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1.0 Innledning 
I Lov om universiteter og høgskoler § 1-6 står det at «Universiteter og høyskoler skal ha et 
tilfredsstillende internt system for kvalitetssikring som skal sikre og videreutvikle kvaliteten i 
utdanningen. Studentevalueringer skal inngå i systemet for kvalitetssikring».  
 
Det systematiske kvalitetsarbeidet ved Oslo Nye Høyskole dekker alle forhold som har betydning for 
studiekvaliteten, fra informasjon overfor mulige søkere til avsluttet utdanning. Kvalitetssystemet 
omfatter alle studietilbudene ved høyskolen. 
 
Kvalitetssystemet gir en beskrivelse av institusjonens strategiske og systematiske arbeid med 
utdanningskvaliteten, og er forankret blant ledere og ansatte på alle nivå i organisasjonen. 
 
Oslo Nye Høyskole har gjennom sitt kvalitetssystem en tydelig rolle- og ansvarsfordeling innenfor  
det løpende kvalitetsarbeidet med definerte ansvarspunkter på alle nivå. Kvalitetsarbeidet utføres 
systematisk for å sikre, utvikle og stimulere utdanningskvaliteten. Resultatene og tiltakene 
dokumenteres og beste praksis skal stimulere til kvalitetsheving. 
 
Det er definert ni kvalitetsområder som gir rammene for høyskolens kvalitetsarbeid. Disse er 
inntakskvalitet, rammekvalitet, digitaliseringskvalitet, forskningskvalitet, programkvalitet, 
undervisningskvalitet, resultatkvalitet, relevanskvalitet og styringskvalitet. 
 
Formålet med kvalitetshåndboken er å gi en beskrivelse av prinsippene for det systematiske 
kvalitetsarbeidet slik at man får en god oversikt over, og forståelse for, kvalitetsarbeidet ved Oslo 
Nye Høyskole. Kvalitetshåndboken brukes internt av ledere og mellomledere i sitt arbeid med å  
sikre godt kvalitetsarbeid og utvikling av en god kvalitetskultur innenfor sine enheter, og den gir de 
ansatte både et helhetlig perspektiv og forståelse av rammene som er satt for utøvelse av egen rolle.  
Eksternt skal kvalitetshåndboken brukes for å vise hvordan høyskolen jobber med kvalitetsarbeidet 
innen sine definerte kvalitetsområder. 
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2.0 Interne og eksterne rammer for kvalitetsarbeidet 
 

Lov om universiteter og høyskoler pålegger Oslo Nye Høyskole å ha et system for kvalitetssikring som 
sikrer og videreutvikler kvaliteten i utdanningen. I tillegg finnes en rekke føringer for kvalitetsarbeid 
og krav til kvalitetssystem nedfelt i nasjonale forskrifter. Høyskolens kvalitetsarbeid er forankret i 
følgende eksterne og interne styringsdokumenter: 
 

• Lov av 1. april 2005 om universiteter og høgskoler (universitets- og høgskoleloven),  
endret 15.09.16  

• Forskrift om grader og yrkesutdanninger, beskyttet tittel og normert  
studietid ved universiteter og høyskoler 

• Forskrift om opptak til høyere utdanning  
• Forskrift om godkjenning og fritak av høyere utdanning  
• Forskrift om Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk for livslang læring og  

Det europeiske kvalifikasjonsrammeverket for livslang læring  
• Forskrift om kvalitetssikring og kvalitetsutvikling i høyere utdanning 

(studiekvalitetsforskriften) og fagskoleutdanning – fastsatt av  
KD 01.02.10, endret 22.11.18  

• Forskrift om tilsyn med utdanningskvaliteten i høyere utdanning  
(studietilsynsforskriften), fastsatt av KD 09.02.17, endret 25.10.18.  

• Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Oslo Nye Høyskole 
 
NOKUT er satt til å evaluere og godkjenne institusjonenes systematiske kvalitetsarbeid. Kriterier for 
evaluering finnes i egen Forskrift om tilsyn med utdanningskvaliteten i høyere utdanning.  
Forskriftens § 4-1 lister opp evalueringskriteriene:  
  
 
§ 4-1. Krav til det systematiske kvalitetsarbeidet.   
 
(1) Institusjonens kvalitetsarbeid skal være forankret i en strategi og dekke alle vesentlige områder 
av betydning for kvaliteten på studentenes læringsutbytte.  
 

ONH har en overordnet strategi og flere delstrategier. Disse legger føringer for det systematiske 
kvalitetsarbeidet gjennom fokuset innen de ulike kvalitetsområdene. Samtidig bidrar innsikten fra 
kvalitetsarbeidet til strategisk porteføljeutvikling og gir et mer solid kunnskapsgrunnlag i arbeidet 
med å innfri ambisjonene som ligger i strategiplanene. Med dette som utgangspunkt er det en klar 
kobling mellom strategi- og kvalitetsarbeidet. Den strategiske forankringen kommer til uttrykk 
gjennom både målformuleringer, kunnskapsgrunnlag og handlingsplaner. 
 
Videre er kvalitetsindikatorene koblet opp mot høyskolens strategiske arbeid gjennom opprettelsen 
av en Strategisk måltavle. I denne er strategiske resultatindikatorer og kvalitetsindikatorer med 
fokus på faglighet og kvalitet samlet. Det vil si at fokusområdene i strategien har tilhørende 
strategiindikatorer og kvalitetsindikatorer.  
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 (2) Kvalitetsarbeidet skal være forankret i institusjonens styre og ledelse på alle nivåer. Institusjonen 
skal gjennom kvalitetsarbeidet bidra til å fremme en kvalitetskultur blant ansatte og studenter.  
 

Styringskvalitet er et av kvalitetsområdene for høyskolens kvalitetsarbeid. Styringskvalitet betegner 
høyskolens evne til å styre kvalitetssikring og kvalitetsutvikling av egen virksomhet. 
Kvalitetsindikatorene knyttet til dette området består av ledelsesforankring, mål- og planstruktur, 
kvalitetsrapportering og råd og utvalg. Ledelsen på alle nivåer har et klart definert ansvar i 
kvalitetsarbeidet. Dette fremkommer som ansvarspunkter i rollebeskrivelsene. Gjennom formalisert 
prosessdokumentasjon og systematisk rapporteringsarbeid forankres det praktiske kvalitetsarbeidet, 
og utviklings- og forbedringsarbeid gjennomføres på riktig nivå i organisasjonen. God styringskvalitet 
bidrar også til en god balanse mellom det formelle og det uformelle kvalitetsarbeidet. Begge deler er 
viktig for å fremme kvalitetskulturen blant ansatte og studenter. I dette arbeidet er det spesielt viktig 
med en tydelig ledelsesforankring, samt åpenhet og transparens i det systematiske kvalitetsarbeidet. 
 
 

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

(4) Institusjonen skal systematisk innhente informasjon fra relevante kilder for å kunne vurdere 
kvaliteten i alle studietilbud.  
 

(5) Kunnskap fra kvalitetsarbeidet skal brukes til å utvikle kvaliteten i studietilbudene og avdekke 
eventuelt sviktende kvalitet. Sviktende kvalitet skal rettes opp innen rimelig tid.  
 

I det årlige rapporteringsarbeidet vurderes alle studieprogrammer gjennom vurderinger gjort av 
programansvarlig, instituttleder og rektorat. Vurderingene tar utgangspunkt i definerte indekser  
og indikatorer for hvert kvalitetsområde og oppsummeres i en årlig kvalitetsrapport. Vurderingene 
gjennomføres med utgangspunkt i et kunnskapsgrunnlag som blant annet består av studentdata, 
ansattdata, studentundersøkelser- og evalueringer, emnerapporter fra emneansvarlige og årsrapporter 
fra avdelinger, råd og utvalg. Som en del av rapporteringsarbeidet utarbeides det seksjons- og 
instituttvise handlingsplaner med konkrete forbedrings- og oppfølgingspunkter. Handlingsplanene er 
et viktig verktøy i oppfølgingsarbeidet og bidrar til planmessighet og kontinuitet i kvalitetsarbeidet. 
 

Videre kvalitetssikres emnebeskrivelser og studieplaner gjennom arbeidet til LOKUT og studie-
utvalget. Dette er avgjørende for å sikre at utviklings- og revisjonsarbeidet innen høyskolens 
studietilbud forholder seg til krav i lov og forskrifter, og er innenfor det handlingsrom 
akkrediteringene på studieprogramnivå gir. 
 
 

(6) Resultater fra kvalitetsarbeidet skal inngå i kunnskapsgrunnlaget ved vurdering og strategisk 
utvikling av institusjonens samlede studieportefølje. 
 

Det utarbeides årlig en studieporteføljeanalyse som baserer seg på kunnskap fra kvalitets- 
arbeidet samtidig som man trekker inn strategiske, markedsmessige og økonomiske vurderinger. 
Studieporteføljeanalysen bidrar i så måte både til å sikre god bruk av resultatene fra kvalitets-
arbeidet i porteføljeutviklingen, og til å styrke koblingen mellom kvalitetsarbeid, strategi- og 
virksomhetsstyring. Studieporteføljeanalysen behandles av styret.  
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3.0 Mål og prinsipper for kvalitetsarbeidet 
 

Overordnet mål for kvalitetsarbeidet er å tilrettelegge for en læringsbane som sørger for at 
studentene oppnår best mulig læringsutbytte og personlig utvikling i utdanninger som forbereder 
dem for et arbeids- og samfunnsliv i endring. Høyskolens styrende organer og ledelse på alle nivå har 
et ansvar for kvalitetsarbeidet og skal bidra til utviklingen av en kvalitetskultur blant ansatte og 
studenter.   
 
Det systematiske kvalitetsarbeidet skal kjennetegnes av: 

• Tydelig ledelsesforankring på alle nivåer i organisasjonen. 
• God balanse mellom det formelle og uformelle kvalitetsarbeidet. 
• Åpenhet og transparens i det systematiske kvalitetsarbeidet. 
• Bruk av kvalitetsindekser og -indikatorer innenfor alle kvalitetsområdene som grunnlag for 

jevnlige vurderinger. Disse skal være strategisk forankret på institusjons- og instituttnivå. 
• Den opplevde nytteverdien av kvalitetssystemet skal være høy blant de ansatte. 
• Ansatte er bevisst på, og har forståelse for, at de enkelte arbeidsprosesser henger sammen,  

og at man er avhengig av hverandre for å skape kvalitet. 
• Det skapes en kultur for kontinuerlig oppfølging og forbedring. 

 
Punktene som er satt opp er viktige prinsipper for å sikre godt systematisk kvalitetsarbeid med 
eierskap i hele organisasjonen. Det legger også viktige føringer på den videre utviklingen av 
høyskolens kvalitetssikringssystem og kvalitetsarbeid. Samlet bidrar prinsippene til å fremme  
en sterk kvalitetskultur ved høyskolen. 
 

Kvalitetshjulet – grunntanken i høyskolens kvalitetsarbeid 
Kvalitetssikringssystemet ved Oslo Nye Høyskole skal sikre kontinuerlig utvikling av alle prosesser  
som har betydning for utdanningskvaliteten, identifisere avvik fra definerte kvalitetskrav og sørge for  
at forbedringstiltak iverksettes. Systemet skal fremme erfaringsdeling og spredning av god praksis.  
For å oppnå dette er det svært viktig med en god kvalitetskultur gjennom et kontinuerlig fokus på 
planlegging, gjennomføring, evaluering og forbedring. Disse fasene utgjør til sammen kvalitetshjulet.  
 

Planlegge: Prosessene i kvalitetssystemet beskriver   
hvordan arbeidet skal utføres. 
Gjennomføre: Alle prosesser skal gjennomføres i  
henhold til de beskrivelser som ligger i kvalitetssystemet. 
Evaluere: Faktisk gjennomføring kontrolleres opp   
mot prosessbeskrivelsene. Avvik identifiseres og  
rapporteres. Beste praksis vurderes og deles.  
Korrigere: Det korrigeres for eventuelle avvik, og  
prosesser forbedres ut fra de analyser, vurderinger   
og prioriteringer som gjøres. Beste praksis videreføres 
og deles. 
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4.0 Kvalitetsområder med tilhørende kvalitetsindikatorer 
 

Kvalitetsområdene med tilhørende indekser og indikatorer er fundamentet i kvalitetssystemet som 
skal sikre at det er dekkende, og at vurderingene og analysene som gjennomføres er relevante for å 
evaluere og videreutvikle høyskolens utdanningskvalitet. Oslo Nye Høyskoles kvalitetssikringssystem 
bygger på ni kvalitetsområder. Disse er inntakskvalitet, rammekvalitet, digitaliseringskvalitet, 
forskningskvalitet, programkvalitet, undervisningskvalitet, resultatkvalitet, relevanskvalitet og 
styringskvalitet.  
 
Kvalitetsområdenes rolle i kvalitetsarbeidet 
Kvalitetsområdene til Oslo Nye Høyskole tar utgangspunkt i NOKUTs modell for kvalitetsområder  
slik den fremkommer i dokumentet «Kvalitetsområder for studieprogram i høyere utdanning»  
(mars 2022). ONH sin kategorisering av kvalitetsområdene er imidlertid tilpasset vår egenart samtidig 
som vi ønsker at kvalitetsområdene skal stimulere til gode diskusjoner innen både det formelle og 
det uformelle kvalitetsarbeidet. Kategoriseringen av kvalitetsområdene skal videre legge til rette for  
en god kobling mellom strategi, virksomhetsstyring og kvalitetsarbeid.  Kvalitetsområdene som 
fundament for kvalitetsarbeidet er i så måte avgjørende for å skape en god kvalitetskultur, og  
bidrar til at høyskolen når sine strategiske målsettinger innen definerte satsingsområder.  
 

 
 

Kvalitetsområdenes føringer for rapporteringsarbeidet 
Kvalitetsområdene med sine indekser og indikatorer gir en helhetlig tilnærming til rapporterings- og 
analysearbeidet. Det er imidlertid ikke et krav med grundige analyser av hver enkelt indikator i den 
årlige kvalitetsrapporteringen. Det er et viktig prinsipp for rapporteringen ved ONH at utvalg, enheter 
og roller som rapporterer har et hensiktsmessig handlingsrom når man vurderer hva som skal 
vektlegges i den årlige kvalitetsrapporteringen. Det gir en høyere relevans og nytteverdi av 
vurderingene som gjennomføres i faglig linje. De vedtatte indeksene og indikatorene definerer 
uansett hvilke vurderingspunkter ONH anser som viktig når den samlede status for kvalitets- 
området skal vurderes. Dette ligger fast og skal fungere som gode, helhetlige rammer for 
vurderingene som de fagansatte måtte velge å fordype seg i. 
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4.1 Inntakskvalitet 
 

Definisjon 
Inntakskvalitet er knyttet til de forkunnskaper og forutsetninger studentene bringer med seg når de 
begynner på et studium. 
 
Kvalitetsindekser og -indikatorer 

1. Studentenes startkompetanse 
Studentenes startkompetanse omhandler forkunnskapen og andre forutsetninger som for eksempel 
motivasjon, erfaringer og evner studentene har med seg ved studiestart. 
 

Kvalitetsindikatorer           
1.1 Karakternivå fra videregående           
1.2 Studentenes motivasjon ved studiestart       
1.3 Demografisk fordeling (kjønn, alder og bosted)      
 
2. Studentopptak  
Studentopptaket omhandler utviklingen av antall søkere og studenter per studieprogram. Antall 
registrerte studenter per studieprogram er viktig med tanke på læringsmiljøet og bruken av ulike 
undervisnings- og arbeidsformer. 
 

Kvalitetsindikatorer           
1.4 Antall søkere og registrerte studenter per studieprogram      
1.5 Konverteringsgrad – fra søkere til studenter       
1.6 Frafall mellom «takket ja» og «student»         
 
3. Studieinformasjon 
I studiekvalitetsforskriftens § 2-1 står det blant annet at «Institusjonene skal kvalitetssikre alle 
forhold som har betydning for studiekvaliteten, fra informasjon overfor mulige søkere til avsluttet 
utdanning». Det er avgjørende med relevant og korrekt informasjon overfor søkere og nye studenter.  
Dette er viktig for å rekruttere gode og motiverte studenter, og er i så måte et sentralt moment i 
studentens forutsetninger ved studiestart. 
 

Kvalitetsindikatorer           
1.7 Relevant og korrekt informasjon til potensielle søkere og nye studenter    
1.8 Studentenes opplevelse av informasjon og dialog med Oslo Nye Høyskole   
 
4. Studiestart 
En god studiestart betyr mye for studentenes læringsbane. Det er derfor viktig å vurdere hvordan 
studentene opplever overgangen til høyere utdanning, informasjon ved oppstart og inkluderingen i 
et godt læringsmiljø. 
 

Kvalitetsindikatorer           
1.9 Studentenes opplevelse av studiestarten 
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Kunnskapsgrunnlag 
 

Studiestartundersøkelse: Undersøkelse rettet mot førsteårsstudentene med fokus på søknadsprosess, 
oppfølging, informasjon om oppstart og opplevelsen av studiestart.  
 

Årsrapport opptak: Årsrapporten oppsummerer opptaksarbeidet og fastsetter forbedringspunkter og tiltak. 
Nøkkeltall knyttet til studentopptaket og studentenes startkompetanse presenteres. I tillegg gjennomgås 
resultatene fra studiestartundersøkelsen og vurderes i lys av erfaringene fra opptaksarbeidet og nevnte 
nøkkeltall. 
 

Årsrapport marked: Årsrapporten presenterer måltall og resultater fra opptaks- og markedsarbeidet,  
og gjennomgår iverksatte aktiviteter i løpet av studieåret. Aktivitetene vurderes i lys av mål og resultater.  
Videre vurderes arbeidet med å sikre korrekt og relevant informasjon til potensielle søkere og nye studenter. 
 

Nøkkeltall for inntakskvalitet: Studentdata for kjønnsfordeling, karaktersnitt, opptaksgrunnlag og fylke 
søkerne bodde i da de søkte. Datagrunnlaget kan filtreres på blant annet årskull, nett og sted. 

 
 
4.2 Rammekvalitet 
 

Definisjon 
Rammekvalitet beskriver tilrettelegging for gjennomføring av studiene i form av ressurser som 
lokaler, strukturer, regler, utstyr og hjelpemidler, samt det psykososiale og faglige miljøet 
utdanningen gjennomføres i.  

 
Kvalitetsindekser og -indikatorer 

1. Fagmiljø  
Indeksen skal gi innsikt i fagmiljøenes størrelse, kompetansenivå, kjønnsfordeling og utvikling over 
tid. I studietilsynsforskriftens § 2-3 er det fastsatt krav både til fagmiljøets kompetansenivå og andel 
ansatte i hovedstilling. Dette er viktig for å sikre fagmiljøenes robusthet og stabilitet over tid. 
 

Kvalitetsindikatorer           
1.1 Antall faglige årsverk            
1.2 Kjønnsfordeling faglige årsverk         
1.3 Andel faglige årsverk i fast stilling         
1.4 Andel førstestillingskompetente årsverk    
1.5 Antall studenter per faglig årsverk   
 
2. Utdanningsfaglig kompetanse og utvikling 
Å tilrettelegge for andres læring er en omfattende oppgave som krever god faglig og didaktisk 
kompetanse, og som forutsetter god utdanningsledelse. I tillegg til UH-pedagogikk og didaktikk 
omhandler utdanningsfaglig kompetanse evnen til å tilrettelegge, på riktig nivå og med relevant 
profil, et vitenskapsområde/kunstfaglig område inn i et studium. 
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Kvalitetsindikatorer           
1.6 Andel fagansatte med pedagogisk basiskompetanse      
1.7 Merittering av gode undervisere         
1.8 Pedagogisk og digital onboarding av faglig ansatte (introduksjon av nyansatte)  
 
3. Infrastruktur  
De fysiske omgivelsene har stor betydning for læring. Det innebærer praktisk tilrettelegging for, og 
opplæring i, bruk av andre undervisnings- og vurderingsformer enn kun tradisjonelle forelesninger 
eller klasseromsundervisning. Endrede lokaler og lærings- og undervisningsformer kan i mange 
tilfeller gjøre det enklere å legge til rette for FoU-basert utdanning. På denne måten kan lokalene i 
seg selv være med på å omforme innholdet i utdanningen.   
 

Kvalitetsindikatorer           
1.9   Egnede lokaler og fasiliteter som er nødvendige for utdanningsvirksomheten 
1.10 Tilrettelegging for særskilte behov        
1.11 Universell utforming – fysiske lokaler og kommunikasjonsflater  
1.12 Utvikling og drift av digital infrastruktur       
1.13 Vurdering av bibliotekstjenester – lærings- og ressurssenter      
1.14 Vurdering av studieadministrative tjenester    
 
4. Læringsmiljø 
Et læringsmiljø er summen av alle de forhold som virker inn på studentenes muligheter til å tilegne 
seg kunnskap, og som er av betydning for studentenes fysiske og psykiske helse. Et godt læringsmiljø 
kjennetegnes blant annet av studentinvolvering og gode strukturer for studentdemokrati og 
studentenes eierskap til læring. 
 

Kvalitetsindikatorer           
1.15 Ansattes og studentenes opplevelse av fysisk læringsmiljø 
1.16 Ansattes og studentenes opplevelse av psykososialt læringsmiljø   
1.17 Ansattes og studentenes opplevelse av digitalt læringsmiljø 

 
Kunnskapsgrunnlag 
 

Dashbord for ansattdata og faglig ressursbruk: Dashbordet presenterer nøkkeldata som er relevant for 
vurderingene knyttet til fagmiljø og utdanningsfaglig kompetanse. 
 

Studiebarometeret og årlig studentundersøkelse: Studiebarometeret gjennomføres i regi av NOKUT og er 
rettet mot 2. og 5. års studenter. I tillegg gjennomfører høyskolen selv interne studentundersøkelser rettet  
mot bruken av læringsplattformen Qybele og studiehverdagen generelt.  
 

Årsrapport fra læringsmiljøutvalget: Årsrapporten beskriver utvalgets arbeid innen det fysiske, psykososiale, 
digitale og organisatoriske læringsmiljøet. 
 

Årsrapport infrastruktur: Årsrapporten tar for seg status for fysiske fasiliteter, bibliotekressurser, utstyr og 
arbeidsmiljøet generelt. Det gis en punktvis beskrivelse av fremtidige planer. 
 

Årsrapport studieadministrasjon: I studieadministrasjonens årsrapport er det relevante vurderinger knyttet til 
studentenes læringsbane og studiehverdag. Videre vurderes bl.a arbeidet med det psykososiale læringsmiljøet. 
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Årsrapport digitalisering: I denne årsrapporten er det hovedsakelig status knyttet til digital infrastruktur og 
universell utforming som er relevant under rammekvalitet. 
 

Årsrapport AMU: Årsrapporten gjennomgår utvalgets oppgaver, aktiviteter og saker som har blitt behandlet  
i løpet av studieåret. 
 

Emnerapport fra emneansvarlige: Gjennomføringen av emnet vurderes med tanke på oppnåelse av 
læringsutbytte, læringsformer og studentenes egeninnsats. Vurderinger knyttet til ressurser og læringsmiljø  
vil fremkomme i refleksjonene til emneansvarlig. 
 

Programrapport fra programansvarlige: Relevante faglige vurderinger knyttet til infrastruktur, ressurser og 
læringsmiljø i de programansvarliges vurderinger. 

 
 
4.3 Digitaliseringskvalitet 
 
Definisjon 
Digitaliseringskvalitet omhandler digitaliseringens påvirkning på arbeidet med å utvikle 
studieporteføljen og styrke utdanningskvaliteten både i et student-, ansatt- og systemperspektiv. 
 
Kvalitetsindekser og -indikatorer 

1. Digitalisering for fleksibel utdanning 
Indeksen tar for seg mulighetene digitaliseringen gir i arbeidet med å utvikle, tilgjengeliggjøre og 
kvalitetssikre persontilpassede studietilbud i et livslangt læringsperspektiv basert på endringer i 
studievaner og læringspreferanser.    
 

Kvalitetsindikatorer           
1.1 Fleksibilitet gjennom digitalisering i etablerte studietilbud      
1.2 Målgruppeinnsikt for å møte fremtidige studenters behov     
1.3 Utvikling av persontilpassede studietilbud for livslang læring 
 
2. Digital innovasjon i undervisning og læring 
Indeksen fokuserer på bruken av digital teknologi i utdanningene, og hvordan digital innovasjon i 
undervisning og læring kan fremmes gjennom samspillet mellom utdanningsfaglig digital kompetanse 
og mulighetene som digital teknologi gir.  
 

Kvalitetsindikatorer           
1.4 Utvikling av utdanningsfaglig digital kompetanse hos fagansatte     
1.5 Utvikling og bruk av digital læringsplattform og digitale læringsarenaer    
1.6 Digitaliseringens påvirkning på læringsdesign og studentaktive læringsformer  
1.7 Forskningsaktivitet og formidling innen digital innovasjon i undervisning og læring 
 
3. Digitale temaer, metoder og kompetanse 
Indeksen tar for seg tilrettelegging for utvikling av studentenes digitale kompetanse slik at de forstår 
og kan integrere digitalisering i eget fag og kreativt utnytte mulighetene som digital teknologi gir i 
praktiseringen av faget. Digital kompetanse er sammen med problemløsing, samarbeid og kreativitet 
ferdigheter som er sentrale for å utdanne attraktive kandidater til et arbeidsliv i omstilling.   
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Kvalitetsindikatorer           
1.8 Inkludering av digitaliseringsrelevante temaer i studienes faglige innhold     
1.9 Utvikling av studentenes digitale studieteknikk og digitale dømmekraft   
1.10 Digitaliseringens påvirkning på internasjonalisering og utveksling     
1.11 Digitaliseringens påvirkning på samarbeidet med arbeidslivet 
 
Kunnskapsgrunnlag 
 
Årsrapport digitalisering: I årsrapporten presenteres sentrale aktiviteter og prosjekter knyttet til digital 
pedagogikk, og arbeidet med programvare, verktøy og innholdsproduksjon. Videre vurderes resultatene som 
omhandler digitalisering fra ulike ansatt- og studentundersøkelser. Arbeidet med onboarding og opplæring 
gjennomgås, og status for iverksatte og identifiserte handlingspunkter presenteres. 
 

Årsrapport pedagogikk: Status for tiltak og prosjekter knyttet til pedagogisk utvikling gjennomgås. Arbeidet 
med fagansattes undervisningskompetanse og karrieremuligheter presenteres. Videre gjennomgås arbeidet 
som omhandler datadrevet og studentrettet pedagogisk utvikling. Planer og tiltak for kommende studieår 
presenteres.  
 

Sluttevalueringer emner: Studentene gjennomfører sluttevaluering av alle emner i form av en 
spørreundersøkelse. Spørsmål knyttet til digitale læringsressurser og verktøy er spesielt relevant.  
 

Qybeleundersøkelse: Undersøkelsen består hovedsakelig av åpne spørsmål som gir god innsikt i  
studentenes opplevelse av Qybele som læringsplattform, og alle ressursene som er tilgjengelig i systemet. 
 

Studiebarometeret: Denne studentundersøkelsen i regi av Nokut dekker mange ulike temaer.  
Digitalisering er en egen indeks med tilhørende spørsmålsbatteri. 
 

 
 
4.4 Forskningskvalitet 
 

Definisjon 
Forskningskvalitet omhandler nivå, omfang og relevans på forskningsaktivitetene som utføres i de 
respektive fagmiljøene.  

 
Kvalitetsindekser og -indikatorer 

1. Publikasjonspoeng  
Publikasjonspoeng er en indikator på omfang og kvalitet i vitenskapelig publisering. 
Publikasjonspoeng forteller noe om forutsetningene for FoU-basert utdanning og er også inkludert 
for å gjøre det lettere å tolke de andre indikatorene på publisering. 
 

Kvalitetsindikatorer             
1.1 Publikasjonspoeng totalt           
1.2 Publikasjonspoeng: prosentvis andel nivå 1 og nivå 2      
1.3 Publikasjonspoeng per faglig årsverk og per førstestillingsårsverk      
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2. Sampublisering gjennom nasjonale og internasjonale nettverk  
Andel sampublisering gjennom nasjonale nettverk sier noe om graden av vitenskapelig 
forskningssamarbeid. Internasjonal sampublisering er en relevant indikator for å synliggjøre 
internasjonaliseringen i forskningsaktiviteten. Den inngår også som indikator i flere 
internasjonale rankingsystemer innen høyere utdanning.  
 

Kvalitetsindikatorer             
1.4 Andel publikasjoner med nasjonalt nettverk        
1.5 Andel publikasjoner med internasjonalt nettverk 
 
3. Forskningsmidler 
Eksterne forskningsmidler er en viktig finansieringskilde som bidrar til økt forskningsaktivitet. Det er 
et mål at en større del av forskningen skal baseres på eksterne forskningsmidler. Det er derfor 
naturlig å vurdere både antall søknader og sum eksterne forskningsmidler. 
 

Kvalitetsindikatorer      
1.6 Sum eksterne forskningsmidler          
 
4. Formidling av forskning 
Forskningsformidling skal ved siden av forskning og utdanning være én av tre kjerneaktiviteter ved 
norske universiteter og høyskoler, og omhandler formidling av vitenskapelige resultater, 
arbeidsmåter og holdninger fra et spesialisert forskningsfelt til personer utenfor feltet, samt 
deltakelse i samfunnsdebatten med forskningsbasert argumentasjon. Det er vanlig å skille mellom 
forskerrettet, brukerrettet og allmennrettet forskningsformidling. 
 

Kvalitetsindikatorer             
1.7 Vurdering av formidlingsaktivitet (omfang og format) 
 
 
Kunnskapsgrunnlag 

Årsrapport Forskningsutvalget: Årsrapporten oppsummerer status for forskningsproduksjon og 
publiseringstall. Oversikt over rekruttering av førstekompetanseansatte og forskere i løpet av  
kalenderåret gjennomgås. Formidlingsaktiviteten presenteres og vurderes i lys av forskningsstrategien. 
 

Forskningsdata: Nøkkeltall som viser forskningsaktiviteten ved hvert institutt gjennom publiseringspoeng, 
sampublisering, forskningsmidler og forskningsformidling. 
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4.5 Programkvalitet 
 

Definisjon 
Programkvalitet er knyttet til selve studietilbudet, program- og emnebeskrivelser, arbeids- og 
undervisningsformer og eksamensopplegget.  
 
Kvalitetsindekser og -indikatorer 

1. Studieprogrammets faglige innhold  
Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk (NKR) inneholder generelle læringsutbyttebeskrivelser.  
Alle studier skal ha fagspesifikke læringsutbyttebeskrivelser med utgangspunkt i NKR. 
Læringsutbyttebeskrivelsene skal gi et grunnlag for å kommunisere om kandidatenes kompetanse 
både internt på institusjonen, til læresteder i inn- og utland, og til arbeids- og samfunnslivet. 
Læringsutbyttet må være beskrevet konkret nok til at studentene og arbeidslivet kan bruke det til å 
kommunisere om kompetanse. Alle kandidater som har fullført den samme utdanningen, skal som et 
minimum ha oppnådd det samme læringsutbyttet. 
 

Kvalitetsindikatorer             
1.1 Vurdering av læringsutbytte på studieprogram- og emnenivå  
(samsvar med NKR og samstemthet/balanse mellom program- og emnenivå)  
1.2 Vurdering av studiets navn, innhold og oppbygning opp mot overordnet læringsutbytte   
1.3 Vurdering av undervisnings-, lærings- og vurderingsformer opp mot overordnet læringsutbytte  
1.4 Studieprogrammets kobling til forsknings- og/eller faglig utviklingsarbeid       
1.5 Studieprogrammets arbeidsomfang (1500-1800 timer per år for heltidsstudier)    
 
2. Studentenes læringsbane  
NOKUT kaller hele studentens liv på et lærested, fra opptak til mottatt vitnemål, for studentens 
læringsbane. Med begrepet læringsbane rettes fokuset mot studentens læring i et faglig og sosialt 
fellesskap. I løpet av et studium blir studentene aktive deltagere i et inkluderende fagmiljø, og 
tilegner seg kunnskap i samspill med fagansatte, støttetjenester, arbeidslivet, fag- og yrkes-
organisasjoner, og samfunnet generelt. Gode læringsbaner kjennetegnes av at studentene har 
bevissthet rundt egen læring og utvikler en sunn læringsstrategi. En helt sentral forutsetning for gode 
læringsbaner, er at studentene er motiverte og dedikerte, og at de legger tilstrekkelig arbeidsinnsats 
inn i studiet.  
 

Kvalitetsindikatorer             
1.6 Tilrettelegging for at studenten kan ta en aktiv rolle i læringsprosessen    
1.7 Tilrettelegging for faglig progresjon gjennom studieprogrammet      
1.8 Studieprogrammets evne til å utfordre og inspirere        
1.9 Nettstudier: tilrettelegging for læring i et faglig og sosialt fellesskap     
 
3. Internasjonalisering og utveksling  
Kravet om internasjonalisering i studietilsynsforskriften (§ 2-2(7)) innebærer at studietilbudet settes i 
en internasjonal kontekst og at studentene på denne måten eksponeres for et mangfold av 
perspektiver. Internasjonalisering kan omfatte en rekke aktiviteter slik som bruk av internasjonal 
litteratur, internasjonale gjesteforelesere, utenlandske studenter på innveksling eller studenters 
deltakelse på internasjonale konferanser eller workshops. 

https://www.regjeringen.no/contentassets/9ffa57d4d2764745b01cd298e797d1f4/vedlegg-i-nivaer-og-laringsutbyttebeskrivelser-i-nkr.pdf
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2017-02-07-137#KAPITTEL_2
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Kravet om å tilby studentutveksling gjelder for alle gradsgivende studietilbud. Utveksling må skje i 
løpet av ordinær studietid, og det må legges til rette for at utveksling kan innpasses i studiet. Selv om 
avtalene ikke må være på studietilbudsnivå, er det et krav at studietilbudets fagmiljø sikrer at den 
enkelte students utveksling er faglig relevant. 
 

Kvalitetsindikatorer            
1.10 Vurdering av studieprogrammenes internasjonaliseringsaktiviteter    
1.11 Vurdering av studieprogrammenes ordninger for internasjonal studentutveksling  

 
 

Kunnskapsgrunnlag 
 

 

Rapport fra programråd (inngår i periodisk programevaluering): Programråd er en ekstern faglig evaluering av 
et studieprogram og utgjør en sentral del av arbeidet med periodisk programevaluering. Programrådet har et 
mandat som fastsetter vurderingskriteriene, men samtidig gir programansvarlig handlingsrom til å innrette 
evalueringen på en hensiktsmessig måte for eget studieprogram. 
 

Rapport fra bransjeråd: Bransjeråd gjennomføres hvert år, men i samme syklus som programråd gjennomgår 
bransjerådet studieplan og emnebeskrivelser med fokus på læringsutbytte, arbeids-, undervisnings-, lærings- 
og vurderingsformer for å vurdere studiets arbeidslivsrelevans. De andre årene står man fritt til å fokusere på 
eksempelvis utviklingstrekk i relevante bransjer eller andre fagspesifikke eller endringsrelaterte temaer. 
Samlingene kan da gjennomføres som seminar eller workshop hvis det er hensiktsmessig.    
 

Årsrapport digitalisering: Under programkvalitet er vurderingene i årsrapporten knyttet til digital pedagogikk 
med undervisnings-, lærings- og vurderingsformer av spesiell interesse. Faglig utviklingsarbeid i lys av arbeidet 
med utdanningsfaglig digital kompetanse gir også et interessant vurderingsgrunnlag. 
 

Årsrapport pedagogikk: Årsrapporten tar for seg flere momenter som er relevant for vurderingene knyttet til 
programkvalitet. Eksempler på dette er arbeidet med onboarding og faglig kompetanseutvikling, samt arbeidet 
med utvikling og drift av forum for pedagogisk utviklingsarbeid og samarbeid på tvers av studieprogram og 
institutter. 
 

Årsrapport studieadministrasjon: I studieadministrasjonens årsrapport er det relevante vurderinger knyttet til 
studentenes læringsbane og studiehverdag. Videre vurderes bl.a arbeidet med det psykososiale læringsmiljøet.  
 

Årsrapport internasjonalisering og utveksling: Årsrapporten presenterer status i arbeidet med ansatt- og 
studentmobilitet ut fra avtaler og aktivitetsnivå. I tillegg gjennomgås sentrale internasjonaliseringsaktiviteter 
på programnivå. Tiltak og oppfølgingspunkter for kommende studieår presenteres.  
 

Emnerapport fra emneansvarlige: Gjennomføringen av emnet vurderes med tanke på oppnåelse av 
læringsutbytte, læringsformer og studentenes egeninnsats. 
 

Sluttevaluering emner: Sluttevalueringene gir nyttig informasjon om studentenes opplevelse av egen 
læringsbane gjennom emneevalueringene som fortløpende gjennomføres. Vurderingene knyttet til arbeids-, 
lærings- og vurderingsformer er av spesiell interesse. 
 

Sensorrapporter: Ekstern sensor skal som en del av sitt sensurarbeid utarbeide en rapport med vurdering av 
eksamensform og eksamensoppgave i lys av emnets læringsutbytte. 
 

Kvalitetslogg: Emneansvarlig og programansvarlig kan benytte en kvalitetslogg i læringsplattformen for å 
dokumentere refleksjoner, erfaringer og oppfølgingspunkter som resultat av eget faglig arbeid, studentdialog 
eller møtevirksomhet. 
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 4.6 Undervisnings- og læringskvalitet 
 
Definisjon 
Undervisnings- og læringskvalitet omhandler kvaliteten på selve læringsarbeidet og omfatter både 
formidlingskvaliteten og kvaliteten på studentenes egen innsats for tilegnelse av kunnskap. 
 
Kvalitetsindekser og -indikatorer 

1. Oppnåelse av læringsutbytte gjennom undervisnings- og læringsaktivitetene  
For å stimulere til at studenten oppnår forventet læringsutbytte, vil et velfungerende studieprogram 
ha undervisning- og lærings- og vurderingsformer (formative) som er de beste for å oppnå det 
ønskede læringsutbyttet, og summative vurderingsformer som måler om studenten har oppnådd det 
fastsatte læringsutbyttet. Et bevisst forhold til programmets læringsutbytte kan dermed bidra til å 
sikre et kontinuerlig fokus på å tilby et best mulig studieprogram. 
(Kvalitetsområder i studieprogram, NOKUT) 
 

Kvalitetsindikatorer             
1.1 Faglig vurdering av gjennomførte undervisnings-, lærings- og vurderingsformers relevans  
       og samspill med tanke på oppnåelse av læringsutbyttet på emne- og studieprogramnivå 
1.2 Bruk av digitale læringsressurser for å fremme studentenes læring      
1.3 Studentenes vurdering av oppnåelse av læringsutbytte på emne- og programnivå   
 
2. Pedagogisk utviklingsarbeid 
En viktig kvalitetsfaktor for studentenes læring er at de opplever god undervisning. I sentrum for slike 
erfaringer står ofte «den gode underviseren/ veilederen». En god lærer er i stand til å motivere og 
inspirere til læring gjennom tett interaksjon og samlæring med studenter.  I fagmiljøer som har 
prioritert utdanning, deltar hele fagmiljøet, inklusive studenter, i drøftingen av hvordan god læring i 
faget skjer, hvordan fagmiljøet kan ta i bruk egnede undervisnings- og vurderingsformer og hvordan 
studieprogrammene får en helhetlig utforming. Et godt fungerende fagmiljø driver også forskning 
eller utviklingsarbeid på undervisning og læring. Samspill mellom studenter og fagansatte når det 
gjelder valg av undervisnings- og læringsformer, kan også bidra til at studentene føler sterkere 
eierskap til sin læringsbane. (Kvalitetsområder i studieprogram, NOKUT) 
 

Kvalitetsindikatorer             
1.4 Undervisning basert på pedagogisk forskning eller faglig utviklingsarbeid    
1.5 Faglig formidlingskvalitet og samspill med studenter i undervisnings- og læringsarbeidet  
1.6 Veiledning og oppfølging av studentene i deres læringsprosess/læringsarbeid     
1.7 Nettstudier: pedagogisk vurdering av undervisning og veiledning 
 

3. Studentenes motivasjon, studieinnsats og læring  
Studentenes motivasjon er viktig for studieinnsatsen deres, noe som igjen anses som en viktig faktor 
for å redusere frafallet og øke gjennomføringshastigheten i høyere utdanning. I tillegg anses høy 
studieinnsats som viktig for at studentene skal oppnå et kvalitativt godt læringsutbytte. Videre er 
studentens læringsstrategi og evne til selvregulerende læring viktig for å kunne tilegne seg ny 
kunnskap og bruke denne. Dette er spesielt viktig i overgangen fra videregående til høyere utdanning 
og utgjør i så måte en del av studentenes startkompetanse.  
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Kvalitetsindikatorer             
1.8 Studentaktiv læring – aktiv deltakelse i undervisnings- og læringsaktivitetene    
1.9 Studentenes motivasjon, engasjement og tidsbruk i studieprogrammet     
1.10 Selvregulerende læring og studentenes læringsstrategier 

 

Kunnskapsgrunnlag 
 

Årsrapport digitalisering: Vurderingene i årsrapporten knyttet til undervisnings- og læringskvalitet som er av 
spesiell interesse er digital pedagogikk, pedagogisk utviklingsarbeid og erfaringene fra arbeidet med digitale 
undervisnings-, lærings- og vurderingsformer. 
 

Årsrapport pedagogikk: Årsrapporten tar for seg flere momenter som er relevant for vurderingene knyttet  
til undervisnings- og læringskvalitet. Eksempler på dette er vurderinger av de fagansattes og studentenes 
opplevelse av undervisningskvaliteten, pedagogisk utvikling rettet mot studenter, og forum for kunnskaps-  
og erfaringsdeling på ulike nivåer i faglig linje.  
 

Emnerapport fra emneansvarlige: Gjennomføringen av emnet vurderes med tanke på oppnåelse av 
læringsutbytte, læringsformer og studentenes egeninnsats. 
 

Sluttevaluering emner: Sluttevalueringene gir nyttig informasjon om studentenes opplevelse av egen 
læringsbane gjennom emneevalueringene som fortløpende gjennomføres. Vurderingene knyttet til arbeids-, 
lærings- og vurderingsformer er av spesiell interesse. 
 

Sensorrapporter: Ekstern sensor skal som en del av sitt sensurarbeid utarbeide en rapport med vurdering av 
eksamensform og eksamensoppgave i lys av emnets læringsutbytte. 
 

Kvalitetslogg: Emneansvarlig og programansvarlig kan benytte en kvalitetslogg i læringsplattformen for å 
dokumentere refleksjoner, erfaringer og oppfølgingspunkter som resultat av eget faglig arbeid, studentdialog 
eller møtevirksomhet.  
 
 

4.7 Resultatkvalitet 
 

Definisjon 
Resultatkvalitet omhandler eksamensresultater, gjennomføringstid og studentenes læringsutbytte i 
forhold til studieplanens mål. 

 

Kvalitetsindekser og -indikatorer 

1. Oppnåelse av læringsutbytte basert på studentresultater og faglige vurderinger  
Det er mye studentdata knyttet til studentens gjennomføring og resultater som gir et viktig bilde av 
studentenes læringsbane og læringsutbytte. I vurderingene knyttet til dette er spesielt 
studieprogresjon, gjennomføringsgrad og eksamensresultater svært sentrale. En faglig vurdering av 
studentenes oppnådde resultater, samt studentenes egenvurdering av deres læringsutbytte, er viktig 
for å få et mer nyansert bilde av det tallene i seg selv formidler.  
 

Kvalitetsindikatorer             
1.1 Fagansatte og sensors vurdering av oppnådd læringsutbytte     
1.2 Studentenes egenvurdering av oppnådd læringsutbytte 
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2. Studentenes studieprogresjon (studiepoeng per student - heltidsekvivalent) og kandidatproduksjon  
Studieprogresjon sier noe om studentenes produktivitet, målt ved oppnådde nye studiepoeng. 
Studiepoengproduksjonen per student gir innsikt i graden av studieprogresjon. Full studieprogresjon 
er 60 studiepoeng på ett studieår. Kandidatproduksjon viser hvor mange som har kommet gjennom 
et helt faglig løp. Antall ferdige kandidater utgjør en del av grunnlaget for å beregne «gjennomføring 
på normert tid».  
 

Kvalitetsindikatorer             
1.3 Studieprogresjon (studiepoeng per student)       
1.4 Ferdige kandidater – antall uteksaminerte      
 
3. Strykprosent og eksamenskarakterer 
Eksamenskarakterene, både med tanke på karaktersnitt og karakterfordeling, er relevant å se i 
sammenheng med strykprosent. I undersøkelser av institusjoner eller studier over tid, kan 
karakterfordeling og andel stryk være en god indikator på kvalitetsarbeid og eventuelle endringer 
som har skjedd i tidsperioden. Indikatoren må imidlertid tolkes med varsomhet, all den tid lav 
strykprosent kan indikere både lave standarder i eksamensoppgavene og eksamensvurderingen, 
flinke studenter og god utdanningskvalitet. Store endringer fra et år til et annet innen et  
studietilbud kan tyde på enten sviktende kvalitet eller skjerpede krav. 
 

Kvalitetsindikatorer            
1.5 Strykprosent og eksamenskarakterer – karaktersnitt og fordeling     
1.6 Antall begrunnelser og klager på sensur         
1.7 Frafall eksamen – antall ikke møtt         
1.8 Antall fuskesaker         
 
4. Gjennomføring på normert tid og frafall 
Ved å se på studentenes studieprogresjon og frafall underveis opp mot gjennomføring på normert tid 
kan det gjøres gode vurderinger av studentenes evne til å fullføre studiet samtidig som man kan 
vurdere forbedringsområder for å øke gjennomføringsprosenten. Gjennomføring på normert tid viser 
hvor mange studenter som ble tatt opp på et studieprogram og etter normert studietid kvalifiserte til 
vitnemål (eksempelvis bachelor – 3 år, 180 studiepoeng). Frafallet vises gjennom å se på hvor mange 
studenter som startet på et studieprogram, og utviklingen underveis i studieløpet til et kull. 
 

Kvalitetsindikatorer             
1.9 Gjennomføring på normert studietid og frafall 
 
Kunnskapsgrunnlag 
 

Nøkkeltall for resultatkvalitet: Studentdata som blant annet viser karaktersnitt, strykprosent, antall 
begrunnelser og klager, frafall og studiepoengproduksjon. 
 

Studiebarometeret og sluttevaluering av emner: Studentenes tilbakemeldinger knyttet til kjennskap  
til, og oppnåelse av læringsutbytte. 
 

Årsrapport studieadministrasjon: I studieadministrasjonens årsrapport er det relevante vurderinger  
knyttet til bl. a frafall, studieprogresjon, eksamensgjennomføring og gjennomføringsgrad.  
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4.8 Relevanskvalitet 
 

Definisjon 
Relevanskvalitet omhandler hvorvidt en utdanning har de “rette” kvaliteter i forhold til den 
virksomhet den utdanner til og de behov samfunnet har.  

 
Kvalitetsindekser og -indikatorer 

1. Studieprogrammenes arbeidslivstilknytning  
Ulike studieprogrammer vil ha forskjellige utfordringer og behov knyttet til kontakt med samfunns- 
og arbeidsliv. Det vil være en faglig vurdering hvordan samspill med samfunns- og arbeidsliv kan 
bidra til økt kvalitet i studieprogrammet. Samarbeid og samspill for å gi økt relevans til 
studieprogrammet kan for eksempel skje gjennom målrettet bruk av forelesere fra samfunns- og 
arbeidsliv, gjennom utplassering i arbeidslivet og kvalitetssikrede praksisopphold, gjennom særskilte 
fagkomponenter som tar for seg temaer i yrkeslivet, eller gjennom bachelor- og masteroppgaver som 
skrives i samarbeid med arbeidslivet. (Kvalitetsområder for studieprogram, NOKUT) 
 

Kvalitetsindikatorer             
1.7 Studieprogrammets faglige relevans mot marked, samfunn, næringsliv    
 
2. Kandidatenes vurdering av utdanningens relevans 
Som del av et velfungerende fag- og læringsmiljø skal studentene møte et oppdatert fagstoff og det 
fremste av undervisnings- og vurderingsmetoder innenfor fagområdet de studerer. Studentene skal 
føres inn i hvordan faget forholder seg til kompetansebehov i samfunns- og arbeidsliv, og hvordan 
faget står i dialog med andre fag. Gjennom studieprogrammets kontakt med samfunns- og arbeidsliv 
får studenten et bevisst forhold til hvordan ervervet kunnskap, ferdigheter og kompetanse kan 
benyttes i arbeidslivet, og kan dele erfaringer fra egen læringsbane med samfunns- og arbeidsliv. 
(Kvalitetsområder for studieprogram, NOKUT) 
 

Kvalitetsindikatorer             
1.1 Uteksaminerte studenters opplevde utbytte av utdanningen     
 
3. Arbeidsgiveres vurdering av utdanningens relevans  
Relevans refererer til at studentene forberedes på hvordan de kan bruke kompetansen sin i arbeids- 
og samfunnslivet, både slik disse arenaene er i dag og slik de kan bli i fremtiden. Kontakt og 
samhandling mellom universiteter, høyskoler og arbeidsliv, eller mellom enkeltstudenter og 
fremtidige arbeidsgivere, er viktig for å bygge gjensidig tillit, forstå ulike parters roller, ønsker og 
behov og finne frem til gode løsninger i fellesskap.  
 

Flere faktorer bidrar til å gjøre en utdanning arbeidsrelevant. Faglige og disiplinspesifikke kunnskaper 
vil alltid ha stor betydning for hvorvidt en utdanning kan betraktes som arbeidsrelevant. I tillegg ser 
man en økende oppmerksomhet om andre kunnskaper, kompetanser og ferdigheter utdanningen må 
bidra til for å sikre best mulig relevans for samfunns- og arbeidsliv, ofte omtalt som 21st century 
skills. Selvstendighet og samarbeidsevne, innsikt i arbeidslivets virkemåter, evne til entreprenørskap, 
nyskapning og omstilling er eksempler på ferdigheter som land verden over søker å dyrke frem 
gjennom endringer i utdanningene.  
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Nevnte ferdigheter er viktige faktorer når studentenes ansettbarhet (employability) diskuteres. 
(Samarbeid mellom høyere utdanning og arbeidsliv -internasjonale perspektiv, Rapportserie nr.1 2020, Diku) 
 

Kvalitetsindikatorer             
1.4 Arbeidsgiveres vurderinger av utdanningens faglige relevans og kandidatenes ansettbarhet 
(employability) 

 
Kunnskapsgrunnlag 
 

Årsrapport karriere og alumni: Oppsummering av prosjekter og aktiviteter knyttet til studieprogrammenes 
arbeidslivsrelevans og karriererådgivning. Gjennomgang av resultatene fra kandidatundersøkelsen og foreslåtte 
tiltak for kommende studieår i regi av karrieretjenesten.  
 
Referat fra bransjeråd: Bransjeråd gjennomføres årlig med fokus på studiets arbeidslivsrelevans. Vurderingene 
som gjøres er nyttig i arbeidet med studieprogrammenes relevanskvalitet.    
 

Kandidatundersøkelsen: Undersøkelse er rettet mot uteksaminerte kandidater seks måneder etter avsluttet 
utdanning. I undersøkelsen spørres det blant annet om studentenes opplevde utbytte av utdanningen. 
 
 

4.9 Styringskvalitet 
 
Definisjon 
Styringskvalitet betegner institusjonens evne til å styre kvalitetssikring og kvalitetsutvikling av egen 
virksomhet.  

 
Kvalitetsindekser og -indikatorer 

1. Ledelsesforankring  
En forutsetning for god styringskvalitet er tydelig ledelsesforankring. Ledelsen på alle nivåer skal ha 
et klart definert ansvar i kvalitetsarbeidet. Det er viktig for kvalitetsarbeidet i organisasjonen med 
tanke på ambisjonsnivå at det jobbes etter fastsatte retningslinjer og etablerte prosesser. 
Ledelsesforankringen er også viktig for å ha en god balanse mellom det formelle og uformelle 
kvalitetsarbeidet. Det formelle aspektet består av det formaliserte og systematiske kvalitetsarbeidet, 
mens det uformelle aspektet består av ulike initiativ og oppmerksomhet rundt kvalitetsarbeidet  
som ikke utgjør en del av systematikken. Videre er ledelsesforankringen avgjørende for å sikre en 
sterk kvalitetskultur. 
 

Kvalitetsindikatorer    
1.1 Vurdering av kvalitetsarbeidets ledelsesforankring i faglig og administrativ styringslinje  
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2. Mål og planstruktur 
Definerte kvalitetsområder med tilhørende kvalitetsindekser/ -indikatorer og et relevant 
kunnskapsgrunnlag er nødvendig som et fundament for godt systematisk kvalitetsarbeid.  
Rammeverket må være oppdatert og dimensjonert slik at de ansatte har en høy opplevd  
nytteverdi av det systematiske kvalitetsarbeidet i utøvelsen av egen rolle. 
 

Kvalitetsindikatorer             
1.2 Vurdering av relevans og dimensjonering av kvalitetssystemets mål og planstruktur   
 
3. Systematisk rapporteringsarbeid 
Rapporteringsarbeidet følger en tydelig definert prosess fra emnenivå til styret med utgangspunkt i 
mål- og planstrukturen. Rapporteringsarbeidet bidrar til kontinuitet i kvalitetsarbeidet og er svært 
viktig for å ha god kontroll på utdanningskvaliteten. Informasjon og dialog rundt vurderinger og tiltak 
utledet fra rapporteringsarbeidet er avgjørende for å skape åpenhet og engasjement rundt 
høyskolens kvalitetsarbeid. Videre bidrar arbeidet til en sterk kvalitetskultur. 
 

Kvalitetsindikatorer             
1.3 Vurdering av rapporteringsarbeidets relevans og nytteverdi      
1.4 Vurdering av arbeidet med informasjon og dialog til ansatte og studenter    
 
4. Råd og utvalg 
Råd- og utvalgsstrukturen er meget sentral i høyskolens systematiske kvalitetsarbeid, og består av en 
rekke beslutningsdyktige organer som skal følge opp systematikken som er bygget i det formaliserte 
kvalitetsarbeidet. Rådene og utvalgene er sentrale for å sikre at kvalitetsstandardene holdes, og at 
det studienære utviklingsarbeidet fungerer etter intensjonen. 
 

Kvalitetsindikatorer             
1.5 Vurdering av arbeidet til sentrale råd og utvalg i det systematiske kvalitetsarbeidet 

 
 
Kunnskapsgrunnlag 
 

Årsrapport fra avdelinger, råd og utvalg: Det utarbeides årsrapporter fra avdelinger, råd og utvalg  
ved ONH som beskriver arbeidet foregående studieår og peker på eventuelle forbedringsområder og 
oppfølgingspunkter.  
 

Kvalitetsrapport fra programansvarlig: Som en del av den årlige kvalitetsrapporteringen utarbeider 
programansvarlig en årsrapport hvor utvalgte kvalitetsindikatorer vurderes med utgangspunkt i relevant 
grunnlagsdokumentasjon. 
 

Kvalitetsrapport fra instituttleder: Årsrapportene til programansvarlig samt annen grunnlagsdokumentasjon 
ligger til grunn for instituttledernes årlige kvalitetsrapportering. Alle definerte kvalitetsindikatorer vurderes på 
instituttnivå. 
 

Høyskolens samlede kvalitetsrapport: Basert på rapporteringen i administrativ og faglig styringslinje 
utarbeider ledergruppen (adm.dir., rektor og administrasjonssjef) sammen med kvalitetssjef høyskolens  
årlige kvalitetsrapport med definerte forbedrings- og utviklingspunkter innen hvert kvalitetsområde.  
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5.0 Roller og ansvarsområder i kvalitetsarbeidet 
Godt kvalitetsarbeid kjennetegnes av bred involvering og klare ansvars- og rapporteringslinjer. 
Høyskolen har flere råd og utvalg som er sentrale i kvalitetsarbeidet. Hvert av dem har sitt mandat 
som beskriver deres ansvarsområder, oppgaver og sammensetning. I tillegg er det flere roller som 
har et tydelig ansvar på ulike nivåer i organisasjonen. For hver rolle er det en stillingsinstruks som 
tydeliggjør deres ansvarsområder og arbeidsoppgaver. 

5.1 Sentrale råd og utvalg i kvalitetsarbeidet  
 

Styret 
Styret er høyskolens øverste besluttende og utøvende organ. Styret har ansvar for at høyskolens 
faglige aktivitet holder høy kvalitet og at virksomheten blir drevet effektivt og i samsvar med 
gjeldende lover, forskrifter og regler. Styret har en aktiv rolle i strategiarbeidet ved høyskolen,  
setter mål og følger opp aktiviteter og resultater løpende. Styret har også ansvar for å føre tilsyn  
med virksomhetens aktiviteter og sikre økonomisk og faglig forsvarlig drift og rapportering.  

Styrets arbeid ledes av styreleder og består av to eksterne styremedlemmer, to intern- 
oppnevnte styremedlemmer, en studentrepresentant med en møtende vararepresentant  
og to ansattrepresentanter med to vara-representanter. 
 
Studieutvalget 
Studieutvalget er delegert myndighet av høyskolestyret i faglige forhold og jobber med spørsmål av 
faglig og studieadministrativ art. Kvalitetssikring, faglig utvikling og fremme kvalitetskultur er viktige 
temaer i denne gruppen, og den tverrfaglige sammensetningen bidrar til å sikre felles faglig standard 
og utveksling av erfaring på tvers av instituttene. Studieutvalget består av rektor, høyskolens 
instituttledere, studiesjef, administrasjonssjef og to studentrepresentanter. Rådgiver for kvalitet  
er sekretær for utvalget. 
 
LOKUT 
Lokalt organ for kvalitet i utdanningen (LOKUT) er et rådgivende organ til studieutvalget og skal jobbe 
med intern revisjon av kvalitetssikringsarbeidet, kompetansebygging og kvalitetssikring ved utvikling, 
etablering og revisjon av studier. LOKUT består av seks ansatte, hvorav minimum en har førstestillings- 
kompetanse. Videre består utvalget av en student utpekt av studentrådet, samt en student til med 
tale og forslagsrett. Rådgiver for kvalitet er sekretær for LOKUT. 
 
Læringsmiljøutvalget (LMU) 
LMU er et rådgivende organ for ONHs styre og ledelse, jf. bestemmelsene om læringsmiljø i lov om 
universiteter og høyskoler § 4-3. LMU skal i samarbeid med ledelsen bidra til at høyskolen utvikler et 
godt studiemiljø, bedre studentvelferd og et forsvarlig læringsmiljø for studentene.   
LMU skal være et reelt medvirkningsorgan for studentene, og utvalget skal derfor involveres i viktige 
saker som omhandler læringsmiljøet. Utvalget skal holdes orientert om klager fra studenter på 
læringsmiljøet, og kan gi uttalelser om slike forhold til høyskolestyret. Utvalget har for tiden  
6 medlemmer: 3 studentrepresentanter (både sted- og nettstudenter skal være representert),  
1 faglig representant, 1 representant fra ledelsen og en 1 representant fra studieadministrasjonen 
(studentlivskoordinator).  
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Forskningsutvalget  
Forskningsutvalget ledes av prorektor og er et rådgivende organ for rektor ift. forskningsaktivitet og -
infrastruktur ved høyskolen. Instituttforskningsledere er faste medlemmer av FU. Instituttledere og 
forskningsprosjektledere har møterett i FU, og kan bli innkalt såfremt prorektor finner det relevant. 
 
Råd for samarbeid med arbeidslivet (RSA) 
RSA er et rådgivende organ som gir råd om hvordan høyskolen kan videreutvikle og styrke 
samarbeidet med arbeidslivet. Rådet gir på et overordnet nivå innspill til høyskolens arbeid med 
arbeidslivsrelevans gjennom innsikt i arbeidslivets behov og utvikling. 
 
Ansettelsesutvalget 
I henhold til Universitet og høyskoleloven §6-3 har høyskolestyret opprettet et ansettelsesorgan som 
utlyser og ansetter undervisning- og forskerstillinger. Stillinger som krever førstestillingskompetanse 
skjer ut fra sakkyndig bedømmelse.  

Ansettelsesutvalget ansetter på bakgrunn av innstilling til ansettelse til vitenskapelige stillinger,  
samt likestilling- og mangfoldshensyn. Ansettelsesutvalget består av Rektor, Prorektor forskning  
og studentrepresentant. 
 
Klagenemda 
Høyskolens klagenemnd skal i henhold til universitets- og høyskoleloven (uhl.) § 5-1 
behandle klagesaker over enkeltvedtak og, etter styrets bestemmelse, andre klagesaker for 
kandidatene. Behandling av saker om mulig fusk eller annen uredelig opptreden ble på samme 
tidspunkt vedtatt overført fra høyskolestyret til høyskolens klagenemnd. Klagenemda består av fem 
medlemmer, hvorav to er studentrepresentanter og to er faglige representanter, samt saksbehandler. 
 
Redelighetsutvalget 
Forskningsinstitusjoner har ansvar for å behandle saker om mulige brudd på anerkjente 
forskningsetiske normer. Forvaltningslovens kapittel IV og V gjelder for disse sakene. 
Forskningsinstitusjoner skal ha et redelighetsutvalg og utvalget skal ha nødvendig kompetanse  
i forskning, forskningsetikk og jus. Redelighetsutvalget skal behandle saker om mulig brudd på 
anerkjente forskningsetiske normer i henhold til forskningsetikkloven § 6 og 8, herunder saker  
der en av partene eller institusjonene krever at saken forelegges redelighetsutvalget. 
Redelighetsutvalget ved ONH behandler saker hvor minst en av partene er ansatt ved 
ONH. Medlemmer av Redelighetsutvalget foreslås oppnevnt av rektor og oppnevnelsen  
avmedlemmer vedtas av høyskolestyret. 
 
Arbeidsmiljøutvalget (AMU) 
Arbeidsmiljø- og samarbeidsutvalget (AMU) arbeider for et fullt forsvarlig arbeidsmiljø ved  
Oslo Nye Høyskole og er hjemlet i arbeidsmiljølovens kapittel 7.   

Utvalgets oppgaver 
• delta i planlegging av verne- og arbeidsmiljøarbeidet. 
• følge utviklingen i spørsmål som angår arbeidstakernes sikkerhet, helse og velferd. 
• etablering og vedlikehold av høyskolens systematiske hms-arbeid. 
• hvert år avgi rapport om sin virksomhet til styret og arbeidstakernes organisasjoner. 
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Internetisk komité (IEK) 
Høyskolestyret vedtok i juni 2020 opprettelsen av Internetisk komité (IEK). Organet skal utføre  
intern kontroll av forskningsprosjekter i henhold til lovpålagte krav og bistå med kvalitetssikring  
av eventuelle etiske aspekter ved forskningen som utføres ved Oslo Nye høyskole. IEK skal bistå 
linjeansvarlig hvis nødvendig med å rådgi studenter, kandidater og vitenskapelige ansatte i 
forskningsetiske spørsmål. IEKs arbeid skal videre defineres og avgrenses i egne retningslinjer. 
 
Studentrådet 
Studentrådet er det øverste organet i studentdemokratiet ved Oslo Nye Høyskole. Studentrådet er 
en del av studentdemokratiet. Studentrådet består av tillitsvalgte som blir valgt fra sine respektive 
klasser på starten av hvert studieår. Det kan også velges inn studenter til verv i studentrådet, som 
ikke er tillitsvalgte, men som ønsker å stille til valg.  
 

Studentrådet er representert i følgende organer:  
• Læringsmiljøutvalget (LMU)   
• Høyskolestyret   
• Klagenemnda   
• Studieutvalget   
• Lokalt organ for kvalitet i utdanningene (LOKUT)  

 
 

 

5.2 Sentrale roller i kvalitetsarbeidet  
 

Administrerende direktør 
Administrerende direktør har ansvaret for den daglige ledelsen av høyskolen og for at høyskolens 
oppgaver løses i tråd med aktuell lovgivning, høyskolens vedtekter, fastsatt strategi og 
høyskolestyrets beslutninger 
 
Rektor 
Rektor har hovedansvaret for all faglig virksomhet ved høyskolen. Rektor har et særlig ansvar for 
høyskolens kvalitetssikringsarbeid, samt at all undervisning, forskning og faglig utviklingsarbeid 
utøves i overenstemmelse med anerkjente vitenskapelige, pedagogiske og etiske prinsipper. Sammen 
med studieleder vurderer rektor forhold knyttet til evaluering og kvalitetssikring av studietilbudets 
programdesign, gjennomgang av kvalitetssaker, foreleserevalueringer og emneevalueringer. 
 
Prorektor for forskning 
Prorektor for forskning har hovedansvar for institusjonens forskningsaktivitet, herunder bidra til å 
realisere høyskolens strategiske målsetning innen forskningsaktiviteter. Prorektor har sammen med 
rektor et ansvar for høyskolens kvalitetssikringsarbeid, spesielt knyttet til at all forskningsaktivitet 
utøves i overenstemmelse med anerkjente vitenskapelige og etiske prinsipper. Prorektor har også 
ansvar for å lede og utvikle høyskolens forskningsinfrastruktur. 
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Administrasjonssjef 
Administrasjonssjef har ansvar for å lede den samlede administrasjonen ved høyskolen. Dette 
omfatter overordnet ansvar for administrasjonens totale leveranser. Administrasjonen består av tre 
seksjoner: Studieseksjonen, Seksjon for opptak og rekruttering & Stabsseksjonen. Det sistnevnte 
omfatter kvalitetsteamet, høyskolens internasjonale kontor, bibliotekstjenester, HR, HMS og 
beredskap, drift og innkjøp.  
 
Seksjonssjef – studieadministrasjon 
Seksjonssjef studieadministrasjon har ansvar for å lede og videreutvikle det samlede 
studieadministrative arbeidet ved høyskolen. Dette omfatter både studieadministrasjon, 
studentoppfølging, karriereveiledning og eksamensadministrasjon.  
 
Seksjonssjef – opptak 
Seksjonssjef opptak og rekruttering har ansvar for opptaket av nye studenter og veiledningstjenester 
til interessenter og søkere. Veiledningstjenesten omfatter opptaksveiledning, generell studie-
veiledning og karriereveiledning. Seksjonen har ansvar for at interessenter får oppdatert og riktig 
informasjon om høyskolens studietilbud og at alle kompetansevurderinger skjer i henhold til 
gjeldende regelverk.  
 
Markedssjef 
Markedssjefen leder markedsavdelingen som har hovedansvar for høyskolens markedskampanjer  
og markedsaktiviteter. I dette arbeidet ligger markedsrelatert kommunikasjonsarbeid rettet mot 
både interessenter og søkere samt alumni og samarbeidspartnere. Avdelingen legger også til rette  
for at man sikrer korrekt og relevant informasjon til potensielle søkere og nye studenter i de 
kanalene markedsavdelingen har ansvar for. 
 
Kvalitetssjef 
Kvalitetssjef er systemansvarlig for kvalitetssikringssystemet, og jobber på tvers av de ulike 
instituttene og avdelingene. Til rollen ligger ansvar for både utvikling og drift av kvalitetssystemet,  
og sørge for at systemet fungerer som et godt verktøy i arbeidet med å sikre at høyskolen har 
kontroll på egen utdanningskvalitet. Kvalitetssjef har hovedansvar for at rapporteringsarbeidet og 
skal tilrettelegge for god bruk av prosessdokumentasjon, kunnskapsgrunnlag og veiledningsressurser 
i det systematiske kvalitetsarbeidet. Videre skal kvalitetssjef bidra til god ledelsesforankring gjennom 
tett dialog med ledelsen på ulike nivåer i både faglig og administrativ styringslinje. Kvalitetssjef 
rapporterer til administrasjonssjef. 
 
Instituttleder 
Instituttleder er øverste faglige og administrative leder for et institutt. Instituttleder vil i kraft  
av sin lederrolle ha et overordnet ansvar for kvalitetsarbeidet knyttet til instituttets samlede 
studieportefølje. Instituttleder har flere personer rundt seg, samt råd og utvalg, som kontinuerlig 
jobber med kvalitetsarbeidet på program-, institutt- og institusjonsnivå. Til rollen ligger det likevel  
et klart krav om at instituttleder skal ta ansvar og involvere seg i det praktiske kvalitetsarbeidet.  
Det gjelder både arbeidet med studieporteføljens utdanningskvalitet, rapporterings- og 
forbedringsarbeidet, samt ha kontroll på at prosessene som gjennomføres ved instituttet  
gjøres i henhold til definerte prosesser. 
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Instituttforskningsleder (IFL) 
IFL skal bistå og rådgi instituttleder i forhold til forskningsutvikling og gjennomføring på instituttet, 
samt påse at forskningsaktiviteten underbygger undervisningsprogrammene. Videre skal IFL følge 
opp forskerne på sitt institutt med henblikk på støtte utviklingen og gjennomføringen av 
forskningsprosjekter, faglig egenutvikling, strategier, forskningssamlinger, osv. IFL har møteplikt i 
Forskningsutvalget og rapporterer til prorektor i forhold til instituttets forskningsaktivitet 
 
Programansvarlig 
Programansvarlig skal følge opp utdanningskvaliteten på sitt studieprogram og samarbeider tett med 
de emneansvarlige. Programansvarlig skal rapportere på fastsatte indikatorer for sitt studieprogram, 
og sørge for at de vurderinger som gjøres, og tiltak som iverksettes, kommuniseres og følges opp. 
Programansvarlig rapporterer til instituttleder. 
 
Emneansvarlig 
Emneansvarlig har et særlig ansvar for planleggingen og gjennomføringen av læringsarbeidet på 
emnenivå, og er sammen med studentene ansvarlig for studiekvaliteten og læringsmiljøet ved  
det aktuelle emnet. Emneansvarlig har ansvar for at studentene gjennomfører underveis- og 
sluttevaluering i henhold til etablerte prosedyrer, og at det utarbeides en selvevaluering av  
emnet hvor gjennomføringen vurderes ut fra fastsatte kriterier. 
 
Studenttillitsvalgte 
Studentinvolvering er sentralt for å fremme kvalitet i utdanningene. De tillitsvalgte skal representere 
studentenes syn i styrer, råd og utvalg. ONH har fokus på god opplæring av studenttillitsvalgte som 
sitter som representanter i råd og utvalg. 
 
Studentombudet 
Etter Lov om høyskole og universitet skal alle studenter ved universitet og høyskoler ha tilgang til et 
studentombud. Oslo Nye Høyskole har sammen med fem andre høyskoler etablert en felles ordning 
med studentombud for våre studenter. Studentombudet skal gi studenter råd og hjelp i saker knyttet 
til deres studiesituasjon, påse at sakene får en forsvarlig og korrekt behandling, og at studentenes 
rettigheter blir ivaretatt. Studentombudet skal bidra til at saker kan løses på lavest mulig nivå. 
Ombudet har ikke selv myndighet til å avgjøre saker, og er heller ikke klage- eller ankeinstans for 
saker som er behandlet og avgjort av beslutningsorganer ved Oslo Nye Høyskole. Studentombudet 
kan ikke instrueres i sitt virke og har taushetsplikt.  
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6.0 Systemer og verktøy i kvalitetsarbeidet 
Oslo Nye høyskole har utviklet og implementert flere systemer og verktøy som skal bidra til godt 
systematisk kvalitetsarbeid. Systemene og verktøyene er ikke mål i seg selv, men er svært viktige for 
å sikre planmessighet og kontinuitet i kvalitetsarbeidet på tvers av studieprogrammer, institutter og 
avdelinger. En forutsetning for å kunne ha et levende kvalitetssikringssystem er god tilgjengelighet og 
åpenhet rundt viktig informasjon og data. En aktiv bruk av innholdet over tid bidrar til å utvikle en 
sterk kvalitetskultur. 
 

6.1 Høyskolens kvalitetsportal (Compilo) 
 

Høyskolens kvalitetsportal er et felles utgangspunkt til all kvalitetsdokumentasjon, verktøy og 
systemer. Portalen er viktig både som informasjonskanal og oppslagsverk for de ansatte. En del 
av kvalitetsarbeidet utføres også direkte i portalen. Et eksempel på det er bruken av digitale 
rapporteringsskjema i portalens rapporteringsmodul. En forutsetning for å kunne ha et levende 
kvalitetssikringssystem er god tilgjengelighet og åpenhet rundt viktig informasjon og data. En aktiv 
bruk av innholdet over tid er viktig for å utvikle en sterk kvalitetskultur. 
 

 
Kvalitetsportalens forside i kvalitetssikringssystemet Compilo 
 

I kvalitetsportalen finner du følgende systemer, verktøy og dokumentasjon: 
 
Systemer og verktøy 

• Dashbord: Presentasjon av kvantitativ data knyttet til de ulike kvalitetsområdene. 
• Prosesser og rutiner: Et eget dokumentbibliotek hvor all prosessdokumentasjon og  

etablerte prosesser er beskrevet ved bruk av flytskjema og prosedyrebeskrivelser.  
• Årshjul: Presentasjon av årshjulene for kvalitetsarbeidet ved høyskolen.  
• Rapporteringsmodul: Digitale rapporteringsskjema som benyttes av programansvarlige  

og instituttledere i den årlige kvalitetsrapporteringen. Tilgang til nødvendig 
kunnskapsgrunnlag direkte fra rapporteringsskjema. 
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Dokumentasjon og informasjon 

• Studienært kvalitetsarbeid: Sentrale ressurser i kvalitetsarbeidet på emne, program- og 
instituttnivå, samt ressurser i det studieadministrative kvalitetsarbeidet. 

• Opplæring og kompetanseutvikling: Ressurser knyttet til onboarding av nyansatte og 
veiledning i det etablerte kvalitetsarbeidet. 

• Kvalitetsområder, indikatorer og måltall: Presentasjon av kvalitetsområdene med indekser 
og indikatorer som det systematiske kvalitetsarbeidet bygger på. Kunnskapsgrunnlaget til 
hvert kvalitetsområde er lett tilgjengelig. 

• Rapporter og handlingsplaner: Kvalitetsrapporter fra program- og instituttnivå er 
tilgjengelige direkte i rapporteringsmodulen. Handlingsplanene er også tilgjengelige. 

• Møtereferater og evalueringer: Møtereferater fra sentrale utvalg og råd, samt 
oppsummeringer og evalueringer som er sentrale i det systematiske kvalitetsarbeidet.  

• Nyhetssaker: Nyhetssaker med relevans for det systematiske kvalitetsarbeidet presenteres 
fortløpende. 
 

6.2 Rapporteringsmodul (Compilo) 
 

Rapporteringen på program- og instituttnivå gjøres  
i digitale rapporteringsskjemaer. Det gjør det enkelt  
for brukerne å gjennomføre rapporteringen.  
 
Tilgangen til nødvendig kunnskapsgrunnlag får man  
direkte i rapporteringsskjemaet gjennom lenker til  
interne og eksterne informasjonskilder.  
 
Rapportene er lett tilgjengelig for alle ansatte, noe som  
er viktig for å bidra til nødvendig åpenhet og transparens  
i kvalitetsarbeidet.  
 
Modulen gjør også rapporteringen mindre sårbar om  
det kommer nye personer inn i noen av rollene som 
gjennomfører rapporteringen. De vil da ha god innsikt  
gjennom både kunnskapsgrunnlaget og de vurderinger  
og refleksjoner som ligger i selve rapportene. 
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6.3 Prosessdokumentasjon (Compilo) 
 

I kvalitetsportalen Compilo finner man et eget dokumentbibliotek hvor all prosessdokumentasjon er 
samlet. Arbeidet med utvikling og vedlikehold av prosessdokumentasjonen er en kontinuerlig prosess 
hvor alt fra eksempelvis små sjekklister til omfattende prosessbeskrivelser skal leve i takt med de 
endringer som skjer i organisasjonen. Det er helt avgjørende at systemet er levende, og en nøkkel i 
dette arbeidet er en sterk ledelsesforankring og de ansattes opplevde nytteverdi av systemet. Hvert 
prosessdokument eies av en enhet eller rolle som har ansvar for prosessen. I prosessdokumentenes 
metadata finner man blant annet en versjonslogg og fastsatte revisjonsintervaller. Alle ansatte kan i 
systemet gi direkte tilbakemelding til prosesseier på avvik eller forbedringsforslag til en gitt prosess. 
 

 
Eksempel på prosessdokumentasjon i form av flytskjema 
 
 

6.4 Læringsplattformen (Qybele) 
 

Qybele er høyskolens egenutviklede lærings-
plattform. Plattformen gir en fleksibel og tilpasset 
studiehverdag med ressurser som blant annet 
digitale læremidler, øvingsoppgaver, meldings-
system, gjennomføring av digital eksamen, 
opprettelse av kollokviegrupper, timeplan, 
kommunikasjon med nettlærere, emneansvarlige 
eller administrasjonen – alt skjer i Qybele. 
 

I Qybele ser emneansvarlige blant annet karakterfordeling på eksamen, sensorrapporter fra 
eksamenssensur, studentenes evaluering av emnet og progresjonsdata for digitale læremidler. 
Progresjonsdata for studentene inngår også som en del av datagrunnlaget som er tilgjengelig i 
læringsplattformen. 
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6.5 Evalueringer og 
tilbakemeldinger (Qybele) 
 

Evalueringssystemet i Qybele benyttes for 
flere ulike evalueringer: 
studiestartundersøkelse, emneevalueringer, 
evaluering av læringsplattformen og andre 
evalueringer som er ønskelig å gjennomføre.  
 

Det er en stor fordel at evalueringssystemet er 
en integrert del av læringsplattformen som 
brukes av studenter og ansatte i studie-
hverdagen.  
 

Alle studenter ved ONH kan melde inn saker 
relatert til det fysiske og psykososiale lærings-
miljøet direkte i læringsplattformen, via 
«Mine Saker». Systemet sikrer at meldingene 
fra studentene blir sendt til rett person, som 
kan følge opp saken.  
 
 

 
6.6 Kvalitetslogg (Qybele) 
 

I Qybele er det utviklet en «kvalitetslogg»,  
som er et system som legger til rette for å 
dokumentere løpende vurderinger, refleksjoner 
og beslutninger på både emne- og programnivå.  
Loggen er et viktig arbeidsverktøy for å enkelt 
kunne dokumentere og samle stort og smått  
som er viktig å hensynta i de formaliserte 
prosessene i kvalitetsarbeidet. 
 
Loggen er en nyttig ressurs både i det løpende 
kvalitetsarbeidet og i arbeidet med emne- og 
programrapportene. Systemet benyttes også til 
å dokumentere saksbehandling ved avvikssaker. 
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7.0 Høyskolens systematiske kvalitetsarbeid 
Høyskolens kvalitetsarbeid er organisert rundt emner, studieprogram og studieportefølje.  
Det systematiske kvalitetsarbeidet er inndelt i ulike kvalitetsområder som hver har sine 
kvalitetsindekser, indikatorer og måltall. Til grunn for vurderingene som gjøres ligger et  
sammensatt datagrunnlag fra relevante kilder. 
 

7.1 Kvalitetsarbeid på emnenivå 
Kvalitetsarbeid på emnenivå skal sikre at alle emner som tilbys er oppdaterte og relevante, har 
tilpassede læringsaktiviteter og at studentene oppnår læringsutbyttet som er fastsatt for det enkelte 
emne. Det skal være godt samsvar mellom læringsutbytte, læringsformer og vurderingsformer. 
 

7.1.1 Sentrale prosesser på emnenivå 
 

Utvikling av nye emner 
I arbeidet med å utvikle nye emner er det mange hensyn som skal tas. Faglig profil, undervisnings-  
og vurderingsmetoder, arbeidslivsrelevans, digitalisering, emnets rolle i studieprogrammet etc. 
Rammene for utvikling av nye emner ligger i kvalitetsportalen Compilo: 
Prosess for Utvikling av nye emner  
 
Revisjon av emner 
Etablerte emner revideres jevnlig og behandles i høyskolens utdanningsutvalg. Revisjonssyklus, 
involverte og rammene for revisjonsarbeidet er fastsatt i en etablert prosess: 
Prosess for Revisjon av emner 
 

Studentenes emneevalueringer 
Det gjennomføres både underveis- og sluttevaluering av emner i henhold til etablerte prosesser. 
Prosessen omfatter både planlegging, gjennomføring, bruk av data og tilbakemelding til studentene: 
Prosess for Underveisevaluering av emner og sluttevaluering av emner 
 

Emnerapport fra emneansvarlig 
Emneansvarlig utarbeider årlig en emnerapport som oppsummerer sentrale punkter i 
gjennomføringen av emnet. Emnerapporten skal bidra til dokumentasjonen av kvalitetsarbeidet  
på emnenivå, og fungere som et underlag for programansvarlig i deres kvalitetsarbeid: 
Prosess for utarbeidelse av emnerapport 
 

Avvikling av emne 
Det er flere hensyn å ta når et emne avvikles og erstattes. Studieprogrammets læringsutbytte, 
fagressurser, behov for utfasing etc. Rammene for en styrt avvikling er beskrevet gjennom 
prosessdokumentasjon i kvalitetsportalen Compilo:  
Prosess for avvikling av emne. 
  

https://x14.ksx.no/system.php?item=246&ok=yn9b6jsgtfr25x0
https://x14.ksx.no/system.php?item=22&ok=yn9b6jsgtfr25x0
https://x14.ksx.no/system.php?item=23&ok=yn9b6jsgtfr25x0
https://x14.ksx.no/system.php?item=51&ok=yn9b6jsgtfr25x0
https://x14.ksx.no/system.php?item=64&ok=yn9b6jsgtfr25x0
https://x14.ksx.no/system.php?item=397&ok=yn9b6jsgtfr25x0
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7.2 Kvalitetsarbeid på studieprogramnivå 
Kvalitetsarbeid på studieprogramnivå skal sikre at det tilbys oppdaterte og relevante studieprogram, 
med god progresjon, helhet og sammenheng, og som bidrar til at studentene oppnår læringsutbyttet 
for studieprogrammet. Utdanningen skal være forskningsbasert og relevant for arbeidslivet. 
Læringsmiljøet skal være helhetlig og inkluderende, og bidra til at studentene trives og lykkes  
med studiene. Det skal sikres at krav som er fastsatt i nasjonalt lov- og regelverk og lokalt ved  
ONH er oppfylt. 
 

7.2.1 Sentrale prosesser på programnivå 

Utvikling av nytt studieprogram 
Arbeidet med å utvikle et nytt studieprogram er en langsiktig prosess med flere faser – fra 
idéutvikling til lansering av studieprogrammet. Planmessig arbeid i henholdt til etablert tidslinje  
med klar ansvarsfordeling i hver enkelt fase er avgjørende. Prosess med tilhørende veiledning  
er etablert i kvalitetsportalen Compilo:  
Prosess for utvikling av studieprogram 
 
Revisjon av studieprogram 
Revidering av studieprogram kan medføre både små og vesentlige endringer. Studieplan behandles  
i høyskolens studieutvalg, og revisjoner kan også saksbehandles i LOKUT. Det kan eksempelvis være 
vurderinger knyttet til høyskolens handlingsrom i akkrediterte studieprogrammer. 
Prosesser som omhandler kvalitetssikring og revisjon av studieprogram 
 
Studiebarometeret og interne studentundersøkelser 
Det gjennomføres årlig både eksterne og interne studentundersøkelser som utgjør en viktig del av 
høyskolens kunnskapsgrunnlag. I den forbindelse er det viktig med klare rammer for planlegging, 
gjennomføring, bruk av data og tilbakemeldinger til studentene. 
Prosesser for eksterne og interne studentundersøkelser 
 
Bransjeråd 
Bransjeråd gjennomføres årlig og er en viktig del av det formaliserte kvalitetsarbeidet på program-
nivå knyttet til arbeidslivsrelevans. Selv om programansvarlig har stor frihet i gjennomføringen av 
bransjeråd er det fastsatt klare rammer gjennom mandat og prosessdokumentasjon. 
Prosess for gjennomføring av bransjeråd 
 
Programrapport fra programansvarlig 
Rapporteringsarbeidet på programnivå tar utgangspunkt i utvalgte kvalitetsområder med 
rapportering på indeksnivå. Nødvendig kunnskapsgrunnlag gjøres tilgjengelig. Selv om det skal 
rapporteres på fastsatte kvalitetsområder har programansvarlig et stort handlingsrom med tanke  
på hva som vektlegges. Det er ikke krav til en grundig vurdering av hver indeks med tilhørende 
indikatorer hvert år. Med utgangspunkt i strategiske føringer, de faglige leveransene og kvalitets-
arbeidet i rapporteringsperioden kan programansvarlig om ønskelig konsentrere seg om utvalgte 
områder, og legge mindre vekt på andre områder.  
Prosess for årlig kvalitetsrapportering 

https://x14.ksx.no/system.php?item=26&ok=yn9b6jsgtfr25x0
https://x14.ksx.no/system.php?item=34&ok=yn9b6jsgtfr25x0
https://x14.ksx.no/system.php?item=67&ok=yn9b6jsgtfr25x0
https://x14.ksx.no/system.php?item=60&ok=yn9b6jsgtfr25x0
https://x14.ksx.no/system.php?item=301&ok=yn9b6jsgtfr25x0
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Periodisk programevaluering 
Rammene for periodisk programevaluering er fastsatt i studiekvalitetsforskriften § 2-1 (2). Med dette 
som utgangspunkt har ONH etablert en egen prosess som skal sikre at formålet med program-
evalueringen innfris. Evalueringen skal gi et internt strategisk og eksternt blikk på kvaliteten i 
studieprogrammene, og skal stimulere til læring, forbedring og kvalitetsutvikling i et gitt studieprogram. 
Prosess for periodisk programevaluering 
 
Nedleggelse av studieprogram 
Ved nedleggelse av et studieprogram er det viktig med en kontrollert utfasing hvor de forskrifts-
festede kravene ivaretas på en god måte. For å sikre dette er rammene for nedleggelse av et 
studieprogram etablert som en egen prosess i kvalitetsportalen Compilo:  
Prosess for nedleggelse av studieprogram 

 
7.2.2 Møteforum på programnivå 

Programmøte 
Programmøte samler alle fagansatte med emneansvar og/eller undervisningsoppgaver ved 
studieprogrammet. Her er det rom for dyptgående diskusjoner om kvalitetsarbeidet på emne- og 
programnivå. Studentrådgiver deltar også på disse møtene, og sikrer informasjonsflyt og samarbeid 
med studieadministrasjonen. 
 
Programansvarliggruppa 
Programansvarliggruppa samler alle de programansvarlige på høyskolen. Fokus ligger på å bidra til 
god utdanningskvalitet gjennom å tilrettelegge for godt arbeid med programdesign og utdannings-
ledelse på tvers av studieprogrammer og institutter.  Med dette som utgangspunkt jobbes det 
målrettet med kunnskaps- og erfaringsbasert utvikling av studieprogrammene innenfor de rammene 
som er satt for det systematiske kvalitetsarbeidet på programnivå. 
 
Programkaffe 
Programkaffe er et uformelt møte mellom programansvarlig, studentrådgiver og tillitsvalgte der  
det er rom for å diskutere forhold som gjelder studieprogrammet og studentenes læringsmiljø. 
Programkaffe kan holdes i etterkant av klasseråd, og vil da være en anledning for å diskutere eller 
svare ut saker som er tatt opp i forbindelse med klasserådet. I etterkant av evalueringer, kan 
programkaffe også være en anledning for å diskutere resultatene og eventuelt i samråd vurdere 
aktuelle tiltak for forbedring. 
 

7.3 Kvalitetsarbeid på studieporteføljenivå (instituttnivå) 
Kvalitetsarbeid rundt studieporteføljen skal sikre at Oslo Nye Høyskole har økonomisk bærekraftige 
utdanninger med god utdanningskvalitet, og som innfrir arbeidslivets behov for kompetanse. 
Studieporteføljen skal i tillegg uttrykke høyskolens faglige profil og egenart. 
 

 

 

https://x14.ksx.no/system.php?item=35&ok=yn9b6jsgtfr25x0
https://x14.ksx.no/system.php?item=27&ok=yn9b6jsgtfr25x0
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7.3.1 Sentrale prosesser på instituttnivå 

Tverrfaglig samarbeid 
I arbeidet med programdesign, utdanningsledelse og utvikling av robuste fagmiljøer jobbes det 
målrettet med tverrfaglig samarbeid. Det skjer blant annet gjennom arbeidet i programansvarlig-
gruppa, men er også viktig i kvalitetsarbeidet på hvert institutt. Det er ikke etablert en egen prosess 
på dette, men tematikken ligger implisitt arbeidet til instituttets ledergruppe. 
 

Studieporteføljeutvikling 
Arbeidet med utvikling av studieporteføljen på instituttnivå utgjør en viktig del av oppfølgingen  
av den årlige kvalitetsrapporteringen. Innsikten man får i instituttets studieportefølje gir et godt 
grunnlag for diskusjoner og eventuelt fastsettelse av tiltak knyttet til studieporteføljeutvikling.  
Dette legger også grunnlaget for innspill til arbeidet med institusjonens studieporteføljeanalyse. 
 

Instituttrapport fra instituttleder 
Instituttleder utarbeider en samlet vurdering for hvert kvalitetsområde. For de kvalitetsområdene 
hvor programansvarlig har levert programrapport brukes dette som hovedinformasjonskilde. Utover 
dette er det et fyldig kunnskapsgrunnlag til hvert kvalitetsområde som instituttleder kan benytte. 
Instituttleder bestemmer selv hvilke områder som er ønskelig å fremheve i sine samlede vurderinger. 
Prosess for årlig kvalitetsrapportering 
 

Instituttets handlingsplan 
I instituttrapporten foreslår instituttleder tiltak med bakgrunn i de vurderinger som gjøres innen 
hvert kvalitetsområde. De foreslåtte tiltakene danner grunnlaget for innholdet instituttets 
handlingsplan. Før handlingsplanen vedtas må imidlertid tiltakene diskuteres i instituttets 
ledergruppe og med instituttlederne fra de andre instituttene.  Rammene for dette arbeidet  
er beskrevet i en egen prosess som er tilgjengelig i kvalitetsportalen Compilo: 
Prosess for utarbeidelse av instituttvise handlingsplaner 
 
 

7.3.2 Møteforum på instituttnivå 

Instituttledermøte 
Instituttets ledergruppe består av instituttleder og programansvarlige, og eventuelt fagadministrator 
og instituttforskningsleder der dette er hensiktsmessig ut fra instituttenes organisering. 
Ledergruppen møtes jevnlig og jobber med utviklings- og driftsrelatert arbeid på instituttet.  
I dette arbeidet står det systematiske kvalitetsarbeidet sentralt. 
 

Instituttmøte 
Instituttmøtet samler alle ansatte på instituttet og ledes av instituttleder. Her diskuteres saker som 
angår instituttet på tvers av studieprogrammer, og er også et fora for samkjøring og deling av praksis. 
Studentrådgiver deltar på instituttmøtene, og sikrer informasjonsflyt og samarbeid med 
studieadministrasjonen. 
 
Forskningsgruppemøte 
De ulike forskningsgruppene har jevnlige møter der forskningsaktivitet tilknyttet gruppene er tema. 
Dette sikrer forankring av forskningsprosjekter, og bidrar til god forskningskvalitet. 

https://x14.ksx.no/system.php?item=301&ok=yn9b6jsgtfr25x0
https://x14.ksx.no/system.php?item=300&ok=yn9b6jsgtfr25x0
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Fagdager/instituttseminarer 
Det kan også arrangeres fagdager eller instituttseminarer med ulike tema. Målgruppene kan være 
eksterne organisasjoner og arbeidsgivere, studenter, egne ansatte og kollegaer fra UH-sektoren.  
Slike arrangementer er nyttige møteplasser og gir et viktig bidrag til arbeidet innen flere av 
høyskolens etablerte kvalitetsområder. 
 

7.4 Kvalitetsarbeid på institusjonsnivå 
 

Kvalitetsarbeidet på institusjonsnivå baserer seg på kvalitetsarbeidet som skjer både i administrativ 
og faglig linje. Ettersom det skal være en tydelig rød tråd i kvalitetsarbeidet i linjen er det spesielt 
viktig med å legge til rette for god kommunikasjon, erfaringsdeling og samarbeid på tvers med 
utgangspunkt i det kvalitetsarbeidet som gjennomføres på institusjonsnivå. 
 

7.4.1 Sentrale prosesser på institusjonsnivå 

Høyskolens årlige kvalitetsrapport 
Det utarbeides årlig en kvalitetsrapport som oppsummerer status for hvert kvalitetsområde  
på institusjonsnivå. Kvalitetsrapporten baserer seg på emnerapporter, programrapporter og 
instituttrapporter, samt årsrapporter fra avdelinger, råd og utvalg. Den samlede 
rapporteringsprosessen er beskrevet i kvalitetsportalen Compilo: 
Prosess for årlig kvalitetsrapportering 
 
Studieporteføljeanalyse 
Med utgangspunkt i innsikten fra den årlige kvalitetsrapporteringen utarbeides det en studie-
porteføljeanalyse. I tillegg til fokuset på utdanningskvalitet vurderes markedsmessige, økonomiske  
og strategiske perspektiver. Rammene for analysen er beskrevet i et eget prosessdokument. 
Prosess for utarbeidelse av studieporteføljeanalyse 
 
Råd for samarbeid med arbeidslivet 
RSA utgjør en del av det formaliserte arbeidet med arbeidsrelevans på institusjonsnivå. Rådet møtes 
en gang årlig og gir på et overordnet nivå innspill til høyskolens arbeid med arbeidslivsrelevans 
gjennom innsikt i arbeidslivets behov og utviklingstrekk.  
Prosess for gjennomføring av RSA 
 
Periodisk internkontroll av kvalitetssikringssystemet 
Som en del av arbeidet under kvalitetsområdet styringskvalitet vurderes årlig behovet for tiltak og 
forbedringer knyttet til kvalitetssystemets oppbygning og bruk. Periodisk gjennomføres det også en 
større internkontroll av systemet som helhet for å vurdere hvorvidt det legger til rette for godt og 
effektivt kvalitetsarbeid tilpasset høyskolens størrelse og egenart, og om det er en funksjonell kobling 
mellom virksomhetsstyring, strategi- og kvalitetsarbeid. 
Prosess for periodisk internkontroll av kvalitetssikringssystemet 
 

  

https://x14.ksx.no/system.php?item=301&ok=yn9b6jsgtfr25x0
https://x14.ksx.no/system.php?item=75&ok=yn9b6jsgtfr25x0
https://x14.ksx.no/system.php?item=595&ok=yn9b6jsgtfr25x0
https://x14.ksx.no/system.php?item=596&ok=yn9b6jsgtfr25x0
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7.4.2 Møteforum på institusjonsnivå 

Høyskoleledelsen 
Høyskoleledelsen består av høyskolens ledergruppe, instituttlederne samt enhetsledere fra 
administrativ linje. Høyskoleledelsen møtes jevnlig og er et viktig møteforum for å diskutere  
sentrale områder av kvalitetsarbeidet. 
 
Fagmøte 
Rektor har jevnlige fagmøter med instituttlederne for å diskutere arbeidet med utdanningskvalitet  
i faglig linje. Fagmøtene er et nyttig forum for å diskutere sentrale områder innen utvikling og drift  
av studieporteføljen, samt samarbeidet med, og grensesnittet til, administrasjon og stab. 
 
Rektorkaffe 
Rektorkaffen er et uformelt møte hvor studentrådsleder, studentrådets nestleder, administrasjons-
sjef og rektor diskuterer åpent ulike aktuelle temaer. Agendaen er åpen, men møtene legges gjerne 
litt i forkant av høyskolestyremøtene slik at man kan gå gjennom sakene til høyskolestyret for å 
utdype eller forklare kontekst, historikk eller annet ved behov. Formålet med rektorkaffe-møtene  
er å bli bedre kjent, skape en trygg arena for medvirkning og et godt klima for samarbeid.   

 

7.5 Kvalitetsarbeid knyttet til administrative tjenester 
Kvalitetsarbeidet i den administrative styringslinjen er viktig for flere av høyskolens definerte 
kvalitetsområder, fra overordnede rammer til det studienære kvalitetsarbeidet. 
 
Det utarbeides årlig en årsrapport fra følgende administrative enheter: 

• Opptak 
• Studieadministrasjon 
• Internasjonalisering og utveksling 
• Infrastruktur 
• Karriere og alumni 
• Marked 

 
De årlige rapportene er sentrale i det systematiske kvalitetsarbeidet. Rapportene behandles på ulike 
ledernivåer i den administrative styringslinjen og konkrete tiltak og forbedringspunkter følges opp. 
Rapporteringen sees i sammenheng med rapporterings- og oppfølgingsarbeidet i den faglige 
styringslinjen og sikrer dermed en viktig kobling mellom administrasjon og fag slik at man i et 
studentperspektiv får en god helhet i vurderingene knyttet til det studienære kvalitetsarbeidet. 
 
Utover dette har hver enhet utarbeidet prosesser og rutinebeskrivelser som definerer roller, ansvar, 
og grensesnitt for arbeidsoppgavene knyttet til deres ansvarsområde. Prosessene eies av enhetene 
hvor utvalgte prosesseiere har et ansvar for at deres prosesser oppdateres og revideres jevnlig. 
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7.6 Studentenes rolle i kvalitetsarbeidet 
Studentene har en sentral rolle i det systematiske kvalitetsarbeidet ved Oslo Nye Høyskole. 
Studentene medvirker i arbeidet med å utvikle sine egne emner, studieprogram og høyskolen 
generelt, og de har mulighet til å påvirke dette gjennom flere ulike kanaler som beskrevet under. 
 

Studentdemokratiet 
Studentenes deltakelse fremmer samhold og engasjement på tvers av fagområder. Engasjerte 
studenter er motiverende og viktig for medstudentene, men også for de ansatte. Overfor studentene 
legges det vekt på at de har stor påvirkningskraft og at det er viktig og ønskelig at de gir 
tilbakemeldinger og engasjerer seg både i de forskjellige styrer og utvalg, via evalueringer  
og gjennom sosiale aktiviteter. Studentenes deltakelse er vesentlig for et velfungerende 
kvalitetssikringssystem. 
 

Tillitsvalgtordningen 
Hver klasse har tillitsvalgte som på vegne av klassen kan ta opp spørsmål eller problemer relatert til 
studentenes studiehverdag. De velges i begynnelsen av hvert høstsemester. Det er flere måter de 
kan involveres på i saker som tas opp. De kan ta saker videre til behandling i studentrådet, til sin 
studentrådgiver i studieseksjonen, i klasserådet som arrangeres av en studentrådgiver eller til 
studentombudet. De tillitsvalgte er en del av studentrådet og representerer hver sin klasse,  
og har ofte også andre studentaktive roller.   
 

Representasjon i råd og utvalg 
Studentinvolvering er sentralt for å fremme kvalitet i utdanningene. De tillitsvalgte skal  
representere studentenes syn i styrer, råd og utvalg. ONH er opptatt av å gi god opplæring  
og oppfølging av studenttillitsvalgte som sitter som representanter i råd og utvalg. 
 

Klasseråd 
Det arrangeres klasseråd for alle studenter to ganger per semester. Klasserådene er viktig for å  
sikre et godt samarbeid mellom studentene og høyskolen. Her kan studentene komme med sine 
tilbakemeldinger og innspill på stort og smått og høyskolen kan på sin side gi informasjon til klassene. 
Studentrådgiver har ansvar for at klasseråd blir avholdt og sender i forkant melding til tillitsvalgt som 
kan samle inn saker på forhånd. 
 

Evalueringer og tilbakemeldinger 
Det gjennomføres studentevalueringer både på emne- og programnivå. Underveis- og sluttevaluering 
av emner gjennomføres jevnlig i henhold til fastsatte prosedyrer. På programnivå gjennomføres blant 
annet studiestartundersøkelse (intern), Qybeleundersøkelse (intern), studiebarometeret (ekstern) og 
SHOT-undersøkelse (ekstern). I tillegg til de ordinære studentevalueringene, har studentene mulighet 
til å gi fortløpende tilbakemeldinger på læringsmiljø og kritikkverdige forhold. Dette kan skje i direkte 
kontakt med høyskolens ansatte, via studenttillitsvalgte, eller ved å bruke nettskjemaer for varsling 
eller tilbakemeldinger relatert til læringsmiljøet. 
 
Forum for dialog 
Møteplasser som rektorkaffe og programkaffe, som er jevnlige møter mellom studentrådsledelse, 
tillitsvalgte og faglig linje, er en arena for dialog og informasjonsutveksling og har som formål å skape 
en trygg relasjon som senker terskelen for å ta opp viktige saker i studiehverdagen. 
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8.0 Opplæring og oppfølging av ansatte 
 

Opplæring og veiledning i tilknytning til det systematiske kvalitetsarbeidet er viktig både for  
ansatte i sentrale roller, og for studenter med tillitsverv. Dette arbeidet foregår i ulike faser og  
på ulike arenaer. ONH har spesielt fokus på tilrettelegging og støtte for rollene som emneansvarlig, 
programansvarlig og instituttleder. Det gjøres blant annet gjennom onboardingaktiviteter, workshops 
og seminarer. I tillegg er det utviklet veiledningsressurser i form av videoer og veilednings-
dokumenter. Kompetanseutvikling jobbes det kontinuerlig med som en del av det pedagogiske 
utviklingsarbeidet og erfaringsdeling på tvers av studieprogram. Arbeidet i flere råd og utvalg bidrar 
også til gode læringsprosesser og kompetanseutvikling i organisasjonen. 
 
Onboarding av nytilsatte  
Som en del av høyskolens introduksjonsprogram presenteres kvalitetssystemet med de verktøy og 
systemer som benyttes, og videre prinsippene og rammene for det systematiske kvalitetsarbeidet.  
 
Workshops og seminarer 
Som en del av rapporteringsprosessen gjennomføres det årlig en workshop for å sikre at alle som skal 
rapportere får en god inngang til rapporteringen, samtidig som man diskuterer og deler erfaringer. 
Seminarer og dialogmøter gjennomføres med jevne mellomrom med representanter fra de ulike 
instituttene. Hovedfokus ligger da på bruken av systemer, verktøy og arbeidsprosesser i kvalitets-
arbeidet, samt den opplevde nytteverdien i organisasjonen og hva som kan gjøres for å optimalisere 
både systemer og innhold. Det bidrar til et nødvendig eierskap til det systematiske kvalitetsarbeidet 
og er med på å skape en god kvalitetskultur. 
 
Oppfølging av prosesseierne 
Prosesseierne skal sikre at prosessene de har ansvaret for til enhver tid er oppdaterte, og at de 
jevnlig revideres i den avdelingen eller enheten de tilhører. Det gjennomføres jevnlig dialogmøte 
med prosesseierne for å diskutere status og eventuelle utfordringer med tanke på utvikling,  
vedlikehold og bruk av prosessene. Utover dette følges prosesseierne opp etter behov for å  
sikre at de har nødvendig kunnskap og at høyskolen har et levende system som utvikler seg  
i takt med organisasjonen. 
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