppfylle kravet til
erfaring)? I og med at disse studenten ikke vil få vitnemål fra oss, men bare stp. for de emnene de tar, at
dette er mulig.

Fint om jeg kan få tilbakemelding innen midten av august, for da kan vi gi innspill rundt spørsmål  2 på høring av 
lokalt regelverk for opptak (dersom dette kan være noe som kan løses der). 

Ring meg gjerne om det er noen spørsmål! 

På forhånd mange takk og riktig god sommer! 

Med vennlig hilsen 
Rita Duesund 

Studieleder i samfunnsfag 
Høgskolen i Østfold 

Telefon: +47 69 60 80 26 
Kontor: A3-106, B R A veien 4, Halden 
Epost: rita.duesund@hiof.no 
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Professor of Organisation and Leadership

Professor of Organisation and Leadership

There is a vacancy at the Faculty of Business, Languages and Social Sciences for a full-time professor in the section for organisation and
leadership. The position is connected to the very successful and popular research based Masters program in Organisation and Leadership.

We are looking for a highly motivated professor who has demonstrated strong academic and research performance, as well as the ability to
inspire and develop others. The appointee will be a core member of the course teaching team, as well as supervising Masters students who are
undertaking their research projects.

The professor we are seeking has relevant competence in one of the areas of work: organisations, leadership and management, or working life
science more generally. The professor will be a team player and contribute to research in the area of ‘Work, Profession and Service’, which is
one of the institution’s current areas of research priority. The priority area aims to increase knowledge about the connections between new forms
of organisation, work organisation, working conditions and service quality.

Duties

teaching and academic supervision of master's students or other levels of students according to need
contributing to the on-going development of the Master's program in organisation and management
academic administrative tasks which may include course/programme coordination and/or /leadership of research groups
conducting relevant research related to the focus of the Masters program and the priority area
contribute to research publications through own research
initiate and lead research at own faculty and, when natural, across faculties
initiate and follow up applications for external funding
initiate and participate in research groups in their subject area
supervise and mentor colleagues in their research and in building national and international networks
take the initiative to organise international conferences under the auspices of the faculty/university college
take responsibility for building a strong research culture

Selection Criteria

Essential requirements

a PhD related to one of the areas of work, organisations, leadership and management, or working life science more generally
documented experience of research and publication at a high level commensurate with the expectations of a professor position
demonstrated successful teaching and supervision experience at university college/university level
demonstrated ability to disseminate knowledge and research in public spheres
a history of applying and/or obtaining funding for research and/or externally funded projects
experience in building national and international networks
good oral and written communication skills in English

Desirable skills

competence in a range of research methods
have good skills in developing and using digital teaching tools

Personal attributes

The applicant's personal suitability will be an important factor in the assessment of applicants. We will emphasise whether you can demonstrate
that you:

are capable of, and have experience in taking on a leading and coordinating role in the academic environment
work well with others
are able to communicate to a range of people
are able to cope with competing priorities and accept different points of view
are capable of creating good learning processes and motivating a mature and experienced student group
have experience in and are positive to student involvement in both teaching and research

Good oral and written presentation skills in Norwegian or another Scandinavian language is an advantage.

Teaching qualifications and communication skills will be tested by means of a trial lecture in English, Norwegian or another Scandinavian
language.

General qualification requirements

The person appointed must document his/her skills in Norwegian or another Scandinavian language within two years after appointment.

Appointment to a permanent position requires documented teaching qualifications. If you lack such qualifications, the appointment can be made
conditional for up to three years. The university college offers a special teacher training course for higher education with colleague supervision.

Utlysningstekst (148084).pdf - Generert fra Jobbnorge.no den 10. januar 2020 kl. 13:54 Side 1 / 2
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Appointment as professor requires an academic level conforming to established international or national standards.

For more information, refer to the Regulations concerning appointment and promotion to teaching and research posts (2006 -02-09 no.129). For
English translation: http://www.uhr.no/documents/Forskrift_om_ansettelse_og_opprykk___engelsk_utgave_1_.pdf

Terms and conditions of employment and pay

the salary for the position is according to individual agreement within the pay range NOK 686 900 - 860 500.
a statutory contribution to the Norwegian Public Service Pension Fund is deducted from the salary.
we offer good loan and pension arrangements in the Norwegian Public Service Pension Fund.

Østfold University College is an Inclusive Workplace (IW) enterprise that emphasises diversity. We encourage all qualified candidates to apply
for the position, regardless of age, gender, disability, national or ethnic background.

Contact persons

Dean Dr Trond Hammervoll
Tel.: (+47) 69 60 84 54
Email: trond.hammervoll@hiof.no

Program Director Rita Duesund
Tel.: (+47) 69 60 80 26
Email: rita.duesund@hiof.no

Submitting an application and publications

Please submit your application electronically via our recruitment system. All attached documentation must be in a Scandinavian language or in
English.

Please describe in the application what motivates you to apply for the position, your specialisation in the subject and your R&D work in the field.
In addition, please attach:

your Curriculum Vitae
a complete list of publications with descriptions of the most central or relevant works
references and certificates

Applicants considered for the position will be asked to submit publications and scholarly work for expert assessment.

If you want your application to be treated confidentially, please note the following: Information about applicants may be made public even if
applicants have asked to be treated confidentially. In such case, applicants will be informed, cf. the Freedom of Information Act Section 25.

Please use the application form on this page to submit your application and CV.

Østfold University College is located in Fredrikstad and Halden; near the skerries and islands of the coast and close to great walking terrain, but
at the same time not far from cities such as Oslo and Gothenburg.

We are a growing and developing university college that focuses on good, close cooperation with our students and across academic disciplines.
We have a strong position in relation to the business community, and good relations with our local and regional partners. We offer a broad range
of study programmes at bachelor's and master's degree level focusing on relevant research.

The Faculty of Business, Languages and Social Sciences is based in Halden and has approximately 1,000 students and 60 staff members. The
faculty offers bachelor's, master's and one-year programmes as well as supplementary studies in the subject areas languages, social sciences,
organisation and management, auditing and accounting, and business administration and economics.

For more information about Østfold University College, visit our website at http://www.hiof.no//?lang=eng

Jobbnorge ID: 148084, Deadline: 21.03.2018, Customer reference: 18/00331
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Førsteamanuensis i kvantitativ metode

Ved Avdeling for økonomi, språk og samfunnsfag, søker vi en initiativrik og engasjert medarbeider til fast stilling som førsteamanuensis i
kvantitativ metode. Vi søker deg som er i stand til å skape gode læringsprosesser og motivere en moden studentgruppe med mye erfaring fra
arbeidslivet.

Arbeidsoppgavene vil i hovedsak være knyttet til masterstudiet i organisasjon og ledelse og etter- og videreutdanning. 

Arbeidsområder

undervisning og faglig veiledning på masterprogrammet i organisasjon og ledelse med hovedfokus på kvantitativ metode
bidra til den pågående utviklingen av masterprogrammet i organisasjon og ledelse med særlig fokus på forskningsmetode
bidra til forskningspublikasjoner gjennom egen forskning
initiere og følge opp søknader om ekstern finansiering
initiere og delta i forskningsgrupper innen fagområdet og bygge nasjonale og internasjonale nettverk
bidra til å bygge en sterk forskningskultur på avdelingen

Faglig-administrative oppgaver, som studieprogramkoordinator eller emneansvarlig, må påregnes.

Kvalifikasjonskrav

doktorgrad relevant for kvantitative metoder
dokumentert evne til forelese og veilede i kvalitativ metode på masternivå
gode kunnskaper om organisasjon og ledelse i offentlig og privat sektor
dokumentert forskning av høy kvalitet
god muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk eller annet skandinavisk språk og engelsk

I tillegg vektlegges

gode samarbeidsevner
evne til å håndtere konkurrerende prioriteringer og ulike sysnpunkter
gode formidlingsevner
god evne til å legge til rette for studentinvolvering
gode tilbakemeldinger fra studenter fra undervisning og veiledning på universitet/høgskolenivå

Generelle kvalifikasjonskrav

Det stilles generelle krav om høyere utdanning, forskningskvalifikasjoner/relevant praksis og praktisk-pedagogisk kompetanse. Les mer om
kravene i forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskningsstillinger.

Fast ansettelse i stillingen forutsetter dokumentert praktisk-pedagogisk kompetanse. Dersom du mangler dette, kan ansettelsen gjøres betinget i
inntil tre år. Høgskolen tilbyr eget kursopplegg innen høgskolepedagogikk og kollegabasert veiledning.

Søkere med manglende ferdigheter i norsk eller annet skandinavisk språk, kan bli pålagt krav om å tilegne seg nødvendige muntlige og skriftlige
ferdigheter i løpet av en to/tre års periode. Språkkravet dokumenteres ved bestått Bergenstest på nivå B2, eller tilsvarende.

Vi tilbyr

lønn som 1011 førsteamanuensis (kr 515 200- 682 200). Lønnsinnplassering avhenger av kompetanse, erfaring og en markedsmessig
vurdering. 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 vi følger opp regjeringens inkluderingsdugnad. Det betyr at vi ønsker velkommen kvalifiserte søkere med
redusert funksjonsevne, ulike nasjonal eller etnisk bakgrunn og kandidater som av ulike årsaker ikke kan dokumentere en sammenhengende
yrkeskarriere.

Kontaktperson

studieleder Rita Duesund
telefon: 69 60 80 26
e-post: rita.duesund@hiof.no

Innsending av søknad

Du søker elektronisk gjennom vårt rekrutteringssystem. All vedlagt dokumentasjon skal være på et skandinavisk eller engelsk språk.

I søknaden må det fremgå hva som motiverer deg til å søke stillingen, din fordypning i faget og ditt FoU-arbeid innen fagområdet. I tillegg skal du
legge ved:

CV
fullstendig publikasjonsliste der de mest sentrale/relevante arbeidene er omtalt
attester og vitnemål

Utlysningstekst (162477).pdf - Generert fra Jobbnorge.no den 10. januar 2020 kl. 13:55 Side 1 / 2

Vedlegg 37

342

mailto:rita.duesund@hiof.no


Aktuelle søkere vil bli bedt om å sende inn publikasjoner og vitenskapelige arbeider for sakkyndig vurdering.

 

Dersom du ønsker konfidensiell behandling av din søknad, gjør vi oppmerksom på at opplysninger om deg likevel 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 din søknad.

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 med fokus på tett og godt samarbeid med våre studenter og på tvers av fagmiljø. 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 fokus
på aktuell forskning.

Avdeling for økonomi, språk og samfunnsfag er lokalisert i Halden og har ca. 1350 studenter og 70 ansatte. Avdelingen tilbyr bachelor-, master-,
årsstudier og påbyggingsstudier innen språk, statsvitenskap, organisasjon og ledelse, kommunikasjon, revisjon samt økonomi og
administrasjon.

Jobbnorge-ID: 162477, Søknadsfrist: 23.01.2019, Kundens referanse: 18/01783
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Endringer på studieplan og emnebeskrivelser på Masterprogrammet i 
organisasjon og ledelse fra høsten 2016 

Arbeidsprosess: 

Fagmiljøet har de siste årene arbeidet med justeringer i studieplanen og i emner på ulike møter. 
Utkast på ønskede endringer for studieplanen gjeldende fra studieåret 2016/2017 ble sendt 
studieleder i januar, og disse endringene ble gjennomgått i et møte med programkoordinator Jan 
Moren, førsteamanuensis Frode Haaland, teamleder i studieadministrasjonen Karin Anker Rasch og 
studieleder Anne-Lene Andresen. Etter denne gjennomgangen la studieleder inn alle endringene, og 
utkastene ble sendt ut til programkoordinator og emneansvarlige for en siste kvalitetssjekk. 
Studieplanen med alle emner ble så sendt over til ansvarlige i studieadministrasjonen, Gro Telhaug, 
leder for eksamen Lena Knutsen og Karin Anker Rasch. Tilbakemeldinger fra disse ble gjennomgått av 
programkoordinator og studieleder før endelig versjon ble sendt for godkjenning til dekan Kristina 
Lindh 2. mars 2016.  

Endringer: 

Studieplan: 

• Det overordna læringsutbyttet for studieprogrammet som helhet er lite endret, men en del
temaer er flyttet mellom de ulike emnene. De to første årene av programmet har nå størst
vekt på teori, mens de to siste har mer vekt på metode. Dette gjøres fordi de to første årene
må ha større vektlegging av teori og innføring i organisasjonsteoretiske fagtradisjoner, mens
masteravhandlingsarbeidet vektlegges de to siste årene. Målet med denne omleggingen er at
studentene skal begynne tidligere med arbeid knyttet til avhandlingen. Dette skal bidra til at
det blir økt kvalitet på de avhandlingen som leveres og at flere studenter fullfører på normert
tid.

• Nytt punkt om læringsutbytte under «ferdigheter»: Kandidaten har tilegnet seg metodiske
ferdigheter og vitenskapsteoretisk kunnskap som gjør dem i stand til å forske på
organisasjoner, ledelse og arbeidsliv på nivå med kravene til en masteravhandling.

Denne endringen gjenspeiler et større fokus og omfang på metodeundervisning i
studieprogrammet. Det er satt av flere samlinger i andre og tredje året som omhandler
forskningsdesign, vitenskapsteori og metode. Omfanget på vitenskapsteori og
samfunnsvitenskapelig metode er økt fra ca. 25 til 30 studiepoeng, og studentene starter
med metode tidligere i programmet.

• Endring av emnenavn på de tre første emnene, da de gamle emnenavnene var noe
misvisende med tanke på når fagstoffet ble gjennomgått de ulike årene. Navnene gjenspeilet
i liten grad det faglige innholdet som fantes i hvert enkelt emne tidligere.
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Gammelt emnenavn Nytt emnenavn 
SFS40115 Ledelse 

 
SFS40116 Organisasjon og ledelse 1 

SFS40309 Ledelse og styring 
 

SFS40316 Organisasjon og ledelse 2 

SFS40406Organisasjon – og ledelsesutvikling 
 

SFS40416 Organisasjon og ledelse 3 

SFS40503 Masteravhandling 
 

SFS40503 Masteravhandling 

 
• Utdanningsledelse er fjernet som emne i studieplanen. Dette emnet har hatt en forholdsvis 

dårlig søkning. I tillegg kom det en del utfordringer med å integrere alle studentene inn det 
andre året i studiet på en god måte, da de kom fra to ulike emner det første året. Det vil 
være mulig for studenter å fortsatt velge «fordypning» i pedagogisk ledelse i det andre 
studieåret.   

• Teksten om at «deltakerne som ønsker å ta utdanningen på heltid, kan søke om å kombinere 
to emner hvert år» er fjernet for å legge fokus på at dette er et deltidsstudiet over fire år. Det 
er ressurskrevende å ha studenter med ulike ordninger. Dette betyr ikke nødvendigvis at det 
er umulig å ta deler av studiet på heltid, men at dette ikke ligger ute som et «tilbud». Med 
samme argumentasjon er det også fjernet tekst om fleksibel gjennomføring og fritak fra 
studieplanen. 

• I alle emnene har det vært gjort en klargjøring av tekstene knyttet til eksamen, slik at de 
gjenspeiler Forskrift om eksamen og studierett ved Høgskolen i Østfold 

• Den faglige begrunnelsen for endringer av arbeidskrav og vurderingsform er knyttet til målet 
om bedre kvalitet på avhandlingen og at flere studenter gjennomfører på normert tid.  

 

Endringer i emnene: 

SFS40115 Ledelse 

• Emnet har endret navn til «Organisasjon og ledelse 1. 
• Læringsbyttet er oppdatert for å speile temaer som er flyttet fra emner i programmets to 

siste år til første halvdel.  
• Nye arbeidskrav knyttet til fordypningsoppgavene 
• Endring fra tre til to fordypningsoppgaver i vurderingen av emnet 

 

SFS40309 Ledelse og styring 

• Emnet har endret navn til «Organisasjon og ledelse 2».  
• Læringsbyttet er oppdatert for å speile temaer som er flyttet fra emner i programmets to 

siste år til første halvdel.  
• Klargjøring av litteraturgjennomgang som arbeidsmetode  
• Studentene kan velge fordypning i gitte tema, og denne fordypningen henger sammen med 

overgangen til tredje studieår og det videre arbeidet med masteravhandlingen. Valget av 
fordypning og tema for oppgaven er flyttet til tidligere i studieprogrammet med mål om at 
det konkrete arbeidet skal starte tidligere, og dermed få flere studenter til å fullføre 
programmet.  
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• Endring i vurderingsform fra mappevurdering med fire innleveringer til en større 
fordypningsoppgave som skal reflektere arbeidet med litteraturgjennomgangen gjennom 
hele året.  

 

SFS40406 Organisasjons -og ledelsesutvikling 

• Emnet har endret navn til «Organisasjon og ledelse 3».  
• Læringsbyttet er noe oppdatert for å vektlegge utbyttet knyttet til metode 
• Nye arbeidskrav knyttet til muntlig presentasjon og opponentrolle for masteravhandlingen 
• Vurderingsformen er endret fra mappevurdering bestående av tre deler til en oppgave 

(prosjektskisse) hvor de ulike delene er integrert  
• Puttet inn tekst om veileder og veiledningskontrakt 

 

SFS40503 Masteravhandling i organisasjon og ledelse 

• Klargjøring av veiledningsomfanget, dersom studenten tar pause fra studiet 
• Fjernet tekst om at selvvalgt pensum skal godkjennes av veileder, da dette i praksis ikke 

gjennomføres 
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1

Rita Duesund

Fra: Laila Anita Fagerdal
Sendt: tirsdag 7. januar 2020 12:59
Til: Rita Duesund; Marianne Maugesten
Emne: Besøk fra QUT

Hei Marianne og Rita 

Vi er i gang med å planlegge besøket fra samarbeidsinstitusjonen vår Queensland University of Technology i 
Australia. De kommer som avtalt 23. januar og vi kommer til å fordele gruppen mellom Halden og Fredrikstad slik 
at Marina McKeague, Regional Manager Europe & Americas, kommer til Halden. 

Gi meg tilbakemelding på hvilket tidspunkt som passer best for hhv ØSS og LU - kl. 11:00, 12:00 eller 13:00? 

Det beste hadde vært å få til 12 og 13 – dersom det passer for dere. 

Vennlig hilsen 
Laila 

Laila Fagerdal 
Rådgiver,  Internasjonalt team 
Studieenheten 
Høgskolen i Østfold, Postboks 700, 1757 Halden 
Besøksadresse: BRA veien 4, Remmen 
Tlf: 69 60 82 59, E-post: laila.fagerdal@hiof.no 
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Rita Duesund

Fra: Rita Duesund
Sendt: mandag 14. oktober 2019 20:25
Til: Jan Moren
Emne: Utveskling og Karlstad

Hei Jan, 
 
For en tid tilbake siden ble vi enig på seksjonsmøte å se til Sverige for å se om vi kan få på plass utvekslingsavtaler 
for våre MOL studenter. Dette er et krav fra NOKUT om at alle program som leder til en grad skal ha avtaler på 
plass som gjør det mulig for studentene å dra på utveksling. 
 
Magnus skulle sjekke med Ørebro og du med Karlstad. Vi fant dessverre ikke noen match med MOL og Örebro, 
men fikk ordnet en avtale for studenter der som vill ta emner på BIK (så det var jo allikevel positivt!)  
 
Det jeg nå lurer på er om du har kontaktet Karlstad angående dette og eventuelt hva tilbakemeldingen var? Eller 
dersom du ikke har kontaktet dem vil jeg gjerne snakke med deg så vi kan se på dette sammen, hvem det er best 
å ta kontakt med, hvordan etc -  gjerne i morgen eller i hvert fall i løpet av denne uken.  
 
På forhånd takk! 
 
Med vennlig hilsen 
Rita Duesund 
 
Studieleder i samfunnsfag 
Høgskolen i Østfold 
 
Telefon: +47 69 60 80 26 
Kontor: A3-106, B R A veien 4, Halden 
Epost: rita.duesund@hiof.no 
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