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Utvalg av studietilbud for tilsyn med det systematiske kvalitetsarbeidet ved Høgskolen i 
Østfold  

I forbindelse med periodisk tilsyn med det systematiske kvalitetsarbeidet ved Høgskolen i Østfold har NOKUT 

valgt ut studietilbud som skal belyse det studienære kvalitetsarbeidet. 

NOKUTs metode for utvelgelse av studietilbud  

NOKUT har tatt sikte på at utvalget så langt som råd skal reflektere institusjonens profil, og vi har brukt 

følgende kriterier i utvelgelsen:  

• studentmassen  

• nivå (BA/MA/ph.d.)  

• geografisk/institusjonell utstrekning (fakultet/institutt/campus)  

• andre institusjonelle særtrekk  

Det er kvalitetsarbeidet rundt studietilbudene samlet sett som vurderes opp mot kravene til systematisk 

kvalitetsarbeid, ikke hvert enkelt studietilbud.  

 

Utvalgte studietilbud  

NOKUT har valgt ut følgende studietilbud som del av tilsynet: 

Studienivå Studietilbud Studiested 

Bachelor Bachelorstudium i ingeniørfag - data Halden 

Bachelor Bachelorstudium i barnevern Fredrikstad 

Master Master in Scenography  Fredrikstad 

Master Masterstudium i organisasjon og ledelse (erfaringsbasert) Halden 

 

Frist for tilbakemelding 

Dersom dere har kommentarer til vårt forslag til utvalg av studietilbud, ber vi om at dere sender disse til 

postmottak@nokut.no med kopi til ingvil.urdal@nokut.no senest innen onsdag 2. oktober 2019. Merk e-posten 

med saksnummer 19/03524 

Eventuelle innspill til endringer bør begrunnes med hvordan endringene dere foreslår bedre representerer 

institusjonens profil og hvordan endringene gir bedre grunnlag for å vurdere det systematiske kvalitetsarbeidet. 
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NOKUT vil vurdere tilbakemeldingene og bestemme det endelige utvalget. Dersom vi ikke har mottatt 

kommentarer innen fristen, går vi ut ifra at dere har akseptert forslaget. 

NOKUT vil sende ut dokumentasjonskrav med endelig utvalg av studietilbud 15. oktober 2019.  

 

 

 

Med hilsen 

 

Hege Brodahl  

seksjonssjef Birgitte Ulvevadet 

 seniorrådgiver 

 

Dokumentet er elektronisk signert. 

 

Kopi til:  HØGSKOLEN I ØSTFOLD v/Hedvig Maria Bergem 
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