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1. Innledning 

HiOA er en av landets største institusjoner for forskning og høyere utdanning og innfrir kravene og 

forventningene til et universitet. Derfor søker vi nå også akkreditering som universitet. 

Søknaden vi leverer viser at HiOA er en av landets viktigste kunnskapsinstitusjoner. I 2014 leverte 

HiOA 450 forskningsartikler og 3 500 kandidater. HiOA har 6 ph.d.-programmer, flere enn 600 tilsatte 

med førstekompetanse, deriblant mer enn 100 professorer og over 220 stipendiater. HiOA har 

omtrent 2 000 tilsatte. I tillegg har HiOA seks oppdrags- og bidragsforskningsinstitutter – og sentre. 

Denne søknaden inneholder åtte kapitler som dokumenterer at HiOA innfrir NOKUTs krav til 

akkreditering som universitet. I tillegg viser vi behovet samfunnet har for et universitet som det HiOA 

vil være. Vi dokumenterer at fagmiljøene ved HiOA holder høy kvalitet, og at HiOA leverer på høyde 

med universiteter det er naturlig å sammenligne seg med.  

Kapittel 2 viser at HiOA innfrir forventninger til forskningsuniversiteter internasjonalt. Det gis en 

beskrivelse av primærvirksomheten, og betydningen HiOA har for utvikling av et bærekraftig 

velferdssamfunn.  

Kapittel 3 viser at HiOA har en organisering og infrastruktur som er godt tilpasset 

primærvirksomheten og kravene som stilles til kvalitet i høyere utdanning og forskning. HiOA legger 

vekt på at studenter og forskere skal ha gode forutsetninger for å lykkes gjennom tett oppfølging og 

et solid kvalitetssikringssystem. 

Kapittel 4 dokumenterer at HiOA har styrket sin stilling som forskningsinstitusjon betydelig. Årsaken 

er sterke akademiske miljøer ved HiOA, og stor etterspørsel etter den type kunnskap som HiOA 

produserer.  

Kapittel 5 beskriver de tilsatte, og viser at HiOA har en stab med høy kompetanse og kapasitet. 

Konkrete krav, tiltak og planer knyttet til utvikling av tilsatte sørger for at krav som settes til 

forskningsbasert utdanning innfris. Mange tilsatte vil gå av med pensjon i løpet av de neste årene, og 

HiOA har en målrettet strategi for å sikre at nytilsatte har solid forsknings- og 

undervisningskompetanse. 

Kapittel 6 viser at HiOA innfrir NOKUTs krav, med et bredt tilbud av studier på både bachelor- og 

masternivå. Studiene har høye søkertall, og HiOA uteksaminerer et stort antall kandidater hvert år.  

Kapittel 7 synliggjør at HiOA har bygd opp forskerutdanninger med et stort antall stipendiater. I 

årene som kommer vil antallet disputaser øke betydelig. Gjennom ph.d.-programmene vil forskere 

fra HiOA være med på å sette premisser for utviklingen innenfor skole, helse, velferd og arbeidsliv.  

Kapittel 8 viser de nettverkene som HiOA er en del av. Fagmiljøene ved HiOA er ettertraktede 

samarbeidspartnere, inngår i et mangfold av faglige nettverk og deltar i mange felles 

forskningsprosjekter nasjonalt og internasjonalt. Deltakelse i nettverkene løfter forskningen og 

styrker utdanningene.  
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2. Profilen 

2.1 Universitetets rolle  

Dette kapittelet viser hva HiOA bidrar med gjennom sin primærvirksomhet. Det faglige innholdet gjør 
at HiOA innfrir forventninger som er satt til universiteter, og flere andre universiteter i Norge og 
Norden har likhetstrekk med HiOA.  
 
I langtidsplanen for forskning og høyere utdanning (Meld. St. 7, 2014–2015) er en av 
hovedprioriteringene fornyelse i offentlig sektor og bedre og mer effektive velferd-, helse- og 
omsorgstjenester. Økt bemanning og effektivitet er ikke nok. Løsningen ligger i mer kunnskap og 
forskning som kan skape grunnlag for nye og endrede måter å løse de store utfordringene på. På 
tvers av teknologi-, helse- og velferdsfag skapes nye løsninger som vil bidra til at flere kan håndtere 
krevende hverdager og leve trygt i eget hjem lenger. For å få dette til kreves mer forskning og ny 
kunnskap, samt en satsing på samarbeid på tvers av fagmiljøer.  
 
Lærerløftet innebærer at lærerutdanningene endres til femårige masterutdanninger. De skal være 
forankret i forskning og gi grunnlag for et kvalitetsløft i norsk skole. Som en av Norges største 
kunnskapsinstitusjoner vil HiOA spille en viktig rolle i å realisere disse nasjonale satsingene. 
 
Sterke, anerkjente norske fagmiljøer er viktige for å kunne hente hjem kunnskap, og gjøre ny 
kunnskap forståelig og relevant. Som vist i kapittel 8 inngår fagmiljøene ved HiOA i en rekke 
internasjonale nettverk. Samarbeidet gjør at studentene ved HiOA får tilgang til det fremste innenfor 
ny forskning. Virksomheter, samfunnet og arbeidslivet nyter godt av at kunnskapen HiOA leverer er 
forankret i den internasjonale forskningsfronten. 
 
HiOA er en del av en storbyregion med sterk befolkningsvekst. Fra 2014 til 2040 antar Statistisk 
sentralbyrå en befolkningsvekst i Oslo og Akershus på 43 prosent i sitt midtre framskrivingsalternativ. 
Dette er også lagt til grunn i Regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus, utviklet og 
vedtatt av Oslo kommune og Akershus fylkeskommune i samarbeid med staten. I planen er det lagt 
opp til en storstilt utbygging av samferdsel, infrastruktur, tettsteder og offentlige tjenester, for å 
kunne håndtere en raskt voksende storbyregion. I Norge har vi aldri stått overfor en utbygging av et 
slikt omfang. Det er åpenbart at kunnskap vil være avgjørende for å få dette til på en måte som er 
bærekraftig, effektiv og velfungerende. HiOAs rolle i regionen vil derfor bli enda viktigere.  
 

2.2 HiOAs rolle for arbeidsmarkedet og storbyregionen 

HiOA bidrar til kompetanseløft i storbyregionen, ved at unge får muligheter for utdanning og ved 

fagmiljøer som utvikler virksomheter og tjenester som er helt nødvendige i regionen Oslo og 

Akershus.  

§ 3-3 (3) a) Institusjonens primærvirksomhet skal være høyere utdanning, forskning og faglig 
eller kunstnerisk utviklingsarbeid samt formidling.  
 
NOKUTs kriterium § 5-1: 
Institusjonens primærvirksomhet skal være tydelig avgrenset fra annen virksomhet. 
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HiOA er en nasjonal utdanningsinstitusjon og utgjør samtidig et spesielt viktig utdanningstilbud for 
unge i regionen. Figur 1 under viser at mens det i landet for øvrig er ventet noe nedgang i 
ungdomskullene de neste ti årene, så er det ventet en betydelig økning i Oslo og Akershus. Det betyr 
at HiOA kan forvente økt etterspørsel i å tilby flere unge høyere utdanning i årene fremover. 
 

 
Figur 1 Framskrivinger av 19-åringer i Oslo og Akershus og landet for øvrig, midtre framskrivingsalternativ med høy 
nettoinnvandring. Merk at det er to ulike y-akser. (Kilde: Statistisk sentralbyrå, 2015) 

Det klart mest sentrale bidraget fra HiOA til storbyregionen er kompetanse som er av kritisk 

betydning for skole, helse, velferdsoppgaver og teknologi. Kandidatundersøkelsen til HiOA for 2015 

viser at 77 prosent av kandidatene fra HiOA tar arbeid i regionen. Funn i kandidatundersøkelsen til 

HiOA bekrefter også at etterspørselen etter HiOAs kandidater er høy.  

Den siste framskrivingen av tilbud og etterspørsel etter høyt utdannede ble laget i 2013 av Statistisk 

sentralbyrå1, og viser utviklingen frem til 2030. En sentral konklusjon er at det vil være et økende 

behov for høyt utdannede, og spesielt for lærere og sykepleiere. Rapporten slår fast at mangelen på 

ingeniører og realister vil bli noe mindre, og at tilbudet vokser noe mer enn etterspørselen innenfor 

økonomi og administrasjon, jus, humaniora og samfunnsvitenskap. I korthet konkluderer Statistisk 

sentralbyrå at det er på områder hvor HiOA står særlig sterkt, innenfor skole, helse og omsorg og nye 

løsninger for velferdssamfunnet, at det er størst behov for flere høyt utdannede.  

Figur 2 viser Statistisk sentralbyrås antagelse om fremtidig behov for helsepersonell og lærere. 

Framskrivingen viser til et behov på ca. 18 000 flere lærere og 68 000 flere helsepersonell i 2030. For 

å dekke denne etterspørselen må større andeler av ungdomskullene utdanne seg til disse yrkene. 

Særlig fremtidens behov for helsepersonell kan oppfattes som dramatisk og som nærmest umulig å 

få til ut fra tilgjengelig arbeidskraft og utdanningskapasitet.  

Framskrivingene tar imidlertid ikke høyde for teknologiske endringer og innovasjoner. Med andre ord 

hva som vil være resultatet hvis HiOA og andre kunnskapsinstitusjoner klarer å utvikle nye former for 

løsninger i skjæringsfeltet mellom administrasjon og ledelse, teknologi og helse. Det kan gi 

kvalitetsheving og nye typer tjenester, samt effektiviseringer og løsninger som kan bidra til å 

redusere den betydelige etterspørselen. 

                                                           
1 Statistisk sentralbyrå rapport 48/ 2013 (Cappelen, Stølen, Gjefsen, Gjelsvik og Holm) 
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Figur 2 Fremtidig etterspørsel av helse- og sosialpersonell og lærere frem mot 2030. (Kilde: Cappelen et al (2013) Forecasting 
demand and supply of labour. SSB) 

2.3 HiOAs utvikling og status 

HiOA ble etablert 1. august 2011 gjennom en fusjon mellom Høgskolen i Oslo og Høgskolen i 
Akershus. Formålet med sammenslåingen var å skape sterke og brede fagmiljøer innenfor utdanning 
og forskning. De to høgskolene vedtok allerede høsten 2010 en felles «Strategi for 
universitetssatsing». Hensikten er å skape et universitet som leverer kunnskap og kompetanse av høy 
kvalitet, og som er sterkt etterspurt av søkere til høyere utdanning og virksomheter i og utenfor 
regionen. 
 
I denne søknaden har vi valgt å sammenligne HiOA først og fremst med de tre yngste universitetene, 
Universitetet i Agder (UiA), Universitetet i Stavanger (UiS) og Nord universitet (UiN før 1.1.2016). I 
historie og faglig innretning med utgangspunkt i profesjoner, er det disse HiOA er mest lik. De fire 
breddeuniversitetene har en annen historie, tradisjonelt basert på vitenskapelige disipliner og er gitt 
andre finansielle rammebetingelser av myndighetene enn de tre yngste universitetene. 
 
I søknaden presenteres utviklingen HiOA har, og hva som gjør at HiOA nå fremstår som et universitet. 
Figur 3 under gir en sammenfatning. Den viser at HiOA har produksjon av forskning og utdanning av 
studenter på nivå med, eller større enn, de tre yngste universitetene. 
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Figur 3: Institusjonenes produksjon av kandidater (antall fullførte vitnemålsgivende utdanninger hvert år) sortert langs x-
aksen og publikasjonspoeng langs y-aksen. Størrelsen på boblene reflekterer antall registrerte studenter. (Kilde: NSD DBH) 

Veksten i publikasjonspoeng har de siste årene vært kraftig, som vist i figur 4. Det er kun UiA av de 

tre yngste universitetene som i 2014 produserte mer forskning enn HiOA, målt i publikasjonspoeng. 

HiOAs posisjon som forskningsinstitusjon og fagmiljøenes forskning er redegjort for i kapittel 4.  
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Figur 4 Utvikling i publikasjonspoeng ved utvalgte læresteder. (Kilde: NSD DBH) 

HiOA har siden sammenslåingen hatt jevn vekst i antall studenter, men med en noe brattere vekst 
2013-2014. Det er et tydelig tegn på at HiOA har utdanninger som oppfattes som relevante for 
mange. Utgangspunktet for det nye universitetet vil derfor være en forsknings- og 
utdanningsinstitusjon som allerede oppfattes som svært attraktiv. Resultater knyttet til 
utdanningene er nærmere beskrevet i kapittel 6. 
 

 
Figur 5 Antall registrerte studenter ved utvalgte læresteder 2008 - 2014. (Kilde: NSD DBH) 

2.4 HiOAs profil 

Samfunnsoppdraget til HiOA inkluderer å sikre kompetanse til helt nødvendige oppgaver innenfor 
infrastruktur, helse, skole og velferd. HiOA har derfor et stort antall studenter innenfor lærer- og 
sykepleierutdanninger, samt andre profesjoner som er nødvendige for et bærekraftig 
velferdssamfunn. En annen vesentlig del av samfunnsoppdraget er forskning for å utvikle 
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velferdstjenester, virksomheter og profesjoner. Flere sentre for forskning er etablert ved HiOA, og 
setter premisser for utviklingen innenfor skole, helse og arbeidsliv, og for forskning som styrker 
sammenhengen mellom utdanning og yrkesfelt.  

Senter for profesjonsstudier (SPS) ble etablert i 1999, og er i dag et bredt sammensatt 
forskningsmiljø tilknyttet HiOA med et eget doktorgradsprogram. SPS forsker på 
profesjonsutdanninger, profesjonsutøvelse, profesjonenes arbeidsmarkeder og kvalifiseringer. 
Sentralt i forskningen står profesjonsutdanningene ved HIOA, og det å bidra til fagmiljøenes og 
myndighetenes arbeid med å heve kvaliteten og relevansen av profesjonsutdanninger.  

Senter for velferds- og arbeidslivsforskning (SVA) er en strategisk satsing for å styrke HiOA som 

kunnskapsinstitusjon. Formålet er å skape flere og bedre forskningssatsinger, og knytte forskningen 

nærmere til utdanningene ved HiOA. I Norge er dette et unikt samarbeid, ved at fire 

forskningsinstitutter2 som er ledende på sine områder blir en del av et kommende universitet. I 

Danmark har dette vært en vesentlig del av strukturreformen som ble gjennomført i 2007. Som ved 

de danske universitetene er utgangspunktet at en felles plattform vil styrke forskningen og samlet 

sett gi sterkere fagmiljøer og utdanninger. I kapittel 4 er det vist til at dette allerede har gitt 

betydelige resultater i form av nye prosjekter oppnådd i konkurranser i regi av Forskningsrådet. 

HiOA har etablert flere fasiliteter for forskning og utdanning, hvor det som tilbys gir helt unike 

forutsetninger for å skape nasjonale og internasjonale samarbeid med utgangspunkt i HiOAs 

fagmiljøer. Et eksempel er Bevegelsesanalyse-laboratoriet som er utviklet for å være en felles 

forsknings- og undervisningsarena for fire institutter ved henholdsvis Fakultet for Helsefag (HF) og 

Fakultet for Teknologi, Kunst og Design (TKD). Laboratoriet etablerer et felles møtepunkt mellom 

teknologi- og helsefag som er unikt og nyskapende i tverrfaglig profesjonsforskning. Den 

overordnede målsettingen med forskningen i laboratoriet er å arbeide systematisk med å bygge bro 

mellom teknologi og terapeutiske tiltak, og bidra til utviklingen av en moderne, kunnskapsbasert og 

tverrfaglig praksis innenfor helse og teknologiprofesjonene.  

Etablering av HiOA som universitet vil gjøre fagmiljøene ved HiOA mer attraktive for samarbeid 

internasjonalt. For et lite land er det avgjørende at kunnskapsmiljøene er i tett kontakt med de 

fremste forskningsmiljøene internasjonalt. Kunnskap skal forstås og hentes hjem for å bli brukt i 

Norge. Det krever fagmiljøer som er interessante og oppfattes som relevante samarbeidspartnere for 

utenlandske aktører. HiOAs internasjonale samarbeidspartnere er universiteter med liknende faglig 

profil som den HiOA har. 

HiOA har et stort spekter av gradsprogrammer, fra bachelorgradsprogrammer til 

doktorgradsprogrammer, og en bred faglig portefølje innenfor forskning. Tabell 1 under viser en 

forenklet klassifisering av universiteter basert på Carnegie Classification of Institutions of Higher 

Education, den mest autoritative klassifiseringen av høyere utdanningsinstitusjoner i USA. Ut i fra 

disse kriteriene kan HiOA ses på som et forskningsuniversitet. HiOA er også nylig tatt opp i European 

University Association3. Opptaket bekrefter at HiOA innfrir kriteriene som her er stilt til universiteter i 

Europa.  

  

                                                           
2 NOVA, AFI, NIBR og SIFO 
3 http://www.eua.be/  

http://www.eua.be/
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University classification platforms 

Doctorate/research universities Wide range of degree-granting programs from Bachelor’s to 

PhD (20 or more); wide range of research 

Master’s/research universities Wide range of degree-granting programs from Bachelor’s to 

PhD (1 to 20); wide range of research 

Master’s universities Wide range of degree-granting programs from Bachelor’s to 

Master’s (20 or more); wide range of research 

Master’s colleges Wide range of degree-granting programs from Bachelor’s to 

Master’s (1 to 20); limited research 

Baccalaureate colleges Limited range of degree-granting programs related to the 

Bachelor’s degree with emphasis on teaching 

Other institutions of higher education 

Academic research institutes No degree granted; research only 

Professional programs Certification or licensure programs that lead to a terminal 

degree in a specialized field of study; and portfolio-based 

program 

Adult or continuing education Non-degree programs 

Tabell 1: Klassifisering av universiteter (Kilde: Denman, "What is a University in the 21st Century?", Higher Education 
Management and Policy, Volume 17, No. 2, ISSN 1682-3451, OECD 2005) 

2.5 Sammenliknbare universiteter i Norden 

HiOA har ikke som mål å være et disiplinbasert breddeuniversitet, men vil ha likhetstrekk med flere 

av de nyere universitetene som er etablert internasjonalt de seneste tiårene. Disse bærer preg av å 

være tett på samfunnet, og opptatt av å skape tverrfaglige satsinger for å forstå og løse de store 

samfunnsutfordringene. Flere av de nye universitetene internasjonalt har utgangspunkt i 

profesjonsutdanninger og forskning for å utvikle profesjoner. De har dermed tradisjoner for tett 

kontakt med yrkesfelt og samfunn.  

HiOA har en egen profil, og det finnes ikke helt like høyere utdanningsinstitusjoner andre steder. Det 

er likevel mulig å peke på universiteter i våre nordiske naboland som har likhetstrekk med det 

universitetet HiOA kommer til å være. I Sverige er Karlstads universitet, Linnéuniversitetet og 

Mittuniversitetet eksempler på dette. 

Karlstads universitet har tre fakulteter eller avdelinger: Helse, natur og teknologi, Humaniora og 

samfunnsvitenskap samt Lærerutdanning. Innenfor helse tilbys profesjonsrettede utdanninger som 

bioingeniør, farmasi- og apotekerutdanning, tannlege, idrett og folkehelse. Det er ulike 

ingeniørutdanninger og IKT-utdanninger. Innenfor humaniora og samfunnsvitenskap er det en 

blanding av disiplinfag som historie, statsvitenskap og språkfag, samt profesjonsfag innenfor rammen 

av en handelshøyskole og ved fakultet for kunstutdanning. Lærerutdanningen er organisert som en 

egen avdeling. I tillegg er pedagogikk et eget fag innenfor fakultetet for humaniora og samfunnsfag. 

Likhetstrekket med HiOA er den tydelige profesjonsinnretningen. De har ingeniørutdanninger som 

ved HiOA, egen handelshøyskole med økonomisk-administrative utdanninger, farmasi og 
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lærerutdanning. Den største forskjellen til HiOA er at enkelte av profesjonsutdanningene de tilbyr, 

som odontologi, i Norge er organisert innenfor breddeuniversitetene.  

Linnéuniversitetet har en profil som likner enda mer på HiOA. De har en egen avdeling for 

lærerutdanning, en egen økonomihøyskole, sykepleieutdanning og bioingeniørutdanninger, 

journalistikk og medier og bibliotekvitenskap samt en rekke ingeniørutdanninger. De har også 

enkelte disiplinfag som sosiologi, statsvitenskap, fysikk, kjemi og matematikk samt kunstutdanninger, 

men fremstår med en tydelig innretning mot profesjoner. Forskjellen er at Linnéuniversitetet er 

betydelig større enn HiOA, med ca. 31 000 studenter. Det er et universitet som er fusjonert med det 

som før var universitetene i Kalmar og Växsjö. Størrelsen innebærer også at universitetet har et 

større mangfold av utdanninger enn HiOA.  

Mittuniversitetet ble etablert i 2005 ved samling av tidligere høgskoler i regionen. Utgangspunktet er 

profesjonsutdanninger som lærerutdanning, sykepleie og ingeniør, men de tilbyr også utdanninger 

innenfor disiplinfag – særlig innenfor samfunnsvitenskap og naturvitenskap. Likhetstrekket er 

innretningen og hovedprofilen, mens forskjellen er at Mittuniversitetet er større, og etablert med 

utgangspunkt i fusjoner, som har resultert i flere fag på linje med klassiske breddeuniversiteter. 

De tre svenske universitetene vist til over har også en profil på tilsatte som ligner på HiOA. Mellom 

50 og 47 prosent av de som underviser har doktorgrad, mot 60 prosent på de klassiske svenske 

bredduniversitetene som Lund og Uppsala samt det teknologiske rettede universitetet Chalmers.4  

I Danmark ble det gjennomført en strukturreform i 2007 som gjør at det nå er åtte universiteter. Av 

disse er det tre som kan oppfattes som spesialiserte universiteter; IT-universitetet i København, 

Copenhagen Business School og Danmarks Tekniske Universitet. I tillegg har Syddansk universitet 

prioriteringer, mer enn profil, som gjør at det er kjent som et «velferdsuniversitet». Sistnevnte tilbyr 

utdanninger innenfor hele bredden, men fakultetet for samfunnsvitenskap, som har 40 prosent av 

studentene, gir en innretning som knytter universitetet tett til utviklingen av velferdssamfunnet.  

Syddansk universitet kombinerer den type faglig innretning og spissing mot samfunnsbehov som 

HiOA har med høy internasjonal anerkjennelse. Universitetet er på listen over de 300 beste 

universitetene i Times Higher Education Supplement sine rangeringer de siste årene, og er også med i 

rangeringene for de 50 beste universitetene under 50 år, utformet av QS University rankings. 

Syddansk universitet kombinerer med andre ord det å ha fagmiljøer i den internasjonale 

forskningsfronten med samme type strategisk innretning som HiOA: «Tættere på omverden»5. 

Tabell 2 viser forskjellen mellom de svenske universitetene, Syddansk universitet og HiOA for antall 

studenter og antall studenter per vitenskapelige tilsatte. Som vist under er forskjellen mellom HiOA 

og de andre nordiske universitetene liten, men HiOA har noen flere studenter per vitenskapelige 

tilsatte.  

  

                                                           
4 Universitetskanslersämbetets Högskoleutforskar, http://www2.uk-ambetet.se/docs/hogskoleutforskaren  
5 SDUs nettsider: http://www.sdu.dk/  

http://www2.uk-ambetet.se/docs/hogskoleutforskaren
http://www.sdu.dk/
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Institusjon Studenter Helårsstudenter per vitenskapelig 

tilsatte (UFF personale) 

HiOA 18 766 16,4 

Linnéuniversitetet 31 000 15,8 

Karlstads universitet 7 994 13,4 

Mittuniversitetet 6 841 14,6 

Syddansk universitet 30 013 15,1 

Tabell 2: Studenter og vitenskapelig tilsatte (2014). (Kilde: NSD DBH, Universitetskanslersämbetet, Syddansk universitet) 

2.6 Oppsummering: Universitetets samfunnsoppdrag 

Ut fra hvordan universiteter defineres i USA, Europa og Norden kan HiOA allerede ses på som et 

universitet. HiOA har en sterk posisjon regionalt og nasjonalt innenfor forskning og høyere utdanning 

– og vil kunne ta en enda sterkere posisjon internasjonalt ved å bli akkreditert som universitet.  

Nasjonalt og regionalt er kandidatene fra HiOA sterkt etterspurte for å løse noen av de viktigste 

samfunnsoppgavene i årene fremover. Statistisk sentralbyrå sine framskrivinger viser at behovet vil 

være så stort at det er urealistisk å få dekket behovet kun med flere kandidater. Løsningen er sterke 

fagmiljøer som kan levere forskning og ny kunnskap som gir grunnlag for nye løsninger innen velferd, 

helse og omsorg. Fagmiljøene ved HiOA vil derfor få økt betydning fremover, og vil være viktige 

premissgivere for samfunnsutviklingen. 
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3. Organiseringen 

3.1 Nøkkeltall og organisasjonskart 

Dette kapittelet viser at HiOA har ledelse og organisering som ivaretar primærvirksomheten på en 
god måte. Endringene som er gjennomført i ledelse og organisering har styrket HiOAs evne til å 
omsette vedtatte strategier til handling.  
 
Tabellen under viser nøkkeltall for HiOAs virksomhet6.  
 

HiOA, nøkkeltall 2015  

Studenter 19 769 

Tilsatte 1965 årsverk 

Rammebevilgning, budsjett 2016 2, 1 mrd. Kroner 

Ekstern finansiering 2015 250 mill. kroner 

Studiesteder Pilestredet, Oslo sentrum 
Kjeller, Skedsmo kommune 
Sandvika, Bærum kommune 

                                                           
6 Kilder er NSD DBH, statsbudsjettet og HiOA. 

§ 3-3 (3) b) Institusjonens organisering og infrastruktur skal være tilpasset virksomheten  

NOKUTs kriterier § 5-2: 

Institusjonens organisering skal være tilpasset primærvirksomheten  

Institusjonen skal  

a) ha tilfredsstillende studieadministrative tjenester og informasjon til studentene  

b) ha tilfredsstillende ressurser og fasiliteter i form av lokaler, utstyr og bibliotek som er tilpasset 
primærvirksomheten og som utgjør et fullt forsvarlig lærings- og arbeidsmiljø for studenter og 
tilsatte  

c) ha tilfredsstillende rutiner for oppretting av nye studier og revidering av etablerte studier  

d) ha tilfredsstillende rutiner for å ivareta de tilsattes kompetanseutvikling knyttet til 
primæroppgavene  

e) legge til rette for studentdemokrati og studenters deltakelse i beslutningsprosesser  



 

16 
 

Organisasjonskart 
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3.2 Ledelse og organisering  

Etter overgang til enhetlig ledelse er HiOAs rektor og to prorektorer tilsatt av styret. Det betyr at 
rektor ikke er styrets leder, men dets sekretær. HiOA har ekstern styreleder, oppnevnt av 
Kunnskapsdepartementet. Styret har 11 medlemmer. Av disse er fire eksterne og oppnevnt av 
departementet, fire er valgt av undervisnings- og forskningspersonale, én er valgt blant teknisk- 
administrativt tilsatte og to er valgt blant studentene. Denne styrings- og ledelsesmodellen er den 
som nå er angitt som normalmodell for styring og ledelse i universitets- og høgskolesektoren, jf. St 
meld nr. 18 (2014-2015). 
 
Den faglige og administrative virksomheten er med dette knyttet sammen. Formålet er å styrke 
kjernevirksomheten og gjennomføringsevnen i organisasjonen. Prorektor for utdanning og prorektor 
for FoU er både faglig og administrativt ansvarlige for sine områder. Det gir en tett kobling mellom 
utforming av strategier, rapportering og bruk av styringsinformasjon som skal sikre effektiv 
implementering. Det er enhetlig ledelse på alle nivåer ved HiOA. Med unntak av SVA er både 
dekanene og senterlederne tilsatt på åremål for fire år. For ledere ved SVA er det etablert en 
overgangsordning for fast tilsatte ledere frem til 31/12 2017.  
 
Fakultetsinndelingen henger sammen med høgskolens fagområder. Fakultetene er igjen inndelt i 
institutter der instituttlederen har det faglig- administrative ansvaret. Instituttlederen støttes faglig 
av ledere med ansvar for studier og programmer og ledere av forskningsgrupper, mens de 
administrativt støttes av fakultetsadministrasjonen. Sistnevnte er ledet av en fakultetsdirektør som 
sammen med instituttlederne og prodekanene utgjør dekanens ledergruppe. Senter for velferds- og 
arbeidslivsforskning (SVA) er inndelt i institutter med ledere som er instituttdirektører. Senteret 
består av økonomisk selvstendige enheter med langt større krav til ekstern finansiering enn 
instituttene ved fakultetene. 
 
Dekanene er øverste myndighet ved fakultetene, med et valgt fakultetsråd som også har eksterne 
medlemmer som faglige rådgivere. For sentrene er situasjonen annerledes. SPS har et råd, mens 
styreordningen er beholdt for SVA. På utdannings- og forskningsområdet rapporterer 
studieadministrasjon og FoU-administrasjon til fakultetsdirektør i administrative saker. Faglige 
spørsmål håndteres av prodekan, som i likhet med fakultetsdirektør rapporterer til dekan.  
 
Prodekanene for utdanning har fått delegert et særskilt ansvar for å være pådriver i utvikling og 
implementering av fakultetets strategi innenfor utdanningsområdet. De skal bl.a. bidra til at 
fakultetet når sine mål, og sørge for at planer og besluttede tiltak i instituttenes og fakultetenes 
kvalitetsarbeid blir iverksatt i henhold til systemet for kvalitetssikring. I praksis innebærer det en 
faglig lederfunksjon, og nært samarbeid med institutt-/studieledere med hensyn til drift av 
utdanningen og kvalitetssikring av tilbudene. Prodekanene har også et nært samarbeid med 
studieadministrasjonen lokalt og sentralt. 
 
Prodekanene for FoU har en pådriverrolle for forskning. De skal blant annet bidra i nettverksarbeid 
overfor ulike eksterne aktører samt øke den eksterne finansieringen. De har også ansvar for 
organiseringen av støtteapparatet og andre forskningsfremmende tiltak. Et viktig grep er etablering 
av forskergrupper, som er omtalt i kapittel 4. Det er enten fakultetene eller instituttene som er 
ansvarlig for etablering av disse gruppene. Formålet er utvikling av fagmiljøer, gjennomslag på 
eksterne arenaer og ekstern forskningsfinansiering.  
 
HiOA har flere faglige styrer og råd som skal sikre kvalitet i forskning og utdanning. De viktigste er 
fakultetsråd og instituttråd som er rådgivende organ for dekan og instituttleder. I tillegg kommer 
forskningsetisk utvalg, studieutvalg, FoU-utvalg og doktorgradsutvalg på institusjons- og 
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fakultetsnivå. Mandatene til disse rådene er vedlagt søknaden (vedlegg 3/3– 3/5). I tillegg kommer 
tilsettingsutvalgene, som har ansvar for å tilsette vitenskapelige tilsatte. Disse har alle viktige roller i 
den faglige utviklingen av høgskolen. 
 
Fra 1. januar 2016 er avdelingene i den tidligere fellesadministrasjonen organisert under to 
direktører; en for organisasjons- og virksomhetsstyring og en for teknologi- og infrastruktur. Rektors 
ledergruppe består av de to direktørene, to prorektorer, fire dekaner og to senterledere. Dette gir en 
ledergruppe hvor faglige og administrative ledere er samlet, noe som styrker evnen til å ta et 
helhetlig ansvar for virksomheten. 

3.3 Infrastruktur for godt lærings- og arbeidsmiljø 

Bygg 

HiOA har attraktive studiesteder, men vekst i antall studenter og tilsatte stiller stadig nye krav for å 
innfri ambisjonene HiOA selv har til nye læringsformer og gode fasiliteter for forskning. HiOA er blant 
de mest arealeffektive høyere utdanningsinstitusjoner i Norge, dvs. med minst arealer til disposisjon 
per tilsatte og student. Enkelte av høyskolene og to av de nye universitetene er i samme situasjon 
som HiOA, mens de eldre universitetene har mer areal tilgjengelig per student.  
 

Byggeareal i forhold til studenter og 
brukere, 2014 

Kvm per student Kvm per campus-
student 

Kvm per bruker 

Høgskolen i Oslo og Akershus 8,8 9,5 8,0 
Sum statlige høgskoler 9,6 11,0 8,8 
Universitetet i Agder 8,9 9,5 8,2 
Universitetet i Nordland 8,9 11,7 8,1 
Universitetet i Stavanger 11,3 11,9 10,1 

Tabell 3: Byggeareal i forhold til studenter og brukere 2014. Kilde: (NSD DBH) 

Studentenes tilfredshet med fasilitetene ved høgskolen avviker ikke mye fra det som er 
gjennomsnittet i landet for øvrig. Studenter på masterutdanninger er mer fornøyd med fasilitetene 
enn de på bachelorutdanningene, men forskjellene er små. Tabell 4 under viser svar studenter har 
gitt i forbindelse med Studiebarometeret NOKUT utformer årlig. Svarene gis på en skala fra 1-5, hvor 
1 betyr minst fornøyd og 5 mest fornøyd. 
 

  Nasjonalt Masterutdanninger ved 
HiOA 

Bachelorutdanninger 
ved HiOA 

Bibliotek 4,1 4,2 3,9 

IKT 3,7 3,7 3,6 

Utstyr 3,6 3,5 3,4 

Lokaler 3,5 3,4 3,2 

Tabell 4: Studentenes tilfredshet med lokaler, bibliotek og IKT. (Kilde: Studiebarometeret, NOKUT 2014)  

HiOA jobber langsiktig og systematisk med utvikling av arealer og eiendomsmasse for å møte 
behovene knyttet til primærvirksomheten. Målet er å utvikle studiestedene ved HiOA til moderne, 
fremtidsrettede læringssteder. Det innebærer blant annet jevnlig å oppgradere klasse-, gruppe- og 
møterom, samt tilrettelegge for flerbruk i auditorier og store undervisningsrom. Gjennom enhetlig 
skilting, fargebruk og bruk av designelementer fremstår HiOAs eiendomsmasse som synlig og 
gjenkjennelig.  
 
Per november 2015 disponerer HiOA en bygningsmasse på om lag 162 000 kvm., hvorav 85 prosent 
er på studiested Pilestredet. I tillegg til Pilestredet holder HiOA til på Kjeller ved Lillestrøm og i 
Sandvika i Bærum. Studiested Pilestredet består av 11 bygninger, alle lokalisert på eller nær 
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eiendommen som før 1994 huset Frydenlund bryggerier. Studiested Kjeller består av én bygning med 
lesesaler, bibliotek, undervisningsrom og andre fasiliteter. Studiested Sandvika er én bygning med to 
auditorier med til sammen plass til 220 personer, 36 undervisningsrom og flere grupperom. HiOA, i 
samarbeid med Bærum kommune, leier lokalene. Noe leies fra Statsbygg, men mesteparten leies av 
private leverandører. 
 
Generelt er bygningsmassen til HiOA enten ny eller restaurert i løpet av nyere tid og lokalene er 
generelt godt vedlikeholdt. Deler av bygningsmassen på studiested Pilestredet har etter 20 års 
leieperiode likevel noe behov for oppgraderinger. Eksempelvis er det planlagt en oppgradering av 
lokalene i Pilestredet 52 når lærerutdanningene flytter til Pilestredet 42 i 2017. 

Utstyr 

HiOA har betydelig behov for utstyr til teknologiutdanningene og til de teknisk innrettede 
helsefagene, f.eks. ortopedi og radiografi. Ingeniør- og teknologistudiene flyttet inn i nytt bygg i 
2007, og alt utstyr er her av nyere dato. For helsefagene er situasjonen mer blandet. Det har vært en 
rivende teknologisk utvikling innenfor enkelte områder, som radiografi, hvor enkelte sykehus nå 
bruker svært kostbart utstyr for magnet- og computertomografi. Der hvor HiOAs utstyrsmidler ikke 
strekker til, samarbeides det med sykehus og andre partnere om bruk av utstyr i praksisperioder. 
 
De senere årene er det i flere omganger bevilget midler fra Kunnskapsdepartementet til 
modernisering av utstyr. I tillegg har HiOA selv rutiner for å avsette midler til å holde utstyret 
oppdatert og relevant. Ved Fakultet for teknologi, kunst og design har investeringene i all hovedsak 
vært knyttet til undervisning. Anskaffelser knyttet til forskning er hovedsakelig programvare og bedre 
datamaskiner enn det som er standard utstyr ved HiOA. Det avsettes årlig FoU-strategiske midler og 
strategimidler til forskningsgrupper. Strategimidlene fordeles i henhold til søknad og kan også 
benyttes til innkjøp av utstyr. I tillegg er det de siste årene blitt tildelt øremerkede midler til 
vitenskapelig utstyr fra Kunnskapsdepartementet. Disse har blitt fordelt ut i fra søknader fra tilsatte – 
til både utdannings- og forskningsformål.  
 
Fakultet for helsefag har utarbeidet en detaljert oversikt over eksisterende utstyr, med antatt verdi 
og forventet gjenanskaffelseskostnad. Det gjøres årlig avsetninger av budsjettramme på fakultetsnivå 
til instituttenes gjenanskaffelse og nyinvesteringer. Utstyret har til nå primært vært til bruk i 
undervisningen. Utstyret som årlig kjøpes inn er relevant og oppdatert, og tilsvarer det studentene 
møter i sin praksis og yrkesutøvelse. De siste årenes midler til teknologi har blant annet bidratt til 
nytt røntgenlaboratorium på radiografutdanningen, oksygenanalysator på fysiologilaben, utstyr til 
laboratorier for bioingeniørutdanningene og farmasi, og mobilt ekstremitets-CT-apparat. Dette 
tekniske utstyret benyttes også i forskningen på fakultet for helsefag. Et eksempel er 
bevegelsesanalyse-laboratoriet (BevLab), som består av to lokaler på til sammen ca. 200 m2. Samlet 
disponerer BevLab en topp moderne utstyrsportefølje med en samlet verdi på omtrent 8 millioner 
kroner. For tiden er seks tilsatte engasjert i prosjekter i BevLab (en professor, fire førsteamanuenser 
og en høgskolelektor). I tillegg er en ph.d.-student, fire masterstudenter og et større antall 
bachelorstudenter i gang med sine respektive forskningsprosjekter i laboratoriet. 

Bibliotek 

Avdeling for læringssenteret og bibliotek (LSB) har ca. 80 tilsatte. Av disse er syv vitenskapelige 
tilsatte med førstekompetanse, fem er universitetsbibliotekarer i tillegg til ca. 30 spesialbibliotekarer 
med mastergrad. I tillegg kommer ca. 30 studentassistenter og studentmentorer. 
 
Det er tre bibliotek på studiested Pilestredet, ett på Kjeller samt et bibliotekartilbud i Sandvika. 
Utover tilgang til en fysisk biblioteksamling gir LSB tilgang til digitale kunnskapskilder innen de ulike 
fagene det undervises og forskes i. Dette er tilgjengelig både på og utenfor campus. Biblioteket står 
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også som utgiver av over 10 Open Access vitenskapelige tidsskrifter samt de to institusjonelle OA-
arkivene ODA (for forskningsresultater) og Fagarkivet. I tillegg produseres det undervisningsfilm, 
opptak av forelesninger, konferanser med mer som gjøres tilgjengelig i arkivet HIOA-film. 
 
Det er tilgang til grupperom og arbeidsplasser med og uten PC, i alle bibliotekene. Samlet har 
biblioteket et besøk på over 1 million i året. Det betyr at alle brukere gjennomsnittlig er innom minst 
en gang i uka. 
 
LSB tilbyr undervisning i informasjonsferdigheter, referansehåndtering og kildekritikk til alle 
høgskolens studenter og tilsatte. Det finnes egne kontaktbibliotekarer for alle institutter. 
Universitetsbibliotekarene har ansvar for å følge opp forskere og ph.d.-stipendiater. I tillegg er det 
etablert en forskerbibliotekargruppe som har ansvar for å delta i forskerprosjekter og utføre større 
kunnskapsstatuser. 
 
Det er etablert en egen skrive- og språkenhet som gir veiledning til studenter i faglig skriving på norsk 
og engelsk, samt vitenskapelig forfatterskap på engelsk. 
 
Biblioteket ved HiOA deltar i nasjonalt- og internasjonalt biblioteknett hvor lån av litteratur og 
tidsskriftkopier er satt inn i et system som sikrer rask og kostnadseffektiv tilgang til kilder og 
informasjon som ikke finnes i egne samlinger. 

3.4 Relevante tjenester for studentene 

Administrative tjenester 

Utgangspunktet for utviklingen av studieadministrative tjenester har vært og er brukerorientert. 
Målet er å gjøre studentene i stand til å administrere sin egen studiehverdag. Studentenes behov for 
tjenester er viktigst, og studentene er derfor tett involvert.  
 
Studieavdelingen gjennomfører årlig undersøkelser for å kunne tilpasse tjenestene som tilbys første- 
og sisteårsstudentene. Undersøkelsene inkluderer studentenes oppfatninger av kvaliteten på 
infrastruktur og informasjon, programplanene og det faglige utbyttet. I tillegg brukes 
Studiebarometeret for å innhente informasjon om andreårsstudentenes opplevelse av kvalitet på 
programplan og det faglige utbyttet. 

Kommunikasjon og informasjon 

Studiesøkere møter nettsider som er tilpasset og testet for å treffe informasjonsbehovet søkerne 
har. Gjennom nettsidene tilbyr HiOA søker- og opptaksveiledning, samt chat-funksjon i perioder opp 
mot søknadsfrister. 
 
Interaktiv og bedre kommunikasjon med søkerne er et resultat av strategien som er utviklet for å 
møte informasjonsbehovet til en sterkt voksende og heterogen studentmasse. Denne strategien gir 
føringer for hvordan HiOA kommuniserer med studentene, og hvilke saker som skal publiseres hvor. 
Høgskolen benytter i perioder med stor pågang muligheter for chat, og var den første 
utdanningsinstitusjonen i landet som tok i bruk en egenutviklet mobilapplikasjon for 
semesterkvittering høsten 2014. For studenter ved HiOA er «Min side» og «Programplaner på nett» 
to tjenester som bidrar til økt tjenestekvalitet og effektivisering. HiOA bistår også studenter gjennom 
sosiale medier som Facebook, Instagram og Twitter. Alle HiOAs bygg har infoskjermer med tilpasset 
og oppdatert informasjon. 
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For studentene er IKT-tjenester viktige både ved opptak og under studiene: 
- Ved opptak: Studenten blir registrert i FS (Felles Studentsystem), og får tilsendt et 

velkomstbrev med informasjon om hvilke rettigheter og plikter de har samt informasjon om 

fadderordning og aktiviteter som finner sted de to første ukene etter semesterstart. Nye 

studenter får påloggingsinformasjon til «Min side», høgskolens intranett for studenter, med 

tilpasset informasjon knyttet til relevante fag og emner.  

- Under studiene: På «Min side» får studenten tilgang til StudentWeb som inkluderer 

muligheter for selvregistrering, endring av persondata og søknad om opptak direkte på nett. I 

tillegg kan studentene hente ut informasjon om eksamenskarakterer, utdanningsplaner og 

giro for semesteravgift.  

Førstelinje 

HiOAs førstelinjetjeneste består av to servicetorg (Kjeller/Pilestredet), fire infosentre på fakultetene 
og sentralbordet ved høgskolen. Servicetorgene er tverrfakultære, og er behjelpelig med generell 
studieveiledning og studieadministrative tjenester. Infosentre på fakultetene gir mer studiespesifikk 
veiledning og tjenester knyttet til studiet. Servicetorget på Kjeller tilbyr samme tjenester som i 
Pilestredet. I tillegg kan studentene bestille generelle bekreftelser på studentstatus, levere 
politiattest og levere eksamen her. Brukerstøtte IT tilbyr egen hjelp til studenter i forbindelse med PC 
og IKT-relaterte spørsmål.  

Læringsplattform 

Alle studenter benytter innloggingssystemet Fronter til undervisning, veiledning og kommunikasjon 
med undervisningspersonell. Studentene har i tillegg tilgang til Office 365 som gir mulighet til 
samhandling og fildeling i skyen med andre studenter. Høsten 2015 ble det igangsatt en vurdering av 
læringsplattform opp mot undervisningen høgskolen ønsker å tilby. Dette sammenfaller med at 
Uninett utarbeider kravspesifikasjon for ny læringsplattform på vegne av flere universiteter og 
høgskoler.  

Digitalisering og andre tjenester 

Digitalisering er et særskilt satsingsområde for å skape bedre og mer effektive utdanninger. Våren 
2015 avla 1500 kandidater ved høgskolen digital skoleeksamen. Disse eksamenene fordelte seg på 22 
ulike emner der alle fakulteter er representert. 11 prosent av de som var oppmeldt til en 
skoleeksamen våren 2015, avla denne digitalt. Høsten 2015 var tallet 25prosent. I tillegg hadde HiOA 
omlag 60 hjemmeeksamener i Inspera og Wiseflow høsten 2015. Prosjektet videreføres for 2016. 
 
I 2016 videreutvikler høgskolen den digitale satsingen med å etablere prosjektet «LearningLab» 
vurderer fortløpende andre digitaliseringstiltak av undervisnings- og læringsformer.  
 
I tillegg er det utviklet en rekke tjenester som skal gjøre studiehverdagen enklere, og gjøre det mulig 
for studentene å forberede seg på arbeidslivet: «HiOA Forutsigbar studiehverdag» har oppdatert 
informasjon om studier, timeplan og regelverk.  
 
«Informasjonskompetente studenter» sikrer at alle studenter har informasjon tilgjengelig om 
litteratursøk, kildekritikk, kildehenvisning, studieteknikk og akademisk skriving. Undervisning og 
veiledning i informasjonskompetanse holdes av Læringssenter og bibliotek som en integrert del av 
opplæring på bachelor, master, ph.d. og videreutdanninger. 
 
«HiOA Karriere – på vei» er en karriereveiledningstjeneste i vid forstand som retter seg mot 
studenter, søkere og alumner. Gjennom tjenesten tilbyr høgskolen ulike arrangementer, 
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møteplasser, veiledning og kurs for å bistå søkere, studenter og tidligere studenter i å ta gode valg 
om utdanning og jobb. 
 
«HiOA Alumni» skal skape flere møteplasser hvor tidligere studenter, nåværende studenter og HiOA-
tilsatte kan bygge nettverk og utveksle erfaringer.  
 
Studieavdelingen har ansvaret for de studieadministrative tjenestene på systemnivå, i tillegg til de 
tverrfakultære tjenestene for søker-, opptaks- og karriereveiledning. Høgskolens avdeling for 
samfunnskontakt og kommunikasjon er systemeiere for kommunikasjon med studentene, mens 
Studieavdelingen og fakultetene er innholdsleverandører. Fakultetene bidrar med kunnskap om 
fagene inn i utviklingen av de studieadministrative systemer og tjenester. Tilsatte ved fakultetene har 
tett kontakt med studentene og er i de fleste sammenhenger bindeleddet mellom studieavdelingene 
og studentene. 

 Si ifra-systemet 

Det er etablert en si-fra-kanal er et lavterskeltilbud der studenter kan si ifra om avvik. Overvekten av 
de som henvendte seg til si-ifra oppstartsfasen har vært studenter som ønsket å si ifra om fysiske 
mangler i bygg. Studentenes tilbakemeldinger blir fulgt opp og tatt opp med den gjeldende enhet. 
Systemet er i ferd med å finne sin endelige form. Læringsmiljøutvalget (LMU) involveres i de saker 
som angår studentenes tilbakemeldinger på psykososiale forhold ved læringsmiljøet. 

Studentombud 

HiOA etablerte et studentombud med start høst 2014. Studentombudet er tilsatt i full stilling i en 

prøveperiode på to år. Ombudet rapporterer til styret. Formålet med Studentombudet HiOA er å 

sikre at saker som omhandler studenter blir rettmessig behandlet, og at ulike problemer blir løst på 

lavest mulig nivå. I tillegg til å håndtere enkeltsaker skal Studentombudet løfte prinsipielle 

problemstillinger som har betydning for studenters rettssikkerhet i organisasjonen. 

Se vedlegg for nærmere beskrivelse av de studieadministrative tjenestene (vedlegg 3/22) og 
kommunikasjonspolicy (vedlegg 3/23) 

3.5 Rutiner for oppretting og revidering av studier 

Utvikling og styring av studieportefølje 

HiOA har som mål å utvikle en fremtidsrettet og ambisiøs studieportefølje. I 2015 har det blitt 

utarbeide kunnskapsgrunnlag og analyser som bakgrunn for strategiske valg. Arbeidet fortsetter i 

2016 og vil denne våren bli knyttet til kvalitetsutviklingssystemet. 

Styret vedtok strategi for utvikling av høgskolens studieportefølje i 2015. Fremover vil 
studieporteføljen bli kartlagt og vurdert minst annethvert år for å sikre at studietilbudene holder høy 
kvalitet og er relevante for studenter og samfunnet. Arbeidet innebærer vurdering av utdanningene 
etter følgende dimensjoner: 
  

 Samfunnsmessig etterspørsel / Strategisk betydning: 
o Arbeidslivets og samfunnets behov for kandidater 

o Regional og nasjonal arbeidsdeling mellom HiOA og andre høyere 

utdanningsinstitusjoner 

o Rekrutteringsgrunnlaget og studentenes etterspørsel etter studiet 

 Faglig bærekraft: 
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o Studiepoengproduksjon 

o Forholdet mellom antall studenter per vitenskapelig tilsatt 

 Økonomisk bærekraft: 
o Studiets økonomiske bærekraft, dvs. inntekt i forhold til kostnad 

For alle studier skal det foreligge en etableringsgodkjenning og godkjenning av studiets programplan i 
henhold til retningslinjer. I dag har høgskolen selvakkrediteringsrett for studier på alle nivåer 
innenfor fagområdene til etablerte doktorgradsstudier. Søknader om akkreditering av master- og 
doktorgradsstudier utenfor disse fagområdene skal til NOKUT, og deretter til godkjenning i 
Kunnskapsdepartementet. 
 
For å sikre at alle studier oppfyller kravene i studietilsynsforskriften, skal søknader om etablering av 
studier utarbeides etter NOKUTs søkerveiledninger. Styret godkjenner selv etablering og nedlegging 
av studier med omfang på mer enn 60 studiepoeng, samt studier på master og ph.d.-nivå. Studier på 
bachelornivå med et omfang på opptil 60 studiepoeng godkjennes av dekan. Styret ved HiOA har 
delegert til fakultet å godkjenne emne- og programplaner på bachelor og masternivå. 
Doktorgradsutvalget skal uttale seg om programplaner på doktorgradsnivå.  
 
Ved rett til å akkreditere studier på doktorgradsnivå, vil HiOA etablere rutiner tilsvarende 
akkrediteringsprosessen hos NOKUT. For å kvalitetssikre nye doktorgradsstudier vil høgskolen bruke 
ekstern sakkyndig komite. Doktorgradsutvalget vil ha ansvar for oppnevning av komiteens 
medlemmer etter forslag fra fakultet/senter. Krav til sakkyndig komite vil være:  

 Sakkyndige kan ikke ha oppgaver ved institusjonen eller studietilbudet de skal vurdere, eller 

ha andre tilknytninger til institusjonen som fører til inhabilitet 

 Sakkyndige komiteer for vurdering av ph.d.-studium skal normalt ha tre medlemmer. Alle 

sakkyndige skal ha faglig kompetanse på professornivå 

 Ett av komitémedlemmene skal komme fra utlandet 

Kvalitetssikringssystemet 

Kvalitetssikringssystemet er et redskap for å evaluere kvaliteten på utdanningene. Systemet skal 
bidra til å synliggjøre og fremme kvalitet i eksisterende og planlagte utdanningstilbud, samt legge 
rammer og støtte opp under HiOAs hovedmål: Å utdanne fremragende kandidater. System for 
kvalitetssikring og kvalitetsutvikling av utdanningene ved HiOA ble vedtatt av styret 10. februar 2015, 
og godkjent av NOKUTs styre 10. desember 2015. 
  
Kvalitetsrapportene fra fakultetene inneholder analyse av alle studier etter fastsatt mal med 
følgende fem kvalitetsområder: 

 Inntakskvalitet 

 Kvalitet på infrastruktur og informasjon 

 Kvalitet på programplan 

 Kvalitet på faglig utbytte  

 Samfunnsrelevans  
 
Analysen dekker fire rapporteringsnivåer med emnerapporter, programrapport, fakultetsrapport og 
institusjonsrapport etter egne rapporteringsmaler. Rapportene skal bygge på hverandre med 
analyse, utforming og oppfølging av tiltak på de ulike nivåene.  
 
Studieutvalget skal drøfte institusjonens årlige kvalitetsrapport basert på fakultets rapport, og gi råd 
til styret om videre arbeid med oppfølging og tiltak. Doktorgradsutvalget skal gi råd og forslag til 
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tiltak for helhetlig og spesifikk kvalitetsforbedring for forskerutdanning. Studieavdelingen har ansvar 
for at doktorgradsutvalgets merknader inngår i institusjonens kvalitetsrapport.  

Ekstern evaluering 

Studieutvalget ved HiOA har vedtatt at studier skal evalueres av en ekstern sakkyndig komite hvert 
sjette år. I samarbeid med fakultetene har studieutvalget fastsatt plan for ekstern evaluering for 
studieporteføljen etter retningslinjer for behandling av eksterne evalueringer (se vedlegg 3/13). 
Videre er bruk av tilsynssensor ved Høgskolen i Oslo og Akershus et ledd i høgskolens arbeid for å 
sikre kontinuerlig ekstern vurdering av våre studier. Tilsynssensor skal evaluere helhet og 
sammenheng mellom læringsutbyttebeskrivelsene, arbeidsformene og vurderingsformene i 
studiene, og kvalitetssikre faglig nivå for det aktuelle studiet. Tilsynssensors evalueringsarbeid inngår 
i grunnlaget for fakultetets kvalitetsrapport. Se for øvrig retningslinjer for oppnevning og bruk av 
sensorer ved HiOA for mer informasjon (vedlegg 3/17). 

Årlige undersøkelser 

Studieavdelingen gjennomfører årlig undersøkelser blant første- og sisteårsstudentene. Formålet er å 
undersøke studentenes opplevelse av kvaliteten på infrastruktur og informasjon, programplanene og 
det faglige utbyttet. Gjennom Studiebarometeret innhentes informasjon om andreårsstudentenes 
opplevelse av kvalitet på programplan og det faglige utbyttet. 
 
HiOA gjennomfører også kandidat- og arbeidsgiverundersøkelser. Formålet med 
kandidatundersøkelsene er å undersøke relevansen i kandidatens kompetanse og hvor raskt de 
kommer inn i arbeidslivet og dermed kan bidra til velferd og verdiskaping. 
Arbeidsgiverundersøkelsene, som også inngår i HiOAs kvalitetssystem, gjennomføres annethvert år 
og innhenter informasjon om arbeidsgiverens vurdering av kandidatenes kompetanse, ferdigheter og 
kunnskap ett til to år etter avsluttet utdanning.  
 
Alle undersøkelsene blir utarbeidet av studieavdelingen i samarbeid med fakultetene. Datamaterialet 
blir samlet inn og analysert sentralt før det vurderes av fakultetene. Resultatene fra undersøkelsene 
er en del av grunnlaget for studieprogrammenes årlige kvalitetsrapporter. Kandidatundersøkelsene 
blir videre formidlet i egne rapporter (vedlegg 3/16). 

3.6 Tilsattes kompetanseutvikling knyttet til primæroppgavene 

HiOA har de siste årene økt antall og andel som har førstestillingskompetanse. Arbeidet med 
kompetanseutvikling vil fortsette, og de tre mest vesentlige virkemidlene er krav til 
forskerkompetanse ved rekruttering, tilsatte som får mulighet til å ta forskerutdanning og HiOAs 
egne forskerutdanninger. I kapittel 5 beskriver vi det løftet i tilsattes kompetanse som er gjort, de 
resultater det har gitt og ambisjonene videre.  
 
Tilsetting i vitenskapelige stillinger følger kravene i «Forskrift om ansettelse og opprykk i 
undervisnings- og forskerstillinger». Kompetansekravene vurderes av sakkyndig komité ved tilsetting, 
som også vurderer den pedagogiske kompetansen. Finner komiteen at den best kvalifiserte søkeren 
ikke har god nok pedagogisk kompetanse, pålegges den tilsatte å oppfylle disse kravene innen to år. 
 
Det er iverksatt flere tiltak for å ivareta kompetanseutviklingen hos HiOAs vitenskapelige tilsatte. Et 
av tiltakene er en ny tilnærming til medarbeidersamtalen, der de individuelle behovene fanges opp 
og ses i sammenheng med den aktuelle enhets kompetansebehov.  
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I regi av SPS tilbyr høgskolen basisemnet i universitets- og høgskolepedagogikk som primært er rettet 
inn mot tilsatte som underviser ved HiOA, men som mangler pedagogisk basiskompetanse. 
Basisemnet tar utgangspunkt i høgskolens mål om å styrke FoU-basert utdanning og utvikling av en 
tydelig profesjonsprofil. Emnet sikter mot å ivareta en generell profesjonsrettet profil på 
universitetspedagogikken og ha høy relevans til den enkelte utdanning og deltakernes faglige 
forankring og undervisningspraksis. Emnet legger vekt på teoretisk og forskningsbasert 
grunnlagskunnskap, og er innrettet mot praktiske aspekter ved undervisning, læring og vurdering. 
Det forutsetter, og bygger videre på, at deltakerne allerede har høy kompetanse i de fagene de 
underviser i. 
 
HiOA har som mål å bli ledende på å utvikle og tilby fremragende profesjonskvalifisering på basis av 
høy vitenskapelig kvalitet og høy yrkesrelevans. Den institusjonelle satsingen Program for 
fremragende profesjonskvalifisering (FPK) skal støtte opp om dette målet. FPK fokuserer på sentrale 
spørsmål rundt grunnleggende sider ved profesjonsutdanningene, som utdanningenes relevans, 
relasjonen mellom utdanning og yrkesfelt, hvordan vi kan skape gode sammenhenger i 
utdanningsprogrammene mellom fagkomponentene, teori og praksis, og utdanning og forskning, og 
hvordan vi kan jobbe med utviklingen av profesjonell identitet – eller profesjonell dannelse. 
 
HiOA tilbyr en ressursside for undervisere i høyere utdanning generelt og profesjonsutdanninger 
spesielt, Profesjonsportalen. Ved å synliggjøre teoretiske perspektiver, praktiske ideer og konkrete 
eksempler på ulike aspekter ved undervisningssituasjoner, er hensikten at portalen skal fungere som 
en støtte i videreutviklingen av undervisningskvalitet. Portalen driftes av Program for fremragende 
profesjonskvalifisering ved Senter for profesjonsstudier. 

3.7 Studentdemokrati og deltakelse i beslutningsprosesser 

Studentene er representert i styrer, råd og utvalg ved HiOA, og er viktige for utviklings- og 
kvalitetsarbeid på alle nivåer. HiOAs mål er å ha et aktivt studentdemokrati og bred deltagelse fra 
studenter i diskusjoner om utvikling av institusjonen. Studenter skal derfor gis muligheter til å drive 
arbeid for studentdemokratiet, og HiOA plikter å legge til rette for opplæring av tillitsvalgte for å 
sikre reell involvering av studentenes representanter. Ofte inkluderes også studentrepresentanter i 
rådgivende fora og arenaer for å sikre tidlig involvering, slik at studentdemokratiet får reell mulighet 
til å påvirke innholdet i beslutninger som tas på et senere tidspunkt. Blant annet er det en 
studentrepresentant i ressursnettverket for HiOAs kvalitetssikringssystem. Se vedlegg 3/16 for 
Oversikt over utvalg og råd med studentrepresentasjon. 
 
Studentenes interesser ivaretas formelt gjennom studentparlamentet, og er hjemlet i Lov om 
universiteter og høyskoler. HiOAs samarbeidsavtale med Studentparlamentet viser hva HiOA er 
forpliktet til, og setter krav til medvirkning og deltakelse fra studenter i styrende organer ved HiOA. 
Denne avtalen revideres årlig for å tilpasse eventuelle endringer som ønskes fra sittende parter. HiOA 
har et veldrevet og godt fungerende studentdemokrati, som utfordrer og deltar aktivt og konstruktivt 
i HiOAs utvikling. 
 
Kontakten med studentdemokratiet er en del av ansvaret til ledere på alle nivåer ved HiOA. 
Studentparlamentets leder deltar i rektors ledermøte. HiOA skal også sende innkalling og sakspapirer 
for alle kollegiale organer med beslutningsmyndighet, samt innkalling og sakspapir til dialogmøter 
med fakulteter og sentrene ved HiOA til Studentparlamentet.  
  
Leder og nestleder i Studentparlamentet deltar på ledersamlinger ved HiOA. Studentparlamentet og 
ledelsen ved HiOA har møter minimum én gang i måneden for å drøfte aktuelle saker. Fra ledelsen 
ved HiOA møter prorektor for utdanning sammen med de lederne som er relevante for temaene som 
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skal behandles. Fra Studentparlamentet stiller Arbeidsutvalget og organisasjonskonsulenten. 
Studentparlamentet ved HiOA har fire heltidstillitsvalgte og et sekretariat bestående av 1,5 årsverk. 
  
Viktige saker sendes ut på høring, og studentenes organer inviteres her til å komme med innspill. 
Studentparlamentets årsrapport sendes til høgskolestyret etter at den har blitt godkjent av 
parlamentet. 

Organisering av studentdemokratiet 

På institusjonsnivå sitter det studenter i en rekke styrer, råd, nemder, komiteer og utvalg. Disse blir 
som regel valgt på Studentparlamentets valgmøte i mai hvert år. Studentparlamentet er 
studentdemokratiets øverste organ. I tillegg har Studentparlamentet et Arbeidsutvalg som sitter på 
fulltid og skal jobbe for studenters plikter og rettigheter.  
 
På fakultetsnivå finnes det et Studentens fakultets råd (SFR), som arbeider på tvers av instituttene. 
SFR velger studentrepresentanter til råd, komiteer og utvalg på fakultetsnivå, i løpet av mai måned. 
Hvert SFR har et lederteam i til sammen 25 prosent stilling. 
 
På instituttnivå finnes det også Studentråd (SR) som ivaretar studentenes behov og rettigheter. 
Enkelte av instituttene har valgt å samarbeide, slik at de har studentråd som gjelder for flere 
institutter. I de tilfeller det ikke eksisterer studentråd benyttes andre former for representasjon fra 
studentene gjennom deres tillitsvalgte. Felles for samtlige løsninger er at studentene via denne type 
kanaler kan komme med innspill til instituttledelsen.  
 
På fag-/kull-/emnenivå har man klassetillitsvalgte, som skal jobbe opp mot faglærere. Den 
klassetillitsvalgte blir valgt ved urnevalg av klassen. 

Tiltak for å øke kompetansen på studentdemokrati 

HiOA har de siste to årene (2014 og 2015) arrangert tillitsvalgtkonferanse. Formålet er skolering og 
skape mer engasjement for studentmedvirkning. Tema for konferansen er internasjonalisering, 
kvalitet og godt læringsmiljø, innføring av studentdemokrati og erfaringsutveksling. I tillegg skal 
sekretærer for råd og utvalg gi kursing av tillitsvalgte. 
 
Studentorganene skal tilstrebe å legge møtevirksomheten utenom undervisning. Informasjon om 
fraværsgrenser skal være klar og tydelig før starten på emne/praksisperioden.  
HiOA vil så langt det er mulig legge til rette for at Studentrepresentanter i styrer og råd innvilges fri til 
å drive studentdemokratisk arbeid. 
 
Studenttillitsvalgte har ansvar for gyldig dokumentasjon på deltakelse, og dette skal alltid avtales 
med forleser/praksisveileder på praksisstedet på forhånd.  
 
Det kan søkes om fri ved seminarer, kurs, konferanser og møter i nasjonale studentorganisasjoner. 
Søknadene skal behandles av studieleder eller instituttleder.  

3.8 Oppsummering: Organisering og systemer for økt kvalitet 

HiOA har endret organisering og ledelse for å sikre bedre sammenheng mellom faglig og 
administrativ styring. Formålet er å ha gjennomføringskraft i arbeidet med å styrke kvaliteten i 
forskning og utdanning. Blant annet er det en målsetning å styrke kompetansen blant tilsatte, og det 
er satt krav og etablert planer som følges opp ved fakultetene og instituttene.  
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Det er etablert systemer for kvalitetssikring av utdanninger, og prosedyrer som grunnlag for å 
vurdere nye studier. Studentenes medvirkning er lovpålagt, og deres medvirkning er viktig for å sikre 
kvalitet i utdanningen og undervisningen. Den enkelte student og de studenttillitsvalgte har definerte 
roller og ansvar inn i dette arbeidet. Faste evalueringer og undersøkelser, i tillegg til muligheten til 
fortløpende å gi tilbakemelding både på trivsel, læringsmiljø og den fysiske rammen rundt 
læringsmiljøet, ivaretar studentenes mulighet til å påvirke faglige og sosiale aspekter ved 
studiehverdagen. 
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Vedlegg til kap. 3 

Vedlegg Vedlegg nr. 

Organisasjonskart 3/1 

Myndighets- og ansvarsområde for faglig og administrativ ledelse 3/2 

Mandat for sentrale faglige utvalg 
- Mandat for doktorgradsutvalget 
- Mandat for FoU-utvalget 
- Mandat for studieutvalget 

 
3/3 
3/4 
3/5 

Rom- og arealplan - oversikt over vesentlige gjennomførte og planlagte 
endringer for arealutnyttelse 

3/6 

Årsmelding 2015 for Bibliotek og læringssenter 3/7 

Retningslinjer for etablering av nye studier og utarbeiding av planer for studier 
ved HiOA 

3/8 

Mandat for de fora som har fått delegert myndighet til å fastsette fag- og 
studieplaner 

- Beskrivelse av dekanenes myndighet 
- Mandat for studieutvalget fakultet 

 
 
3/9 
3/10 

Prosedyre for vedtak om utvikling og opprettelse av doktorgradstilbud 3/11 

System for kvalitetssikring og kvalitetsutvikling av utdanningene ved HiOA 
- Retningslinjer for behandling av eksterne evalueringer 
- Retningslinjer for oppnevning og bruk av sensorer ved HiOA 
- Strategi for studieporteføljekartlegging 
- Kandidatundersøkelser 2014-2015 

3/12 
3/13 
3/14 
3/15 
3/16 

Mandat for universitetspedagogisk enhet 3/17 

Krav til ansattes pedagogiske kvalifikasjoner 3/18 

Plan/program for kompetanseutvikling 3/19 

Avtale med studentdemokratiet 3/20 

Oversikt over utvalg og råd med studentrepresentasjon 3/21 

Oversikt over studieadministrasjonens oppgaver og ansvarsområder på alle 
nivåer 

3/22 

Kommunikasjonspolicy 3/23 

Retningslinjer for studentkommunikasjon 3/24 

Velkomstbrev til nye studenter 3/25 
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4. Forskningen 

   

Dette kapittelet dokumenterer at HiOA har forskning i nært samspill med utdanningsvirksomheten. 
Forskningen ved HiOA øker i omfang og får større gjennomslag i vitenskapelige publikasjoner og 
tidsskrifter. Kvalitet og omfang i forskningen er nå på nivå med sammenliknbare universiteter.  

4.1 Drivkrefter for styrket forskningsaktivitet  

Forskningen ved HiOA har økt betydelig de siste fem årene. Drivkreftene har vært flere: 
 

- Høye forventninger: Krav til kompetanse øker i arbeidsmarkedet og HiOA opplever større 

etterspørsel etter forskningsbasert kunnskap både fra studiesøkere, virksomheter og 

profesjonsutøvere.  

- Sterk kunnskapsregion: HiOA er i den mest kunnskapsintensive regionen i landet, med 

tilhørende etterspørsel om å levere forskning av høy kvalitet som grunnlag for utvikling av 

tjenester og virksomheter. 

- Sterke fagmiljøer: HiOA har gjennom økt forskningsaktivitet styrket evnen og prestasjonene i 

fagmiljøene. HiOA har oppnådd viktige forskningsresultater. Den positive utviklingen skaper 

større forventninger, økt engasjement og interesse for nye forskningsprosjekter. 

 
Styrkingen av forskningsaktiviteten er et resultat av samspillet mellom sterkere akademiske miljøer 
ved høgskolen, og ved at samfunnet etterspør den type kunnskap som HiOA produserer, gjennom 
forskerutdanninger innenfor de viktigste områdene for velferdsstaten, og profesjonsutdanninger 
basert på det fremste innenfor forskning.  

4.2 Forskningsbaserte utdanninger 

Gjennom forskning skapes nye muligheter for å utvikle praksis og profesjoner. For å kunne formidle 
denne kunnskapen må de tilsatte selv utføre forskning, og være relevante samarbeidspartnere for 
internasjonale fagmiljøer som leder an utviklingen innenfor sitt forskningsfelt. Effekten her er også 
selvforsterkende: Mer kunnskap og kjennskap til den internasjonale forskningsfronten gjør at 
fagmiljøene ved HiOA selv vil kunne utføre mer forskning, tilby mer kunnskap, og se mulighetene 
forskning gir for utvikling av utdanningene. 
 
Studentene og arbeidsmarkedet har høyere forventninger enn før til kunnskapsinnholdet og det 
metodiske innholdet i utdanningene. En vesentlig grunn er at arbeidsstyrken i 2015 har et helt annet 
kunnskapsnivå enn for kort tid siden. Også her er effekten selvforsterkende. Økt utdanningsnivå 
innenfor industri, skole, velferd og helse øker forventningene til det som UH-sektoren leverer. 
Tilsatte innenfor helse og velferd deltar selv i utviklingen av praksisfelt, og har en forventning om at 

§ 3-3 (3) c) Institusjonen skal ha stabil forsknings- og faglig eller kunstnerisk utviklingsvirksomhet 
av høy kvalitet relatert til sine fagområder 
 
NOKUTs kriterier § 5-3: 
Institusjonens forsknings- og faglige eller kunstneriske utviklingsvirksomhet skal utføres i samspill 
med utdanningsvirksomheten.  
 
Vitenskapelig produksjon skal være stabil og på nivå med sammenliknbare universiteter. 
 
Faglig og kunstnerisk utviklingsarbeid skal være dokumentert og av høy kvalitet.  



Grunnlagsdokument universitetsakkreditering HiOA 2016 

30 
 

fagmiljøene ved HiOA skal være deres samarbeidspartnere og rådgivere. Dette er ikke bare gjennom 
kjøp av forskning, men ved utdanning av kandidater som kommer ut i arbeidslivet med ny kunnskap 
og innsikt.  
 
For å innfri forventningene må det eksistere et tett samspill mellom forskning og undervisning. Det 
skjerper kravene til de tilsattes kompetanse, og til at tilsatte med forskerutdanning underviser på alle 
nivå. HiOA arbeider målrettet med å øke andelen og antallet med formell og høy forskerkompetanse. 
I 2015 utgjorde andelen førstestillingskompetente årsverk 58,5 prosent. Det er en økning fra 48,3 
prosent i 20127.  
 
I kapittel 5 er det vist at HiOA mer enn innfrir kravene som er satt til undervisning fra tilsatte med 
førstestillingskompetanse på alle nivå og ved samtlige fakulteter. I tiden som kommer er ikke 
utfordringen å innfri kravene som er satt. Utfordringen er å innfri stadig høyere forventninger. Vi vil 
gjøre dette på en rekke ulike måter, blant annet ved å integrere forskning og praksis tettere, 
involvere studenter mer i aktiviteter basert på forskning, og inkludere studenter i perioder i 
forskergrupper og andre forskningsmiljøer.  
 
Samspill mellom utdanning og forskning kommer også til uttrykk ved at utdanningene med praksisfelt 
gjerne er utgangspunkt for etablering av forskningsgrupper og forskningsprosjekter. Her inkluderes 
master- og ph.d.-studenter i samarbeid med UFF-tilsatte. Resultatene fra prosjektene bidrar i neste 
omgang til å fornye innholdet i utdanningene. Ph.d.-programmene er i så måte sentrale. De utgjør en 
fast struktur for forskning på temaer som er relevante for utdanninger på alle nivå. Sammen med 
mastertilbudet gir de mulighet for sammenhengende utdanningsløp på flere områder. 
 
Flere av prosjektene og FoU-tiltakene har utvikling av utdanningene som spesifikke mål. Et eksempel 
er etableringen av Kompetansesenter for arbeidsinkludering, som benytter kompetanse fra ulike 
fagområder. Et annet eksempel er HiOAs Senter for velferds- og arbeidslivsforskning, som selv om 
det ikke tilbyr egne utdanningsprogrammer, bidrar i veiledning, undervisning og i utvikling av 
studieprogrammer. For eksempel gjennomfører senteret og journalistutdanningen et 
eksternfinansiert prosjekt hvor to av arbeidspakkene går ut på å utvikle emner for nye 
studieprogram. Senteret samarbeider også med aktører i arbeidslivet om faglige spørsmål som har 
relevans for utvikling av HiOAs studieprogrammer. 

4.3 Forskerkompetanse 

HiOA har et solid utgangspunkt som forskningsinstitusjon, og har langt flere kvalifiserte forskere enn 
de tre yngste universitetene. 
 
Figur 6 er basert på tall fra forskningsinstituttet NIFU, og viser tilsatte som inngår i NIFUs 
forskerpersonalregister8. Registeret inneholder data på individnivå og omfatter forskere/faglig 
personale som deltar i FoU samt høyere administrativt personale. Personene som er med i 
Forskerpersonalregisteret innehar en stilling som krever kompetanse på masternivå eller høyere. 
Stillingskoder benyttes til å identifisere forskere i universitets- og høgskolesektoren. Tall for 2014 og 
2015 er fremskrevet basert på årlig vekst 2007-2013. Sammenlignet med UH-sektoren totalt, har 
HiOA hatt større vekst i tilsatte med forskerkompetanse. Sektoren totalt har hatt en økning i 
forskerpersonale med 14 prosent 2007-2013, mens universitetene samlet har hatt en økning i 

                                                           
7 Kilde: NSD DBH og NOKUT-portalen 
8 NIFUs forskerpersonalregister er en database over forskerpersonale ved universiteter, høgskoler, 
helseforetak, forskningsinstitutter og andre offentlig finansierte institusjoner med FoU, og inngår i den 
nasjonale FoU-statistikken. Forskerpersonalregisteret brukes til beregning av utførte FoU-årsverk i universitets- 
og høgskolesektoren, blant annet i forbindelse forskningskapittelet i Prop. 1 S. (nifu.no) 
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forskerpersonale med 9 prosent. I den samme perioden har forskerpersonalet ved HiOA vokst med 
20,5 prosent.  
 

 
Figur 6: Totalt FoU-personale (ikke årsverk). 2013 til 2015 er fremskrevet basert på gjennomsnittlig årlig vekstrate (CAGR) 
2009-2013. (Kilde: NIFU) 

På bakgrunn av kartlegginger av tid som brukes på forskning blant tilsatte beregner NIFU 
forskerårsverk ved de ulike forskningsinstitusjonene slik det framkommer i figur 7. HiOA blir også da 
den største forskningsinstitusjonen sammenlignet med de tre yngste universitetene. Tall for 2015 er 
beregnet med utgangspunkt i vekst foregående år9.  
 

 
Figur 7: Antall forskerårsverk i perioden fra og med 2009 til og med 2015. NIFUs tall er kun for hvert oddetallsår, partallsår 
er interpolert, mens året 2015 er beregnet lineært ut fra institusjonenes rapporterte vekst til DBH (Kilde: NSD DBH og NIFU) 

                                                           
9 Det tas derfor ikke hensyn til at AFI og NOVA ble en del av HiOA i 2014. Inkluderes det ville HiOA hatt en 
sterkere vekst for 2013-2015. Dette viser vi i kap. 5 med utviklingen i førstestillingsårsverk slik de fremkommer 
fra DBH.  
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HiOA har en annen fagprofil enn de tre yngste universitetene. Figur 8 gir en inndeling av tilsatte etter 
fagområde, i tråd med den standarden som ble etablert for Norsk Vitenskapsindeks og som benyttes 
i den offisielle forskningsstatistikken. HiOA har en hovedprofil innenfor forskning som gjør 
fagmiljøene til potensielle premissgivere for utforming av velferds- og sosialpolitikk. I tillegg er 
helsefag en vesentlig del av forskningsprofilen. Figur 8 viser at både UiS og UiN har en relativ stor 
andel av sin totale portefølje innenfor samfunnsvitenskap, men volumet er betydelig mindre enn ved 
HiOA. Innenfor helsefag er HiOA langt større enn de tre nye universitetene. Relativt sett utgjør 
teknologi en mindre andel ved HiOA sammenlignet med de tre nye universitetene, men i absolutte 
tall er det omtrent samme størrelse på teknologimiljøene ved HiOA som ved UiA og UiS. I sum gjør 
det at HiOA har potensial til å skape tverrfaglige satsinger som kan gi grunnlag for nye tjenester 
innenfor blant annet helse, omsorg og skole. 
 

 
Figur 8: Fordeling av FoU personale etter fagområde. (Kilde: NIFU) 

4.4 Organisering 

Som vist i kapittel 3, har fakultetene stor grad av selvstendighet i måten de organiserer forskningen. 
Prodekanene for forskning er faglig rådgiver for dekan, men har også lederoppgaver. Det gjelder 
særlig innenfor forskerutdanningene, men også for å styrke nasjonale og internasjonale nettverk. 
Formålet er blant annet å oppnå ekstern finansiering gjennom åpne konkurransearenaer forvaltet av 
Forskningsrådet og EU. Det er redegjort nærmere for organiseringen av virksomheten ved HiOA i 
kapittel 3. 
 
Et vesentlig grep for å samordne innsats og styrke oppfølgingen av prioriterte områder er etablering 
av forskergrupper. Fakultetene har etablert egne retningslinjer for dette. På fakultet for teknologi, 
kunst og design må forslag gå via instituttleder, som fremmer forslag til prodekan for FoU. Basert på 
anbefaling fra prodekan tar dekan beslutning om etablering av gruppen. Det er også utformet 
retningslinjer for virksomheten i gruppene. Ved fakultet for samfunnsfag er det satt krav til at de skal 
knyttes til undervisningsvirksomheten på fakultetet, med målsetting om å få til forskning som er 
meritterende for de som er med i gruppen. Gruppene skal gi rapporter om samarbeid med andre 
fagmiljøer, og hvilken strategi de har for å oppnå finansiering samt få publisert forskningsresultater. 
Det settes også krav til kompetanse for lederen av gruppen, og utvikling av tilsattes kompetanse (se 
vedlegg 4/5). 
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Tabell 5 gir en oversikt over forskergrupper ved fakultetene ved HiOA. Den største samlingen av 
helsefagutdanninger i landet er ved HiOA, og temaene som berøres i HiOAs forskning er vesentlige 
for utvikling av fremtidens helsevesen. HiOA har også landets største lærerutdanninger. Behovet for 
mer kunnskap som grunnlag for lærernes profesjonsutøvelse er slått fast av regjeringen, ved 
etablering av masterutdanninger for lærere og en omfattende satsing på etter- og videreutdanning. I 
fagmiljøene ved HiOA matches dette med forskning på viktige temaer for fremtidens skole. Innenfor 
samfunnsfag og teknologi har fagmiljøene en innretning som ligner på det som ellers eksisterer ved 
universitetene. Det er fortsatt et betydelig potensiale i å skape unike forskningssatsinger ved HiOA, 
hvor teknologi og samfunnsfag inngår i spissede forskningssatsinger for å utvikle en bedre skole og 
nye løsninger i helse og omsorg. Forskningssatsingen videreutvikles både via forskningsgruppene, via 
andre forskersamarbeid ved HiOA, og i forskningsmiljøer ved andre institusjoner. 
  

Forskergrupper ved 
fakultet for helsefag 

Forskergrupper ved 
fakultet for 
lærerutdanning og 
internasjonale studier 

Forskergrupper ved 
fakultet for 
samfunnsfag 

Forskergrupper ved 
fakultet for teknologi, 
kunst og design 

Aldring, helse og 
velferd 

Barnehagelærer: 
Profesjonskvalifisering 
og 
utdanningsforskning 

Barn, hverdagsliv og 
profesjonelle praksiser 

Nettverk- og 
systemadministrasjon 
(NETSYS) 

Anvendt og 
eksperimentell 
atferdsanalyse i klinisk 
praksis 

Barnehage: Mangfold, 
oppvekst og 
inkludering 

Barneliv og 
profesjonsutøvelse 

Ingeniørdidaktikk 

Barneliv og 
profesjonsutøvelse 
(forankret ved Fak. 
SAM) 

Barnehage og 
profesjonsutvikling; 
Danning, omsorg, lek 
og læring 

Økonomi og finans Universal Design of 
ICT (UD- ICT) 

Disease and 
environmental 
exposures 

FoU på barnetrinnet - 
med vekt på 
begynneropplæring 

Helse- og sosialpolitikk Innovasjon og 
bærekraft i bygg og 
konstruksjoner 

Eksperimentell 
atferdsanalyse – 
Translasjonell og 
konseptuell forskning 

Klasseromforskning Individeksponering i 
journalistikken 

Matematisk 
modellering 

Empowerment Kropp, læring og 
mangfold 

Informasjon og 
samfunn 

Art in Society 

Eksperimentelle 
studier av kompleks 
menneskelig atferd 

Kunnskap, profesjon 
og danning (KPD) 

Journalistikk, klima og 
globalisering 

Design, culture and 
sustainability 

Kliniske intervensjoner 
og medisinsk teknologi 

Kunst og kultur Kunnskap for praksis – 
sosialfagenes 
kunnskapsgrunnlag 

Design Literacy 

Legemidler og 
pasientsikkerhet 

Kvalitet i barnehagen Litteratur- og 
kulturformidling 

Innovativ og 
praksisnær 
undervisning 

Livskvalitet og 
smerteforskning 

Livskvalitet i 
barnehagen: natur-, 
helse- og bevegelses-
perspektiver 

Medieentreprenørskap 
og –innovasjon 
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Læring og 
samhandling i 
utdanning og yrke 

Lærerkvalifisering Metadatabaserte 
informasjonssystemer 

 

Maternell, reproduktiv 
og barns helse 

Erfaringsbasert 
kompetanseutvikling 
(EKU): i arbeidsliv, 
organisasjon og 
yrkesfag i en 
globalisert verden 

Narrativer om krig i 
journalistikk og det 
kulturelle felt 

 

Muskelskjeletthelse Arbeid, teknologi & 
læring (ATL) 

Organisering og styring 
i offentlig sektor 

 

(Re)habilitering - 
individ, tjenester og 
samfunn 

Profesjonsdiskurser og 
profesjonsutøvelse i 
mangfoldige samfunn 

Praksisbasert forskning 
og forskningsbasert 
praksis innen sosialt 
arbeid og barnevern 

 

Reproduktiv helse hos 
menn 

Samarbeid skole-
arbeidsliv 

Profesjon og ledelse  

Samfunnsernæring Skoleforskning Storbyprogrammet  

Verdighet og etikk Undervisning og 
læring i flerkulturelle 
samfunn 

  

 Utvikling, makt og 
ulikhet 

  

Tabell 5 Oversikt over forskergrupper ved fakultetene 

4.5 Finansiering av forskning 

Figur 9 viser bevilgninger HiOA og de nye universitetene har hentet inn i finansiering fra Norges 
forskningsråd, Regionale forskningsfond og EUs forskningsfond i 2014. I tillegg viser den hvor mange 
kroner institusjonene hentet inn i bidrags- og oppdragsfinansiering fra andre kilder. Størrelsen på 
boblene reflekterer antall studenter ved hver institusjon. HiOA er i en situasjon hvor betydelig og 
økende forskningsfinansiering fra eksterne finansieringskilder benyttes for å heve kvaliteten i noen 
av landets største utdanninger.  
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Figur 9 Institusjonenes inntekter fra EU, NFR og RFF, inntekter fra annen BOA, og antall registrerte studenter. Størrelsen på 
boblene reflekterer antall registrerte studenter ved institusjonene. (Kilde: Tilstandsrapporten 2015) 

 

Hoveddelen av finansieringen av forskning ved statlige universiteter og høgskoler er knyttet til 
rammebevilgningen som institusjonene mottar fra Kunnskapsdepartementet. Denne bevilgningen 
finansierer storparten av den tiden tilsatte har til forskning og en stor del av rekrutteringsstillingene. I 
figur 10 inngår totale midler til forskning og den delen av rammebevilgningen som går til forskning, 
slik den er fremstilt i den offisielle forskningsstatistikken fra NIFU og Forskningsrådet. 
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Figur 10: Totale midler til forskning 2013. (Kilde: NIFU) 

Profilen på forskningsfinansiering, som vist i figur 11, er nokså forskjellig for de ulike institusjonene. 
UiS har større andel næringslivsfinansiering som andel av den eksterne finansieringen, mens HiOA og 
UiA har en større andel som er oppdrag fra offentlige oppdragsgivere, midler som inngår i kategorien 
«andre». HiOA har en større andel av den eksterne finansieringen gjennom den nasjonale 
konkurransearenaen for forskning som Forskningsrådet forvalter. Gjennomslag i åpne konkurranser 
er en indikasjon på at fagmiljøene ved HiOA holder høy kvalitet. 
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Figur 11: Profil på forskningsfinansiering, 2013. (Kilde: NIFU) 

Etableringen av Senter for velferd og arbeidslivsforskning (SVA), som består av forskningsinstituttene 
NOVA, NIBR, SIFO og AFI, er et strategisk grep for å skape forskningsmiljøer med høyere kvalitet og 
relevans i hele bredden av HiOA. Instituttene har krav til ekstern finansiering, og skal bidra til å styrke 
HiOA innen forskning og gi økt gjennomslag for HiOAs fagmiljøer i konkurransen om ekstern 
forskningsfinansiering. De fire SVA-instituttene og HiOA har en lang rekke fagområder som ligger tett 
opp til hverandre, eller som dekker ulike sider ved samme tematikk og bringer nye perspektiver til 
fagene og forskningen hos hverandre og ved resten av høgskolen. Etableringen av SVA styrker hvert 
fagområde, og gir samtidig en rekke nye muligheter.  
 
I 2015 var samlet volum på prosjekter hvor fagmiljøer ved SVA samarbeidet med andre fagmiljøer 
ved HiOA på nærmere 90 mill. kroner. Samarbeidet mellom SVA og øvrige fagmiljøer styrker også 
forankringen av utdanningene ved HiOA i forskningsfronten. Samarbeidet med senteret kan også få 
flere miljøer ved HiOA til å se mulighetene på konkurransearenaer for forskning og i 
oppdragsmarkedet, hvor instituttene fra før av står sterkt. Det vil bidra til at flere får gjennomslag og 
vinner konkurranser om forskningsmidler. 
 
Midler til forskning som fagmiljøene ved HiOA må konkurrere om, utgjør en økende del av HiOAs 
samlede midler. I 2014 utgjorde dette over 6 prosent, som vist i tabell 6. Tallene HiOA selv forvalter 
viser at det siden 2013 har vært en betydelig vekst i forskningsfinansiering, og langt sterkere uttelling 
på den nasjonale konkurransearenaen for forskning som Forskningsrådet forvalter. I 2014 er det 
nærmere en dobling i finansieringen fra Forskningsrådet sammenlignet med året før. Dette er også 
en videreføring av en trend fra 2012 og tidligere. I tillegg har uttellingen fra EU økt betydelig. For 
2015 vil tallene være enda høyere.  
 
Instituttene som inngår i SVA er blitt spurt om hvilken del av porteføljen for 2015 som er et resultat 
av at de nå er en del av HiOA. De har vist til at prosjekter for totalt 83 millioner kroner fra 
Forskningsrådet og Nordforsk er resultat av at de nå leverer søknader sammen med andre fagmiljøer 
ved HiOA. 
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Eksterne inntekter til forskning (i 1000 kr) 

 2012 2013 2014 2015 
(9.des.) 

Tilskudd fra NFR 14 654 25 801 58 352  

Tilskudd fra EU 163 557 5 955  

BOA-
inntekter 
til 
forskning 
utenom 
NFR og 
EU 

Bidrag fra andre departement 1 336 5 723 851 8 519 

Bidrag fra statlige 
forvaltningsorganer 

5 011 13 359 18 016 17 420 

Oppdrag fra kommunale og 
fylkeskommunale etater 

17 6 718 580 

Tilskudd fra organisasjoner og 
stiftelser 

5 584 3 608 7 517 6 967 

Tilskudd fra næringsliv/private 1 809 2 590 1 233 1 265 

Tilskudd fra andre 1 057 1 176 1 229 1 623 

Oppdrag 3 673 3 446 35 865 44 392 

SUM: BOA utenom NFR og EU 18 589 29 908 65 430 80 767 

SUM BOA inntekter  33 406 56 266 129 737  

HiOAs samlede inntekt 
 

1 724 243 1 897 806 2 110 470  

Eksterne forskningsinntekters andel av 
samlet inntekt 

1,94 
prosent 

2,96 
prosent 

6,15 
prosent 

 

Tabell 6: Finansiering av forskning ved HiOA 2012-2015. (Kilde: HiOA) 

4.6  Tidsbruk 

HiOA arbeider målrettet med kvalitets- og organisasjonsutvikling. Ved samtlige fakulteter er det 
utformet forpliktende planer for tilsatte i ulike stillingskategorier, og det er tydelige forventinger og 
krav til innsats og resultater i forskningen hos tilsatte. Forskningen ved HiOA gir kunnskapsgrunnlag 
som er svært relevant for temaer høyt på den politiske dagsorden innenfor velferd, helse og 
arbeidsliv. HiOAs arbeid med formidling må blant annet ses ut fra den betydningen kunnskapen har 
for samfunnsutviklingen.  
 
Dokumentet «Generelle retningslinjer for oppsett av arbeidsplaner» gjelder for alle UFF-tilsatte, 
forplikter alle nivåer ved HiOA, og innebærer at 25 prosent av samlet antall UFF-årsverk skal gå til 
FoU (vedlegg 4/5). Tabell 7 viser hvilke veiledende normer som eksisterer for alle enheter ved HiOA. 
Avsnittene under viser hvordan disse er operasjonalisert og iverksatt ved de ulike fakultetene når det 
gjelder tid til forskning. 
 

 FoU og 
formidling 

Faglig/Pedagogisk 
fornying 

Undervisnings- 
og 
læringsrelatert 
arbeid 

Administrasjon 
og verv 

Professorer/Dosenter 45 prosent 0 prosent 48 prosent 7 prosent 

Førsteamanuenser/ 
Førstelektorer 

35 prosent 0 prosent 58 prosent 7 prosent 

Høgskolelektorer 25 prosent 0 prosent 68 prosent 7 prosent 

Høgskolelærere/Andre 
uten FoU-ressurs 

0 prosent 10 prosent 83 prosent 7 prosent 
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Tabell 7: Norm for tidsbruk på ulike oppgaver. (Kilde: HiOA) 

Fakultet for helsefag 

De første tre årene får nytilsatte i professor 1 stilling 45 prosent FoU-tid og nytilsatte i førstelektor og 
førsteamanuensisstillinger 30 prosent. Deretter trer felles resultatbaserte tildelingsnormer i kraft. 
Fagfellevurderte, vitenskapelige publikasjoner med HiOA som kreditert institusjon, gir da FoU-ressurs 
i tre år ut fra denne malen: 
 

- Professor/førsteamanuensis/førstelektor  
o 1 publikasjon per tre år   20 prosent  
o 2-3 publikasjoner per tre år 30 prosent  
o 4 publikasjoner per tre år  45 prosent  

 
Tilsatte på andre stillingsnivåer, men som er i UFF-stillinger, kan søke om FoU-ressurser og få dette i 
1-3 år. De må vise kvalitet og relevans og sannsynliggjøre at resultater kan oppnås. 

Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier 

Fakultetet tar sikte på at alle UFF-tilsatte skal publisere vitenskapelig. Fakultetet har derfor utviklet 
resultatbaserte tildelinger som baserer seg på både publikasjonspoeng og på internt tildelte poeng 
for dokumentert utviklingsarbeid og formidling. Når det gjelder vitenskapelig publisering er kravene 
at en høgskolelektor må ha vært medforfatter på minst én antologiartikkel eller tilsvarende, en 
førsteamanuensis-/lektor må ha vært medforfatter på minst to antologiartikler eller tilsvarende og 
en professor/dosent på minst fire antologiartikler eller tilsvarende de siste tre årene for å få slik FoU-
ressurs året etter: 
 

- Professor og dosent   45 prosent 
- Førsteamanuensis og førstelektor 30 prosent 
- Høgskolelektor    20 prosent 

Fakultet for samfunnsfag 

Fakultetet legger HiOAs generelle norm for FoU-ressurs til grunn, men gjør tildeling avhengig av 
resultater de tre siste årene ved å kreve at høyskolelektorer skal ha bidratt til én tellende 
publikasjon, førstelektorer og førsteamanuenser til to tellende publikasjoner og professorer til tre 
tellende publikasjoner med HiOA som kreditert institusjon. Når disse forutsetningene er oppfylt 
tildeles tid til FoU slik: 
 

- Professor og dosent   45 prosent 
- Førsteamanuensis og førstelektor 35 prosent 
- Høgskolelektor    25 prosent 

Fakultet for teknologi, kunst og design 

Ved dette fakultetet tildeles tid til FoU etter søknad. Tildeling forutsetter at prosjektet skal resultere i 
tellende vitenskapelig publikasjon med HiOA som kreditert institusjon og gis etter følgende 
veiledende normer: 
 

- Professor og dosent   45 prosent 
- Førsteamanuensis og førstelektor 30 prosent 
- Høgskolelektor    20 prosent 
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Det presiseres spesielt at høgskolelektorer må delta aktivt i forskningsgrupper og publisere for å få 
denne type tid avsatt til forskning. 

Senter for profesjonsstudier 

Senterets har grunnfinansiering og eksterne inntekter som blant annet brukes til økt forskningstid. 
Foruten stipendiater er de vitenskapelig tilsatte professorer og førsteamanuenser som arbeider for å 
kvalifisere seg for professoropprykk. Forskningstiden baserer seg på en norm om at UFF-tilsatte skal 
ha eksternfinansiering (NFR er hovedkilde), og fordeles i utgangspunktet slik: 
 

- Professorer og førsteamanuenser 65 prosent  

4.7  Stabil vitenskapelig produksjon på nivå med sammenlignbare universiteter 

HiOA har en solid forskningsproduksjon. I 2014 er det kun UiA av de tre nye universitetene som 
produserer mer forskning, målt i form av publikasjonspoeng. Publikasjonspoeng er et mål på 
produksjon av forskning, men viser også at fagmiljøene har kvalitet og relevans som gir gjennomslag 
slik at resultater blir publisert.  
 
Det er vanskelig å si noe eksakt om hva som vil være utviklingen fremover. Likevel er det mulig å anta 
at fagmiljøene ved HiOA vil ha en betydelig vekst i vitenskapelig publisering fremover: 
 

- Kompetanseheving: Fagmiljøene ved HiOA har økt i omfang samtidig som kompetansen på å 
drive forskning har økt. Resultatene i form av publisering kommer senere enn endringer i 
innsatsfaktorer som økt kompetanse.  

- Vekst i forskningsbaserte utdanninger: Det er økt tilstrømning av studenter kombinert med 
høyere forventninger til kunnskapsnivå hos kandidatene fra HiOA. HiOAs svar er sterkere 
vektlegging av forskning som utgangspunkt for utdanningene. Resultatene vil være mer 
forskning og økt publisering. 

- Realisering av forskningssatsinger: Det er oppslutning og engasjement internt om å realisere 
økte ambisjoner for forskning, blant annet ved å utnytte synergier mellom SVA og deres 
institutter og øvrige fagmiljøer ved HiOA. Som vist over har den eksterne finansieringen av 
forskning økt, særlig finansieringen fra åpne konkurransearenaer for forskning som 
Forskningsrådet og EU. Her vil det være krav til publisering av forskning som blir innfridd som 
del av prosjektene. 
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Figur 12 Publikasjonspoeng ved HiOA, UiS, UiA og UiN. (Kilde: NSD DBH) 

Som vi ser av figur 13, leverer HiOA jevnt over 1,5 publikasjonspoeng per FoU-årsverk. Det er kun 

Universitetet i Agder som leverer høyere enn dette av de tre nye universitetene. Figuren er basert på 

faktiske tall oppgitt av institusjonene når det gjelder publikasjonspoeng. Årsverk i forskning er basert 

på NIFUs beregning av tid til forskning samt antall tilsatte frem til 2013. For 2014 er det anslått en 

prosentvis vekst i FoU-årsverk tilsvarende vekst i antall tilsatte.  

 

 
Figur 13: Publikasjonspoeng per FoU-årsverk 2011-2014. FoU-årsverk for 2012 og 2014 er interpolert basert på årlig vekst 
for totalt antall tilsatte. (Kilde: NIFU og NSD DBH) 

Situasjonen blir noe annerledes hvis det tas utgangspunkt i UFF-årsverk. Her er det ikke tatt hensyn 

til produktivitet blant de som har forskerkompetanse, men omfatter samtlige tilsatte i undervisnings- 

og forskerstillinger. Bildet blir da annerledes. Forklaringen er at HiOA har ansatte i UFF-stillinger med 

mindre tid tilgjengelig til å bruke på forskning. 
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Utviklingen er likevel den samme, med betydelig vekst som vil fortsette de neste årene. Forklaringen 

er todelt. Som vist i kapittel 5 setter HiOA krav til forskerkompetanse i nyrekruttering, og har en 

rekke tiltak på plass for at tilsatte skal få forskerkompetanse. I tillegg vil forskningsinstituttene som er 

en del av SVA inngå i statistikken fra 2014. I sum vil det gi en vekst i avlagte publikasjonspoeng fra 

tilsatte ved institusjonen. 

 

 
Figur 14: Publikasjonspoeng per UFF-årsverk. (Kilde NSD DBH) 

Det å publisere er vesentlig, men det er også viktig i hvilke type kanaler fagmiljøene får gjennomslag. 

I utregningene av publikasjonspoeng som er vist til over er publiseringene vektet etter hvor de er 

publisert. Nivå 1 omfatter de aller fleste publiseringskanalene som kan defineres som vitenskapelige 

etter gitte kriterier. Nivå 2 omfatter kanaler som innenfor de enkelte fag har bred aksept som 

ledende internasjonalt. Publiseringer i disse kanalene teller derfor mer. 

Figur 15 viser at HiOA har gjennomført et kvalitetsløft de siste årene, hvor antallet publikasjonspoeng 

på nivå 2 øker kraftig. Siden 2011 har denne type publikasjonspoeng ved HiOA økt med 22 prosent. 

Det er kun UiA som har en tilsvarende økning i publiseringskanaler som oppfattes som krevende å få 

innpass i, og som derfor har særlig høy prestisje.  
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Figur 15: Publikasjonspoeng på nivå 1 og nivå 2. (Kilde: NSD DBH) 

For HiOA er det vekst i publikasjonspoeng ved alle fakulteter, slik vi ser i figur 16. Veksten er kraftigst 

for samfunnsfag og helsefag. Målt i publikasjonspoeng publiseres det mest ved fakultet for 

samfunnsfag, fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier og ved fakultet for helsefag. I 

tillegg har sammenslåingen med AFI og NOVA gitt betydelig publisering i 2014. 

 
Figur 16: Publikasjonspoeng fordelt på enheter ved HiOA. (Kilde: NSD DBH) 

Figur 17 viser at på tre fagområder som er vesentlige for HiOA, er HiOA også den klart største aktøren 

i form av produksjon av forskning. Dette er innenfor helsefag og andre samfunnsfag, hvor avstanden 

fra HiOA til de tre yngste universitetene er stor, samt pedagogiske fag hvor avstanden er noe mindre. 

Innenfor teknologifag produseres det betydelig mindre forskning ved HiOA enn ved UiS og UiA, men 

også her er HiOA større enn UiN.  
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Figur 17: Publikasjonspoeng fordelt på fagområde 2014. (Kilde: NSD DBH) 

Det er økning i publikasjonspoeng per UFF-tilsatt på samtlige fakulteter. Likevel er det også forskjeller 
mellom fagområder og enkeltinstitutter. 

Fakultet for helsefag 

Publikasjonspoeng pr UFF-årsverk 

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Atferdsvitenskap 0,34 0,33 0,29 0,35 0,50  

Ergoterapi og 
ortopediingeniørfag 

«HF»: 
0,17 

«HF»: 
0,31 

0,30 0,51 0,42  

Fysioterapi 0,42 0,40 0,57  

Radiografi og tannteknikk 0,07 0,06 Nat.vit.10 
0,16 

 

Farmasi og bioingeniørfag 0,32 0,20  

Helse, ernæring og ledelse 0,17 0,28 0,22 0,22 0,35 11 

Sykepleie 0,21 0,30 0,19 0,17 0,24 

 

Publikasjonspoeng: Nivå 2-andel i prosent 

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Atferdsvitenskap 26,4  4,5  0,0  7,9  3,4  

Ergoterapi og ortopediingeniørfag «HF»: 
 8,1 

«HF»: 
17,4 

 8,0  4,3  5,5  

Fysioterapi  0,8 10,2 13,4  

Radiografi og tannteknikk  0,0   0,0 Nat.vit. 
17,8 

 

Farmasi og bioingeniørfag 17,5 11,3  

Helse, ernæring og ledelse 39,8 24,6  6,2 17,0  9,9  

Sykepleie 26,1 37,3 13,0 30,2 19,9  

                                                           
10 Fra 1/8 2014: Institutt for naturvitenskapelige helsefag (sammenslåing av Inst. for radiografi og tannteknikk 
og institutt for bioingeniør og farmasiutdanning) 
11 Fra 1/8 2015 er «helse, ernæring og ledelse» og «sykepleie» slått sammen til Inst. for sykepleie og 
helsefremmende arbeid 
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Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier 

Publikasjonspoeng pr UFF-årsverk 

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Barnehagelærerutdanning «LUI»: 
0,37 

«LUI»: 
0,31 

0,32 0,28 0,27  

Grunnskole- og faglærerutdanning 0,34 0,47 0,46  

Int. studier og tolkeutdanning 0,35 0,91 0,49  

Yrkesfaglærerutdanning 0,11 0,05 0,09 0,24 0,18  

 

Publikasjonspoeng: Nivå 2-andel i prosent 

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Barnehagelærerutdanning «LUI»: 
14,5 

«LUI» 
 6,0 

 2,8 18,3  5,9  

Grunnskole- og faglærerutdanning 12,0  6,8  5,4  

Int. studier og tolkeutdanning  0,0  17,6 20,7  

Yrkesfaglærerutdanning  0,0  4,4 23,5  0,0  0,0  

Fakultet for samfunnsfag 

Publikasjonspoeng pr UFF-årsverk 

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Arkiv, bibliotek og 
informasjonsfag 

«JBI»: 
0,96 

«JBI»: 
0,97 

0,35 0,53 0,28  

Journalistikk og mediefag 1,34 1,08 1,96  

Off. administrasjon og velferdsfag «SAM»: 
0,58 

«SAM»: 
0,46 

0,96 0,30 0,76  

Sosialfag 0,55 0,54 0,69  

Handelshøgskolen 0,30 0,24 0,52  

 

Publikasjonspoeng: Nivå 2-andel i prosent 

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Arkiv, bibliotek og 
informasjonsfag 

«JBI»: 
19,7 

«JBI»: 
25,2 

10,7  0,0 11,9  

Journalistikk og mediefag 16,5 11,0 20,9  

Off. administrasjon og velferdsfag «SAM»: 
15,6 

«SAM»: 
19,4 

10,5  0,0 12,6  

Sosialfag  9,4 31,0 21,6  

Handelshøgskolen  7,1  0,0 25,8  

Fakultet for teknologi, kunst og design 

 

Publikasjonspoeng pr UFF-årsverk 

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Estetiske fag 0,05 0,02 0,18 0,44 0,18  

Produktdesign 0,17 0,06 0,15 0,29 0,41  

Bygg- og energiteknikk   0,01 0,08 0,22  

Maskin, elektronikk og kjemi «IU»: 
0,44 

«IU»: 
0,37 

0,02 0,11 0,13  

IKT   0,72 0,40 0,55  
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Publikasjonspoeng: Nivå 2-andel i prosent 

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Estetiske fag  0,0  0,0  8,8  2,0  0,0  

Produktdesign 25,3  5,3  2,3  0,0  0,0   

Bygg- og energiteknikk    0,0  0,0 16,7  

Maskin, elektronikk og kjemi «IU»: 
 5,1 

«IU»: 
13,2 

 0,0 18,7  0,0   

Informasjons- og 
kommunikasjonsteknologi 

  20,2  1,5 18,2  

4.8  Faglig utviklingsarbeid og forskningsformidling 

Forskning preger samfunnsutviklingen mer enn før, i kraft av økende omfang og endringer ny 
kunnskap bidrar til. For at samfunnet skal få effekt av forskningen som gjennomføres, må den også 
gjøres tilgjengelig. God formidling av forskning er viktig for en opplyst diskusjon om de implikasjoner 
forskningen har for utviklingen av samfunnet. For fagmiljøene ved HiOA er formidlingsoppgavene 
særlig viktig, fordi mye av forskningen er innenfor områder som oppfattes som svært viktige i den 
politiske offentligheten.  
 
I HiOAs strategi 2020 er et av målene å bli en aktiv pådriver og aktør i samfunnsdebatten. For å nå 
målet er det etablert støtte- og rådgivningsfunksjoner for å gjøre UFF-tilsatte i stand til å delta aktivt i 
samfunnsdebatten, spre resultater fra forskning og faglig utviklingsarbeid til allmennheten, og 
utfordre og utvikle profesjonene. HiOA utgir også et eget populærvitenskapelig forskningsmagasin to 
ganger i året, Viten+praksis, som formidler forsknings- og utviklingsarbeider fra HiOA. 
 
Det er utformet flere konkrete tiltak og virkemidler for å nå definerte mål om å bli kjent som en 
forskningsinstitusjon som deltar aktivt i samfunnslivet. På budsjettsiden er det opprettet en ordning 
med formidlingspoeng. Denne gir enhetene uttelling gjennom HiOAs interne modell for fordeling av 
FoU-midlene fra Kunnskapsdepartementet. Gjennom tildeling av formidlingspoeng støttes aktivitet 
som ikke premieres gjennom den statlige finansieringen. Det er enheter, og ikke enkeltpersoner, som 
får tildelt midlene. Totalt utgjør dette 20 prosent av midlene som fordeles etter resultatindikatorer 
for forskning, og som benyttes til å støtte formidling og kunstnerisk utviklingsarbeid. 
 
For å heve statusen til forskningsformidling og skape konkrete resultater basert på fremragende 
forskning, er det etablert et eget Program for fremragende forskningsformidling. Her velges det ut 
12-13 personer årlig som gjennomgår et program med varighet på 6-12 måneder. Programmet 
inneholder en blanding av teori og praktiske øvelser som medietrening, presentasjonsteknikk og 
kronikkskriving, samt dialogseminarer med viktige brukere av forskning, profilerte forskere og 
medieaktører innenfor forskningsformidling. Programmet gjennomføres for andre gang i 2016. 
Evalueringen fra 2015 viser at forskerne som var med på programmet fikk betydelig økt i synlighet i 
mediene.  
 
For akademia er det grunnleggende at forskningsresultater gjøres tilgjengelig, og kan kritiseres. 
Samtidig er det blitt stadig mer krevende for høyere utdanningsinstitusjoner å gjøre forskning 
tilgjengelig for tilsatte og studenter. Vitenskapelige tidsskrifter er dyre å abonnere på, særlig når de 
skal gjøres tilgjengelig for mange. HiOA ønsker å gå foran med å ha et prinsipp om all forskning som 
publiseres også skal publiseres i åpne kanaler, såkalt «Open access». HiOA utgir selv 10 Open Access-
tidsskrifter på www.journals.hioa.no. Disse tidsskiftene er godkjente publiseringskanaler i det 
nasjonale publiseringsregisteret.  
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En viktig publiseringskanal for tilsatte ved HiOA er Skriftserien. Gjennom Skriftserien utgir høgskolen 
rapporter og utredninger, fagbøker for ulike profesjonsutdanninger og populariserte fremstillinger av 
forskningsarbeider, alle med tilknytning til høgskolen og høgskolens fagtilbud. Skriftserien er også 
utgiver av doktorgradsavhandlinger fra høgskolens doktorgradsprogrammer. Utgivelser i Skriftserien 
er basert på redaksjonell vurdering, bearbeiding og kvalitetskontroll. Slik bearbeiding skjer alltid i tett 
samarbeid med forfatteren(e). Skriftserien ledes av en tilsatt redaktør. 
 
Tabell 8 viser resultater i forskningsformidling, slik dette er rapportert fra fagmiljøene og registrert i 
CRIStin. Tabellen viser at formidlingsaktiviteten knyttet til deltakelse på og etablering av møteplasser 
har vært stabil. Det samme har deltakelse i populærvitenskapelige tidsskrifter og bøker.  
 
Synlighet i mediene har vært, og er, sterkt økende. Det skyldes ikke minst to forhold: 

- Målrettet arbeid fra HiOA for å få flere forskere ut i mediene 
- Mediene oppfatter at HiOAs forskere bidrar med høy relevans innen viktige 

samfunnsområder 
 

Det som ikke inngår i tabell 8, er sosiale medier. Flere av fagmiljøene har egne Facebooksider og 
twitterkontoer. Rektoratet er aktive på Facebook, Linkedin, Twitter og med egne blogger. Rektor Curt 
Rice har mer enn 14 000 twitterfølgere, og bruker sosiale medier aktivt for å engasjere målgrupper i 
og utenfor HiOA i diskusjoner om utdannings- og forskningspolitikk. Det lages også elektroniske 
nyhetsbrev med oppsummeringer og nyheter fra HiOA, vitenogpraksis.no. Det er også mulig å 
abonnere på podcasten Viten + snakkis. På sosiale medier finnes de siste forskningsnyhetene fra 
HiOA på twitterkontoen @vitenogpraksis.  
 

  2010 2011 2012 2013 2014 

Tidsskriftpublikasjon 495 515 491 488 610 

Konferansebidrag og faglig presentasjon 657 527 707 520 392 

Bok 25 31 26 41 25 

Rapport/avhandling 141 151 126 100 121 

Del av bok/rapport 42 38 32 22 10 

Mediebidrag 288 366 358 483 1066 

Kunstnerisk og museal presentasjon 85 85 85 104 85 

Digitale læremidler 20 8 8 10 29 
Tabell 8: Faglig utvikling og formidlingskanaler med omfang (Kilde: CRIStin) 

4.9 Kunstnerisk utviklingsarbeid  

Resultater fra kunstnerisk utviklingsarbeid er krevende å kvantifisere på samme måte som forskning 
og utdanning. I NOKUTs sakkyndige rapport om akkreditering av Kunst- og designhøgskolen i Bergen 
som vitenskapelig høgskole heter det derfor blant annet: 
 
«Til forskjell fra forskning foreligger det ikke registreringer av omforente resultatdata for kunstnerisk 
utviklingsarbeid, som ville vært brukt som utgangspunkt i vurderinger av tilsvarende forhold for 
høyskoler med hovedvekten av FoU innen forskning.» 
 
HiOA har heller ikke selv ferdigstilt en tilsvarende ordning for kvalitetssikret dokumentasjon av faglig- 
og kunstnerisk utviklingsarbeid. Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier (LUI) har 
utarbeidet et system for registrering av utviklingsarbeid. Dette vil tas i bruk fra 2016. 
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CRIStins samlede sett av registreringskategorier inkluderer resultater fra faglig og kunstnerisk 
utviklingsarbeid. Faglig utviklingsarbeid er vist i avsnittet over. 
 
HiOAs kunstneriske utviklingsarbeid ivaretas i hovedsak av fakultet for Teknologi, kunst og design. 
På Institutt for estetiske fag produseres det i to hovedgrupper av kunstnerisk utviklingsarbeid der 
sluttproduktet er konkreter. Det være seg kunstprodukter eller teaterproduksjoner. 
Teaterforestillinger kan ha barn, unge eller voksne som målgruppe og kan være satt opp i en 
teatersal eller i et uterom og vises mange ganger i det offentlige rom. De fleste produksjonene er 
fagfellevurdert ved å bli oppkjøpt av Den kulturelle skolesekken, Spaserstokken, Scenekunstbruket 
eller av en kommunal enhet.  Eksempler på forestillinger der lærere på instituttet har hatt regien 
eller koreografien er Kristinspelet, Maridalsspillet, Juv, Peer på en pall (NT) og Teater Joker.   
 
Kunstnerisk utviklingsarbeid innen det visuelle fagfeltet på Institutt for estetiske fag omfatter et 
bredt spekter av kunstneriske uttrykksformer som maleri, tegning, grafikk, konseptuelt 
kunsthåndverk, tekstilkunst, animasjon og videokunst. Profesjonalitet og kvalitet på den kunstneriske 
virksomheten viser seg gjennom utstillinger i anerkjente visningssteder med profesjonell kuratering 
eller juryering. Invitasjoner til internasjonalt samarbeid som Creative Europe prosjektet «Renewable 
Futures» der kunst, innovasjon og teknologi utvikles i samspill mellom deltakere fra fem land, viser 
den kunstneriske aktualiteten. Flere ansatte har hatt viktige oppdrag i offentlig rom. Innkjøp av 
arbeider til museer og samlinger som Nasjonalmuseet, er andre viktige kvalitetsmarkører. Flere 
ansatte har hatt eller har viktige verv i kunstfeltet og fungerer som fagfeller og sakkyndige i ulike 
kunstneriske sammenhenger. Videre er ansatte med kunstnerisk kompetanse knyttet til 
Stipendiatprogrammet for kunstnerisk utviklingsarbeid. Kunstnerisk utviklingsarbeid er også grunnlag 
for artikler og bøker som NVI-registreres. 
 

4.10 Oppsummering og videre ambisjoner 

HiOA er en av Norges største forskningsinstitusjoner, og har de siste årene hatt en betydelig økning i 

produksjonen av forskning. Målrettede tiltak og strategiske grep for å styrke fagmiljøene har virket, 

og gir uttelling. Etablering av forskergrupper har gitt bedre ledelse og oppfølging av tilsattes 

forskning. Krav til forskerkompetanse ved tilsettelser har gitt flere med førstestillingskompetanse. 

Det er innført en ordning som gjør at tilsatte får tildelt mer tid til forskning basert på publiserte 

resultater. Denne ordningen vil også bidra til å få frem mer forskning. Forskningsaktiviteten gjør HiOA 

til en sentral premissleverandør for utviklingen av storbyregionen og velferdssamfunnet. HiOA vil 

fortsette å styrke forskerkompetansen og øke forskningsaktiviteten. Akkreditering som universitet vil 

bidra til at HiOA stiller enda sterkere i konkurransen om nasjonale og internasjonale 

forskningsmidler. 
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Vedlegg til kap. 4 

Vedlegg Vedlegg nr.  
Strategi 2020 for Høgskolen i Oslo og Akershus 4/1 
Mandat for de lokale FoU-utvalgene ved HiOA 4/2 
Etiske retningslinjer for forskning ved HiOA 4/3 
Lokale retningslinjer for etablering av forskningsgrupper 4/4 
Generelle retningslinjer for oppsett av arbeidsplaner 4/5 
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5. De tilsatte 

 

Dette kapittelet dokumenterer at HiOA har en stab med høy kompetanse og kapasitet, som ivaretar 
oppgavene innenfor forskning og undervisning. HiOA følger opp tilsatte, har systemer for oppfølging 
og utvikling av fagmiljøer, og har tilsatte med forskerkompetanse som innfrir NOKUTs krav. 

5.1 Sterk vekst i antall tilsatte  

Antall tilsatte har økt som resultat av samfunnets behov for forskning og utdanning innen HiOAs 
fagområder. Målt i studentvekst og vitenskapelig publisering, er veksten bærekraftig og ledsaget av 
høy produktivitet. Kravene til undervisning fra tilsatte med førstestillingskompetanse innfris for 
samtlige fakulteter. Dette er krav som følger av lov og forskrift, og som er utdypet i NOKUTs veileder 
for akkreditering som universitet.  
 
Figur 18 under gir en sammenligning mellom HiOA og de tre yngste universitetene på antall årsverk. 
Denne viser at HiOA har økt jevnt i perioden 2009-2012.  

 
Figur 18 Vekst i antall årsverk totalt over tid (Kilde: NSD DBH) 

Figur 19 viser at veksten i årsverk har vært omtrent lik som veksten i antall studenter. Det betyr at 
HiOA har maktet å opprettholde forholdstallet studenter per vitenskapelig tilsatte. Fra 2013 øker 
antall tilsatte, og mer enn veksten i antall studenter tilsier. Dette skyldes først og fremst 
integreringen av forskningsinstituttene AFI og NOVA i HiOA. Dette har blitt fulgt av at NIBR og SIFO 
nå også inngår i HiOA. Disse instituttene har sitt samfunnsoppdrag knyttet til forskning. Veksten i 
tilsatte fra 2013 styrker derfor samfunnsoppdraget HiOA har innenfor forskning, og bidrar til at HiOA 
blir tettere koblet på nasjonale og internasjonale forskningsnettverk. 
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§ 3-3 (3) d) Institusjonen skal ha tilsatte i undervisnings- og forskerstilling på de fagområder 

som inngår i studiene 

NOKUTs kriterier § 5-4: Det skal være tilstrekkelig antall tilsatte til å dekke undervisnings-, 

forsknings- og utviklingsoppgavene i institusjonens fagområder. 

De tilsatte skal ha en relevant kompetanseprofil. 
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Figur 19: Vekst i antall registrerte studenter og årsverk tilsatte totalt ved HiOA 2011-2014 (Kilde: NSD DBH) 

Antall studenter per vitenskapelig tilsatte er viktig i de fleste rangeringer av universiteter og 
høgskoler. Figuren under viser at HiOA har en student-tilsatt-ratio som er på linje med de andre unge 
universitetene.  

 
Figur 20: Antall registrerte studenter per UFF-årsverk, fordelt på lærested (Kilde: NSD DBH) 

5.2 Relevant kompetanseprofil  

HiOAs kompetanseprofil har vært, og er, i utvikling gjennom rekruttering av nye tilsatte. HiOA har 
flere årsverk førstestillinger enn de tre yngste universitetene. Gjennom de krav som er satt til videre 
rekruttering vil andelen øke i årene fremover. Figur 21 viser også at økningen i førstestillinger er 
sterkere ved HiOA enn de yngre universitetene.  
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Figur 21: Totalt antall førstestillingsårsverk fordelt på lærested (Kilde: NSD DBH) 

HiOAs fagmiljøer innenfor lærerutdanningene, helsefag og samfunnsfag gir institusjonen en 

hovedprofil. Dette er nærmere beskrevet i kapittel 3. HiOA har prioritert å styrke sin 

kompetanseprofil innenfor disse områdene, ut fra samfunnsoppdraget HiOA er gitt.  

Sammensetningen av kompetanse endres i takt med den faglige utviklingen, og behovene i 

samfunnet. Fremover vil HiOA styrke kompetansen også i grenseflaten mellom teknologi og helsefag. 

Dette er nødvendig for å svare på samfunnets behov for innovative løsninger som sikrer kvalitet og 

effektivitet i helsesektoren. 

For å sikre kvalitet, har NOKUT satt krav om at minst 20 prosent av de ansatte innenfor områdene 
som tilbyr undervisningen på bachelornivå og 50 prosent av de ansatte innenfor fagområder som 
tilbyr undervisningen på masternivå skal utføres av personell med førstestillingskompetanse. Som vi 
ser i figurene 22 og 23, oppfylles dette kravet ved samtlige fakulteter.  
 
På bachelornivå er det fakultet for teknologi, kunst og design som har høyest andel undervisning 
utført av personell med førstestillingskompetanse, med hele 61 prosent. Fakultet for lærerutdanning 
og internasjonale studier ligger lavest med 39 prosent, men likevel godt over NOKUT-kravet. 
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Figur 22: Andel av bachelorutdanningen gitt av personale med førstestillingskompetanse (Kilde: HiOA) 

Figur 23 viser at på masternivå oppfyller HiOA også kravene for undervisning utført av personale med 
førstestillingskompetanse. Her er det fakultet for samfunnsfag som har den høyeste andelen, med 91 
prosent. Lavest er fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier, men også her ligger 
undervisningen godt over NOKUT-kravet, med 75 prosent.  
 

 
Figur 23: Andel av masterundervisning gitt av personale med førstestillingskompetanse (Kilde: HiOA) 

På doktorgradsprogrammene er det krav fra NOKUT om minimum åtte årsverk innenfor 

undervisning, forskning og veiledning. Av disse skal det være minst fire professorer, og resten av 

årsverkene skal være førsteamanuenser. Figur 24 viser at HiOA oppfyller kravene som er satt for alle 

doktorgradsprogrammene.  
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Figur 24: Antall årsverk med førstestillingskompetanse ved HiOAs doktorgradsprogrammer (Kilde: HiOA) 

Tabell 9 viser tallene som er grunnlag for figur 24 samt førstestillingsandel: 

 UFF-tilsatt total årsverk UFF-tilsatt professor 

HF adferdsanalyse 8,15 4,00 

HF helsevitenskap 9,52 5,63 

LUI utdanningsvitenskap 8,47 5,21 

SAM ABI 8,00 5,70 

SAM sosialt arbeid 8,65 5,25 

SPS profesjonsstudier 13,15 7,96 
Tabell 9: UFF-årsverk ved doktorgradsprogrammene, des. 2015. (Kilde: HiOA) 

Tabellene under viser kompetanseprofilen for noen av utdanningene ved HiOA, hvor det også er 
mulig å sammenligne med de yngste universitetene. 

Fakultet for helsefag 

Helseutdanning  
 

 Andel førstestillingsårsverk av UFF-årsverk i prosent 

 2011 2012 2013 2014 2015 

HiOA: Helsefag  - 34,5  34,7  41,0 47,4  

UiA: Helse- og sykepleievit.skap 39,9 46 46 47 50,2 

UiS: Helsefag  33,7 42 49 51 60 

 
Innenfor helsefag er HiOA på nivå med UiA, men har noe lavere andel enn UiS. Helsefag har 
tradisjonelt ikke rekruttert mange til forskning, men dette er i ferd med å endre seg. 
Rekrutteringsgrunnlag nasjonalt er forholdsvis lite, så det er viktigere å kunne rekruttere tilsatte med 
førstestillingskompetanse internasjonalt, samtidig som vi styrker egen forskerutdanning.  
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Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier 

Lærerutdanning  

 Andel førstestillingsårsverk av UFF-årsverk i prosent 

 2011 2012 2013 2014 2015  

HiOA: Barnehagelærer - 34,5 44,7 37,6 45,4  

UiS: Barnehagelærer 37,5 46,6 56,0 51,4 61,9  

HiOA: Grunnskole- og faglærer  55,6 55,2 56,1 55,2  

UiS: Grunnskole, idrett, spes. ped. 63,9 63,2 63,2 55,6 56,0  

 
Lærerutdanningene ved HiOA er landets største, og fagmiljøene ved HiOA er viktige premissgivere for 
utviklingen i norske skoler og barnehager. Kompetansenivået har vært stabilt på lærerutdanningene, 
men er betydelig styrket blant de som utdanner barnehagelærere.  

Fakultet for samfunnsfag 

Økonomiutdanning 

 Andel førstestillingsårsverk av UFF-årsverk i prosent 

 2011 2012 2013 2014 2015  

HiOA: Handelshøgskolen 
(øk.adm.) 

- 69,7 66 79,1 68,9  

UiA: Handelshøgskolen - - - - 33,3  

UiN: Handelshøgskolen 76,3 14,7 74,1 72,4 73,1  

UiS: Handelshøgskolen 89,9 81 90 87 85,9  

 
Andel førstestillinger på handelshøgskolen ved HiOA er stabil og høy, og på nivå med UiN og UiS. I 
2015 er andelen noe redusert, men ligger fortsatt høyt. 
 
Sosialarbeider  

Andel førstestillingsårsverk av UFF-årsverk i prosent 

 2011 2012 2013 2014 2015  

HiOA: Sosialfag - 58,1 59,7 63,8 63,9  

UiA: Sosiologi og sosialt arbeid - - - 75,5 76,2  

UiN: - - - - -  

UiS: Sosialfag 54,7 56 57 60 65,6  

 
Innenfor sosialfag har det vært en jevn økning av førstestillingsandelen. Dette vil også øke fremover 
som følge av rekruttering av flere med førstestillingskompetanse. Her er det tydelig å se synergier 
med SVA og deres fagmiljøer. 

Fakultet for teknologi, kunst og design 

Teknologi  

 Andel førstestillingsårsverk av UFF-årsverk i prosent 

 2011 2012 2013 2014 2015  

HiOA: Informasjonsteknologi - 66,4 70 68,5 69  

UiA: IKT 73 66,5 80,7 86,3 76,5  

UiN: - - - - - -  

UiS: Data og elektroteknikk 89,6 93,1 93,4 89,2 89,5  

 
I likhet med de andre unge universitetene har HiOA en høy andel med førstestillingskompetanse som 
underviser i IKT-utdanningene.  
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5.3 Oppsummering: Fortsatt styrking av kompetanseprofilen 

HiOA har over tid jobbet målrettet for å øke førstestillingsandelen, og da særlig øke antallet 
førstekompetente med forskerkompetanse (professor, dosent og førsteamanuensis). 
Førstestillingsandelen har økt fra 47,9prosent i 2013 til 58,5prosent i 2015. HiOA innfrir kravene fra 
NOKUT, og nyrekrutteringer vil styrke forskerkompetansen blant HiOAs tilsatte ytterligere 
 
Demografien hos UFF-tilsatte ved HiOA er i stor grad som i resten av UH-sektoren, med relativ høy 
gjennomsnittsalder og mange som vil gå av med pensjon de neste 5-10 årene. Nyansettelser må 
kompensere for tapet av denne arbeidskraften. Det arbeides målrettet for å rekruttere nasjonalt og 
internasjonalt for å løfte andelen tilsatt med forskerkompetanse. Ett av tiltakene er å bli godkjent av 
EU som «HR Excellence in Research», som vist i kapittel 8. Søknaden blir sendt til EU i februar 2016. 
Handlingsplanen for å oppfylle EU sine krav sammenfaller i stor grad med tiltakene for å heve 
kvaliteten på de UFF-tilsatte. En slik godkjenning fra EU, i tillegg til universitetsstatus, vil gi bedre 
muligheter til å rekruttere forskere fra hele EU. 
 
Et annet tiltak er å stimulere egne tilsatte til å drive forskning og utvikling slik at de blir kompetente 
til å søke opprykk til professor og førsteamanuensis. HiOA utvikler et mentorprogram der det legges 
til rette for kompetanseheving. Nyere medarbeidere skal kobles med mer erfarne tilsatte. Målet er å 
motivere og veilede gode kandidater til å jobbe med doktorgrader og forskning, som kan gjøre dem 
kompetente til opprykk i førsteamanuensis- og professorstillinger. Dette er et tiltak som vil kunne 
heve førstekompetanseandelen på sikt. 
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Vedlegg kap. 5 

 Vedlegg nr.  

Førstestillingsårsverk pr 1/10-15 5/1 
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6. Studieprogrammene 

6.1 Innledning  

Dette kapittelet viser at HiOAs utdanninger er tett på samfunnet, og utdanner kandidater som er 
viktige for å utvikle bedrifter og offentlige virksomheter. Mens forskerutdanningene gjennomgås i 
neste kapittel, dokumenteres de øvrige utdanningene i dette kapitlet. HiOA tilbyr nå over 50 
bachelorutdanninger, 36 masterutdanninger og seks doktorgradsprogram. I vedlegg 6/1 er samtlige 
av utdanningene med akkrediteringsår dokumentert og gjort rede for. 
 
Hoveddelen av studietilbudene ved HiOA er profesjonsutdanninger hvor teoriundervisning og 
praksisstudier er nært knyttet sammen. Forskning spiller en stadig viktigere rolle i utviklingen av 
profesjonsutdanningene, og som kunnskapsmessig fundament for profesjonene. Utdanningene ved 
HiOA har et særpreg som skiller dem fra hva de tradisjonelle breddeuniversitetene tilbyr. HiOA 
kombinerer det å ha sterke forskningsmiljøer og forskningsbasert utdanning med praksisnære 
utdanninger som kvalifiserer kandidatene til arbeidslivet.  

6.2 Sterk søkning  

Utdanningene er attraktive, og HiOA har mange søkere per studieplass. Utdanningene ved HiOA har 
også en utforming og innhold som gir studentene det de trenger for å fylle roller i arbeidslivet. Det 
gjør at kandidatene fra HiOA er attraktive på arbeidsmarkedet, og raskt kommer i relevant arbeid. 
 
Figur 25 viser at HiOA er en svært attraktiv utdanningsinstitusjon. Til 4482 ledige studieplasser, 
hadde HiOA i 2015 hele 14 193 førstevalgsøkere. Det betyr at det er 3,2 søkere per studieplass, noe 
som er dobbelt så mange som ved de yngste universitetene. Av de statlige høyere 
utdanningsinstitusjonene er det kun NMBU og Arkitekthøgskolen som har et høyere antall søkere per 
studieplass i 2015. De fire breddeuniversitetene har fra 1,6 til 2,1 førstevalgssøkere per planlagte 
studieplass. 

§ 3-3 (3) e) Institusjonen skal ha akkreditering for minst fem studietilbud av minst fem års 
varighet, samlet eller som integrert studieløp, som gir rett til å tildele høyere grad alene, samt 
lavere grads utdanninger innenfor flere fagområder. Institusjonen skal ha uteksaminert 
kandidater på lavere og høyere grads nivå på de fleste av disse fagområdene.  
 
NOKUTs kriterium § 5-5:  
Institusjonen skal ha jevnlig opptak av studenter og en tilfredsstillende gjennomstrømming og 

kandidatproduksjon.  



Grunnlagsdokument universitetsakkreditering HiOA 2016 

59 
 

 
Figur 25: Førstevalgsøknader. (Kilde: Samordna opptak) 

Opptakstallene i viser høye og stabile opptakstall for bachelorstudier og lavere gradsstudier ved HiOA 
de siste fem årene. I opptak til masterprogrammene har HiOA hatt sterkere vekst enn til lavere grads 
utdanninger. Økningen er om lag den samme som for de tre yngste universitetene. I antall opptatte 
studenter er HiOA på nivå med UiA og UiS, mens UiN har et betydelig lavere opptakstall. Figur 26 
omfatter kun toårige masterprogrammer, ikke de femårige integrerte masterprogrammene / 
profesjonsstudiene.  
 

 
Figur 26: Studentopptak for masterstudier, fordelt på lærested (Kilde: NSD DBH) 

Gjennomsnittsalderen for en HiOA-student er 28,9 år, og ligger på samme nivå som Høgskolen i 

Sørøst-Norge. Et blikk på sammenliknbare universiteter viser at gjennomsnittsalderen på HiOA ligger 

høyere enn både UiO (27,1), NTNU (25,7), UiA (26,5) og UiS (26,5). Universitetet i Nord ligger høyest 

med en gjennomsnittsalder på 30,3 år12. 

                                                           
12 Kilde: HiOAs årsrapport for 2015 
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6.3 Høy og stabil produksjon  

Veksten i antall studenter ved HiOA er ledsaget av en jevn høy produksjon av studiepoeng, mellom 
45 og 48 per student de siste årene. Det er noe mer enn de unge universitetene. 
Breddeuniversitetene har noe lavere produksjon av studiepoeng, fra 43 studiepoeng per student ved 
NTNU i 2014 til 37 studiepoeng ved UiO. 

 
Figur 27: Produksjon av studiepoeng per student, fordelt på lærested (Kilde: NSD DBH) 

Innfrielse av planlagt studieprogresjon kan oppfattes som et mål på effektivitet. Målt slik er HiOA den 
mest effektive institusjonen i universitets- og høgskolesektoren. Med utgangspunkt i studentenes 
inngåtte utdanningsplaner rapporteres antall planlagte studiepoeng, dvs. antall studiepoeng som 
studentene har planlagt å gå opp til eksamen i løpet av et kalenderår, og antall gjennomførte 
studiepoeng, dvs. antall studiepoeng studentene har bestått i løpet av det samme kalenderåret.  
 

 
Figur 28: Andel planlagte studiepoeng som ble realisert i 2014 (Kilde: NSD DBH) 

Sammenlignet med de tre yngste universitetene, uteksaminerer HiOA klart flest kandidater. 
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gradsutdanninger. Innenfor masterutdanningene har HiOA sammen med UiS og UiA en betydelig 

vekst frem mot 2014. Ut fra sammensetningen av studentmassen er det ventet at denne veksten vil 

fortsette de neste årene.  

 
Figur 29: Ferdige kandidater, lavere grad. (Kilde: NSD DBH) 

 

Figur 30: Ferdige kandidater, høyere grad. (Kilde: NSD DBH) 

Som nevnt over, har studentveksten ikke gått utover effektiviteten. Det betyr at et økende antall 

studenter har fortsatt å gjennomføre på normert tid. 31 viser at andelen bachelorstudenter som 

fullfører på normert tid er om lag uendret, mens det i figur 32 er betydelig økning i andelen 

masterstudenter som fullfører på normert tid. For de eldre breddeuniversitetene er det ikke oppgitt 

tall for alle årene som inngår i figurene under. I 2014 var det 32 prosent av bachelorstudentene og 39 

prosent av masterstudentene ved UiO som fullførte på normert tid. Ved UiB var de samme tallene 

hhv. 33 prosent og 46 prosent, mens de ved UiT var 38 prosent og 37 prosent. Ved NTNU er det 

færrest som gjennomfører på normert tid, 25 prosent av bachelorstudentene og 37 prosent av 

masterstudentene gjennomfører på normert tid. De yngste universitetene og HiOA ligger langt over 
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disse nivåene. HiOAs andel for strykprosent for 2015 ligger på 8,2 prosent. Dette er helt på snittet for 

statlige høgskoler, men det er til dels store variasjoner mellom studieprogrammene13. 

 

 
Figur 31: Andel bachelorstudenter gjennomført på normert tid (Kilde: NSD DBH) 

 
Figur 32: Andel masterstudenter ferdig på normert tid (Kilde: NSD DBH) 

I Studiebarometerets måling for 2015 viser tall for tidsbruk at HiOAs studenter bruker 30,2 timer i 

uken på studier, som er en nedgang på 1,5 timer fra 2014 og 3 timer lavere enn snittet i sektoren. 

HiOAs studenter bruker imidlertid i snitt 2,1 timer mer enn landsgjennomsnittet på betalt arbeid. Det 

er en økning på 1,5 time fra 2014 til 2015. Disse endringene har imidlertid ikke påvirket den samlede 

studiepoengsproduksjonen på HiOA, som er uendret fra 201414. 

                                                           
13 Kilde: HiOAs årsrapport for 2015 
14 Kilde: HiOAs årsrapport for 2015 
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6.4 Relevante utdanninger  

I arbeidsmarkedet er det et stort behov for kandidater fra HiOA. Det er noe som studiesøkerne også 
oppfatter, og dette har gitt HiOA svært høye søkertall som gjør det mer krevende å komme inn på 
studiene. Poenggrensen for ingeniørstudiet i elektronikk og informasjonsteknologi har for eksempel 
økt med over 10 poeng siden studieåret 2014/2015, mens ortopediingeniørutdanningen har økt med 
over 13 poeng siden forrige opptak15. Også på lærerutdanningene øker poenggrensen. Blant annet er 
poenggrensen for grunnskolelærerutdanning, 5.-10. trinn med matematikk, gått opp fra 47,6 i 2014 
til 49,3 i 201516.  
 

Arbeidslivsorientering 

I 2014-15 har HiOA videreutviklet kontakten med arbeidslivet for å sikre relevans i studiene gjennom 

opprettelsen av Råd for samarbeid med næringslivet (RSA). HiOA har allerede et utstrakt samarbeid 

med flere av de eksterne medlemmene, og i 2014 inngått samarbeidsavtaler med NHO Service, Oslo 

kommune og NAV. HiOA og Helse Sør-Øst har gjennom mange år hatt et FoU-samarbeid gjennom 

OUS - et samarbeid som er ytterligere styrket gjennom mer enn dobling av antall kombinerte 

stillinger ved Fakultet for helsefag. RSA har også kommet med anbefalinger om langsiktige satsinger 

knyttet til arbeidslivsrelevans og innspill til potensielle arenaer og partnere for samarbeid. Tjenesten 

HiOA karriere på vei (som inkluderer ytelsene: Alumni, tilrettelegging, karriereveiledning) er etablert 

og det forventes høy aktivitet på dette området i tiden fremover.  

Program for livslang læring 

Program for livslang læring (PLL) er en del av HiOAs strategiske satsing på et tettere samarbeid med 

arbeidslivet om læring. Programmet startet opp i 2014 og skal videreutvikle grunnlaget for en 

permanent satsing på læring utenfor utdanningsinstitusjonene i samarbeid med arbeidslivet, bidra 

aktivt med forskningsbasert kunnskap til fornyelse i HiOAs profesjonsutdanninger og utviklingen av 

framtidas læringsliv.  

Kandidatundersøkelser 

HiOA er opptatt av å få kunnskap om læringsutbyttet for studentene. Årlig gjennomføres det derfor 
spørreundersøkelser blant de som har fullført utdanninger ved HiOA. Spørsmålene stilles seks 
måneder etter at utdanningene er fullført. Blant spørsmålene som stilles er i hvilken grad 
utdanningen har forberedt kandidatene på oppgavene som utføres i arbeidslivet. Kandidatene er i 
overveiende grad positive til at utdanningene er relevante for arbeidslivet. I undersøkelsen for 2015 
får HiOA en score på 2,6 av 4 på dette spørsmålet.17 

Program for fremragende profesjonskvalifisering (FPK)  

FPK er et prosjekt som ble etablert i 2014 og som driftes av Senter for profesjonsstudier (SPS). 

Programmet har igangsatt følgeforskningsprosjekt av den nye sykepleierutdanningen i Sandvika med 

det mål å finne ut hva som skaper praksisnære, forskningsbaserte sykepleierutdanninger av god 

kvalitet, som også kan støtte opp om kompetanseutvikling i praksisfeltet. FPK har i tillegg delt ut 

såkornmidler til ulike kvalitetsutviklingstiltak på fakultetene, og arrangerer seminarer og workshops 

under overskriften utdanningskvalitet. FPK har også opprettet en nasjonal ressursportal for 

                                                           
15 Kilde: Samordna opptak 
16 Kilde: Samordna opptak 
17 Kilde: HiOAs kandidatundersøkelse 
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videreutvikling av undervisningskvalitet, og drifter FPK-bloggen rettet mot HiOAs tilsatte, med tips og 

råd. Prosjektet er finansiert ut 2016. 

Om lag 90 prosent av de som fullfører utdanning ved HiOA oppgir at de er i relevant jobb seks 

måneder etter endt utdanning18. Det betyr at de ikke bare er i arbeid, men at de er i arbeid som de 

oppfatter er i tråd med den utdanningen de har tatt. En vesentlig grunn kan være den tette koblingen 

mellom profesjonsutdanningene ved HiOA og arbeidslivet. En annen grunn er at HiOA befinner seg i 

en region med befolkningsvekst og hvor det er sterk etterspørsel etter kandidater fra utdanningene, 

til jobber innenfor helse og velferd, skoler og næringsliv. 

6.5 Utdanningstilbudet på de enkelte fakultetene 

Fakultet for helsefag 

Fakultet for helsefag tilbyr bachelor, master og ph.d.-studier innenfor sykepleie og helsefag og har 

betydelig forsknings- og utviklingsaktivitet på fagområdet. Fakultetet er HiOAs største, med om lag 

6000 studenter og 600 tilsatte. 

En viktig satsing for fakultetet de siste årene har vært å kunne tilby flere gjennomgående 

utdanningsløp, fra bachelor- til master- og ph.d.-program, for å unngå såkalte blindveier i 

utdanningssystemet for de større helsefaglige videreutdanningene. Det har også vært viktig å få til 

tverrprofesjonelt samarbeid, styrking av samhandlingen med praksisfeltet, mer e-læring og 

digitalisering av eksamen.  

Fakultetet innfører også konkrete tiltak for å øke gjennomstrømmingen i studieprogrammene. Blant 

disse er utprøving av nye læringsmetoder og verktøy, tettere oppfølging og veiledning av 

kandidatene og nær kobling mellom masteroppgavene og et av forskningsmiljøene ved fakultetet. 

Tabell 10 viser bachelor- og årsstudier ved fakultetet, studieplasser samt poenggrenser for opptak 

2015. 

Tabell 10: Studieprogram og opptak, lavere grad (HF) 

Studieprogram19 2016 
Studieplasser 

Poenggrenser 2015  

   Ordinær kvote Kvote for 
førstegangs-

vitnemål 

Bachelorstudium i sykepleie, Pilestredet 497 44,8 35,9 

Bachelorstudium i sykepleie, Kjeller 155 44,8 36,3 

Bachelorstudium i sykepleie, Sandvika 30 51,1 37,1 

Bachelorstudium i vernepleie, Kjeller 100 45 35 

Bachelorstudium i vernepleie, deltid, Kjeller 50 45 Alle kval. 

Bachelorstudium i vernepleie, deltid, Bærum 50 45,6 Alle kval. 

Bachelorstudium i samfunnsernæring, Kjeller 35 50,2 42,4 

Bachelorstudium i ergoterapi, Pilestredet 65 44 36,3 

Bachelorstudium i radiografi, Pilestredet 50 49,6 39,3 

Bachelorstudium i bioingeniørfag, Pilestredet 67 52,4 41,7 

Bachelorstudium i fysioterapi, Pilestredet 120 55,6 48,2 

                                                           
18 Kilde: HiOAs kandidatundersøkelse 
19 Listen er ikke en komplett oversikt over studieprogram ved fakultetet. Dette følger som vedlegg (vedlegg 6/1) 
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Bachelorstudium i fysioterapi - mensendieck, 
Pilestredet 

55 53,4 45,7 

Bachelorstudium i farmasi, Pilestredet 65 51,1 45,8 

Bachelorstudium i læringspsykologi med vekt på 
adferdsanalyse, Kjeller 

30 49,5 42,5 

Bachelorstudium i paramedic - prehospitalt arbeid, 
Pilestredet 

60 52,5 38,1 

 

Tabell 11 gir en oversikt over masterprogrammene ved HF. Det er redegjort nærmere for 

forskerutdanningene i kapittel 7. 

Tabell 11: Masterstudier og akkreditering (HF) 

Studieprogram Akkreditert av 
NOKUT 

Etableringsdato 
og myndighet 

Kommentar  

Anestesisykepleie  22.10.2013 HiOA   

Barnesykepleie  22.10.2013 HiOA   

Biomedisin  18.08.2006 12.09.2006 KD   

Ergoterapi   18.10.2014 HiOA Studiestart høst 2016 

Fysioterapi 29.01.2013 01.03.2013 KD   

Helse og empowerment 16.11.2009   *Søker om å endre 
navn til 
masterstudium i 
empowerment og 
helsefremmende 
arbeid. Behandles i 
januar. 

Intensivsykepleie  22.10.2013 HiOA   

Jordmorfag  06.05.2014 HiOA Studiestart vår 2016 

Læring i komplekse systemer  02.03.2004?     

Psykisk helsearbeid  06.03.2008 26.03.2008 KD   

Rehabilitering og habilitering  10.04.2007 08.05.2007 KD Endret navn fra 
rehabilitering - 
fordypning barn og 
eldre godkjent av 
NOKUT 10.02.2011 

Samfunnsernæring   01.09.2009?   Endret navn fra mat, 
ernæring og helse 
09.06.2011 

Sykepleie - klinisk forskning og 
fagutvikling  

27.04.2005 11.05.2005 KD Endret navn fra klinisk 
sykepleievitenskap 
HiOA 23. oktober 
2013, Stu-sak 52/2013 

*Ved innføring av ny gradsstruktur fastsatte Utdannings- og 

forskningsdepartementet hvilke fag ved HiO som ga grunnlag for tildeling av 
graden master (2 år) i brev av 12. desember 2002 

 

Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier 

Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier (LUI) leverer utdanninger fra bachelor til ph.d., 

og driver betydelig virksomhet innenfor etter- og videreutdanning som er oppdragsfinansiert.  
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Det treårige bachelorprogrammet for barnehagelærere tilbys som heltids-, deltids- og 

arbeidsplassbasert utdanning. Sistnevnte tilbys i tett samarbeid med ulike barnehageeiere. 

Studentene kan fortsette på toårig masterstudium i barnehagepedagogikk og deretter på fakultetets 

ph.d.-program, med særlig innretning mot barnehageforskning.  

Grunnskolelærerutdanningene endres til 5-årige masterprogram fra studieåret 2017/2018. Fakultetet 

tilbyr også treårig bachelorprogram i idrett, helse og friluftsliv og treårig bachelorprogram for 

tospråklige lærere. Fra alle disse fire programmene på bachelornivå er det mulig å søke seg inn på 

masterstudiet i skolerettet utdanningsvitenskap. Fra samtlige av masterstudiene på grunnskole- og 

faglærerområdet kan studenter søke seg inn på doktorgradsprogrammet i utdanningsvitenskap, som 

er omtalt i kapittel 7.  

Innenfor internasjonale studier og tolking tilbys to bachelorprogrammer og et masterstudium, som 

kvalifiserer for ph.d.-programmet omtalt i kapittel 7. Fagmiljøet ved internasjonale studier og 

tolkeutdanning driver en viktig del av internasjonaliseringsarbeidet rettet mot forskning og utdanning 

ved fakultet LUI.  

HiOA er landets desidert største lærested for yrkesfaglærere, med i alt åtte ulike 

yrkesfagutdanninger. Samtlige av disse bachelorstudiene gir mulighet for opptak til 

masterprogrammet i yrkespedagogikk og videre til fakultetets doktorgradsprogram, med yrkesfaglig 

innretning.  

Tabell 12 viser bachelor- og årsstudier ved fakultetet, studieplasser samt poenggrenser for opptak 

2015. 

Tabell 12 Studieprogram og opptak, lavere grad (LUI) 

Studieprogram 2016 
Studieplasser 

Poenggrenser 2015  

   Ordinær kvote Kvote for 
førstegangs-

vitnemål 

Trafikklærerutdanning, kandidatstudium, Kjeller 20 51  

Yrkesfaglærerutdanning i service og samferdsel, 
Kjeller  

5 Alle kval.  

Yrkesfaglærerutdanning i helse- og oppvekstfag, 
Kjeller 

25 Alle kval.  

Yrkesfaglærerutdanning i helse- og oppvekstfag, 
deltid, Kjeller 

8 Alle kval.  

Yrkesfaglærerutdanning i design- og håndverksfag, 
Kjeller 

30 Alle kval.  

Yrkesfaglærerutdanning i bygg og anleggsteknikk, 
Kjeller 

10 Alle kval.  

Yrkesfaglærerutdanning i restaurant- og matfag, 
Kjeller 

30 Alle kval.  

Yrkesfaglærerutdanning i elektrofag, Kjeller 10 Alle kval.  

Yrkesfaglærerutdanning i teknikk og industriell 
produksjon, Kjeller 

10 Alle kval.  

Yrkesfaglærerutdanning i bygg og anleggsteknikk, 
nettbasert 

8 Alle kval.  

Yrkesfaglærerutdanning i elektrofag, nettbasert 5 Alle kval.  

Yrkesfaglærerutdanning i teknikk og industriell 
produksjon, nettbasert 

10 Alle kval.  
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Yrkesfaglærerutdanning i service og samferdsel, 
nettbasert 

5 Alle kval.  

Yrkesfaglærerutdanning i bygg og anleggsteknikk, 
Hordaland 

 Alle kval.  

Yrkesfaglærerutdanning i elektrofag, Hordaland  Alle kval.  

Yrkesfaglærerutdanning i teknikk og industriell 
produksjon, Hordaland 

 Alle kval.  

Yrkesfaglærerutdanning i service og samferdsel, 
Hordaland 

 Alle kval.  

Yrkesfaglærerutdanning i bygg og anleggsteknikk, 
Rogaland 

* Alle kval.  

Yrkesfaglærerutdanning i elektrofag, Rogaland * Alle kval.  

Yrkesfaglærerutdanning i teknikk og industriell 
produksjon, Rogaland 

* Alle kval.  

Yrkesfaglærerutdanning i service og samferdsel, 
Rogaland 

* Alle kval.  

Bachelorstudium - barnehagelærerutdanning, 
Pilestredet 

235 41,9 Alle kval. 

Bachelorstudium - barnehagelærerutdanning, deltid, 
Pilestredet 

120 Alle kval. Alle kval. 

Tegnspråk, årsstudium, Pilestredet 25 41,6 Alle kval. 

Bachelorstudium i tegnspråk og tolking, Pilestredet 25 42,6 Alle kval. 

Bachelorstudium i utviklingsstudier, Pilestredet 30 42,8 37,7 

Utviklingsstudier, årsstudium, Pilestredet 30 44 37,9 

Kroppsøving og idrett, årsstudium, Pilestredet 16 52,5 42,3 

Bachelorstudium i idrett, friluftsliv og helse, 
Pilestredet 

60 45,3 37,5 

Grunnskolelærerutdanning 1.-7. trinn, Pilestredet 192 44,6 37,9 

Grunnskolelærerutdanning 5.-10. trinn med norsk, 
Pilestredet 

50 45,6 40 

Grunnskolelærerutdanning 5.-10. trinn med engelsk, 
Pilestredet 

53 47,8 41,3 

Grunnskolelærerutdanning 5.-10. trinn med 
matematikk, Pilestredet 

65 47,2 43,3 

Bachelorstudium - lærerutdanning for tospråklige 
lærere, deltid (4 år) 

40 Alle kval. Alle kval. 

 

Tabell 13 gir en oversikt over masterprogrammene ved LUI. Det er redegjort nærmere for ph.d.-

programmene i kapittel 7. 

Tabell 13 Masterstudier og akkreditering (LUI) 

Studieprogram Akkrediter
t av 
NOKUT 

Etablerings-
dato og 
myndighet 

Kommentar  

Barnehagepedagogikk   12.12.2002 KD*   

IKT-støttet læring 17.11.2008 23.03.2009 KD   

Flerkulturell og 
internasjonal utdanning 

  12.12.2002 KD* Endret navn fra flerkulturell og 
utviklingsrettet utdanning HiO 
8.5.2003, S-sak 40/2003 

Skolerettet 
utdanningsvitenskap 

16.06.2005 24.06.2005 KD Endret navn fra 
grunnskoledidaktikk 
20.06.2011 
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Yrkespedagogikk         

*Ved innføring av ny gradsstruktur fastsatte Utdannings- og 

forskningsdepartementet hvilke fag ved HiO som ga grunnlag for tildeling av 
graden master (2 år) i brev av 12. desember 2002 

 

Fakultet for samfunnsfag 

Fakultet for samfunnsfag tilbyr utdanninger på alle gradsnivåer, samt årsstudier, videreutdanninger 

og oppdragsundervisning. Administrasjon og ledelse er det eneste bachelorstudiet ved fakultetet 

som i dag ikke har en mulighet for videre studier på masternivå ved fakultetet. Et masterstudium i 

administrasjon og ledelse er imidlertid under utvikling. 

Fakultetet har økt tilbudet av etter- og videreutdanning de siste årene gjennom «School of 

Management». Det er lagt vekt på en ledelsesutdanning som er arbeidslivsrelevant, basert på 

kunnskap og forskning fra de mange profesjonene HiOA utdanner til. Denne enheten skreddersyr 

gjerne kompetanseutvikling for ulike virksomheter. Fakultetet har også et utstrakt faglig samarbeid 

med de andre fakultetene, SPS og de andre forskningsinstituttene og ikke minst det nye senteret for 

arbeidsinkludering ved HiOA. 

Tabell 14 viser bachelorstudier og årsstudier ved fakultetet, studieplasser samt poenggrenser for 

opptak 2015. 

Tabell 14 Studieprogram og opptak, lavere grad (SAM) 

Studieprogram 2016 
Studieplasser 

Poenggrenser 2015  

   Ordinær kvote Kvote for 
førstegangs-

vitnemål 

Bachelorstudium i barnevern, Pilestredet 90 49,9 42,6 

Bachelorstudium i barnevern, deltid, Pilestredet 53 40,5  

Bachelorstudium i sosialt arbeid, Pilestredet 133 50,6 42,8 

Bachelorstudium i arkivvitenskap, Pilestredet 32 49 Alle kval. 

Bachelorstudium i administrasjon og ledelse, 
Pilestredet 

141 49 41,9 

Økonomi og ledelse, årsstudium, Pilestredet 20 61,1 47,5 

Økonomi og ledelse, årsstudium, deltid, Pilestredet 20 60,5 40,2 

Bachelorstudium i bibliotek- og 
informasjonsvitenskap, Pilestredet 

120 Alle kval. Alle kval. 

Bachelorstudium i økonomi og 
administrasjon/revisjonsfag/facility management 

245 50 43,6 

Bachelorstudium i journalistikk, Pilestredet 70 53,7 46,7 

Arkiv og dokumentbehandling, årsstudium, deltid, 
Pilestredet 

12 58,2 Alle kval. 

Bibliotek- og informasjonsvitenskap, årsstudium, 
Pilestredet 

10 50,8 Alle kval. 

Medier og kommunikasjon, årsstudium, Pilestredet 10 51,9 39,2 

Bachelorstudium i fotojournalistikk, Pilestredet 12 64,4 64 

Bachelorstudium i medier og kommunikasjon, 
Pilestredet 

40 50,4 42,5 
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Tabell 15 gir en oversikt over masterprogrammene ved SAM. Det er redegjort nærmere for ph.d.-

programmene i kapittel 7. 

Tabell 15 Masterstudier og akkreditering (SAM) 

Studieprogram Akkreditert 
av NOKUT 

Etableringsdato og 
myndighet 

Kommentar  

Bibliotek - styring og 
ledelse 

21.02.2012 14.03.2012 KD Erfaringsbasert, 90 stp 

Bibliotek- og 
informasjonsvitensk
ap 

  12.12.2002 KD*   

Journalistikk 12.11.2012 30.11.2012 KD  Startet opp august 2014 

Sosialfag 
(studieretninger: 
barnevern, 
familiebehandling, 
sosialt arbeid, 
internasjonal sosial- 
og helsepolitikk)  

  23.10.2012 HiOA Endret fra tre studier, to studier 
akkreditert av NOKUT og etablert 
av KD: familiebehandling 
27.06.2007/11.10.2007, 
internasjonal sosial- og 
helsepolitikk 
19.01.2005/03.02.05, mens 
sosialt arbeid ble etablert av KD i 
brev av 21.11.2002. 

Styring og ledelse  10.04.2007 08.05.2007 KD Erfaringsbasert, 90 studiepoeng 

Økonomi og 
administrasjon - 
siviløkonom  

18.01.2012 17.02.2012 KD   

*Ved innføring av ny gradsstruktur fastsatte Utdannings- og 

forskningsdepartementet hvilke fag ved HiO som ga grunnlag for tildeling av 
graden master (2 år) i brev av 12. desember 2002 

 

 

Fakultet for teknologi, kunst og design 

Fakultet for teknologi, kunst og design (TKD) har utdanninger i tekniske fag, kunstfag og designfag.  

Fra samtlige av bachelorstudiene er det mulig å søke seg videre til masterstudier også ved andre 

universiteter. Med en bachelorgrad i bioteknologi og kjemi, kan en søke opptak til masterstudiet i 

biomedisin ved Fakultet for helsefag. Innenfor design er det mulig å ta bachelor- og masterstudium i 

produktdesign. I tillegg er det mulig å ta bachelorutdanninger som kan danne utgangspunkt for 

videre utdanninger, eller årsstudier og etter- og videreutdanning. Som ved de andre fakultetene 

kobles også TKDs studenter tett til FoU-aktiviteten. Studentenes arbeid er også i stor grad knyttet til 

utviklingsarbeid ute i næringslivet. Fakultetet tilbyr også etter- og videreutdanning gjennom en egen 

enhet for oppdrag og kompetanseutvikling knyttet til institutt for estetiske fag. 

Tabell 16 viser bachelorstudier og årsstudier ved fakultetet, studieplasser samt poenggrenser for 

opptak 2015. 
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Tabell 16 Studieprogram og opptak, lavere grad (TKD) 

Studieprogram 2016 
Studieplasser 

Poenggrenser 2015  

   Ordinær kvote Kvote for 
førstegangs-

vitnemål 

Bachelorstudium i ingeniørfag, bygg, Pilestredet 155 49,1 39,4 

Bachelorstudium i ingeniørfag, data, Pilestredet 75 48 38,3 

Bachelorstudium i ingeniørfag, elektronikk og 
informasjonsteknologi, Pilestredet 

95 45,6 Alle kval. 

Bachelorstudium i ingeniørfag, bioteknologi og kjemi, 
Pilestredet 

40 Alle kval. Alle kval. 

Bachelorstudium i ingeniørfag, maskin, Pilestredet 80 50 41 

Bachelorstudium - faglærerutdanning i formgiving, 
kunst og håndverk, Pilestredet 

60 Alle kval. Alle kval. 

Bachelorstudium i kunst og design - Kunst og 
formidling, Pilestredet 

13 44,9 Alle kval. 

Bachelorstudium i kunst og design - Mote og 
produksjon, Pilestredet 

13 53,8 44,8 

Bachelorstudium i informasjonsteknologi, Pilestredet 52 45,6 Alle kval. 

Bachelorstudium i produktdesign, Kjeller 42 OPPTAKSPRØVER  

Bachelorstudium i drama og teaterkommunikasjon, 
Pilestredet 

12 42,1 35,8 

Bachelorstudium i anvendt datateknologi, Pilestredet 70 48,4 35,5 

Design og kommunikasjon i digitale medier, 
årsstudium, deltid, Pilestredet 

30 53,4 Alle kval. 

Drama og teaterkommunikasjon, årsstudium, 
Pilestredet 

16 48,4 33,8 

Bachelorstudium i ingeniørfag, energi og miljø, 
Pilestredet 

51 Alle kval. Alle kval. 

 

Tabell 17 gir en oversikt over masterprogrammene ved TKD. Det er redegjort nærmere for ph.d.-

programmene i kapittel 7. 

Tabell 17 Masterstudier og akkreditering (TKD) 

Studieprogram Akkreditert 
av NOKUT 

Etableringsdato og 
myndighet 

Kommentar  

Energi og miljø i bygg 20.12.2010 07.02.2011 KD   

Estetiske fag 
(studieretninger: drama 
og 
teaterkommunikasjon, 
fagdidaktikk: kunst- og 
design, kunst i 
samfunnet, mote og 
samfunn) 

 12.12.2002 KD* Et eldre hovedfag i forming, 
revidert og etablert som 
masterstudium i forming i 
12.12.2002, endret navn til 
formgiving, kunst og 
håndverk, HiO 27. mars 2003, 
s-sak 29/2003, endret navn til 
estetiske fag med to 
studieretninger (kunst- og 
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designdidaktikk, drama- og 
teaterkommunikasjon og 
kunst, design og 
entreprenørskap) HiO 
13.11.2010, stu-sak 26/2010, 
s-sak 22/2011, endret navn 
på de to studieretningene og 
opprettet en ny studieretning 
(fagdidaktikk: kunst og 
design, kunst i samfunnet, 
mote og samfunn) HiOA 
27.02.2014, stu-sak 6/2014 

Produktdesign: 
materialitet, prosesser 
og miljø for fremtiden   

27.11.2006    

Universell utforming av 
IKT  

21.02.2012 09.03.2012 KD Universal Design of ICT 

*Ved innføring av ny gradsstruktur fastsatte Utdannings- og 
forskningsdepartementet hvilke fag ved HiO som ga grunnlag for tildeling av 
graden master (2 år) i brev av 12. desember 2002 

6.6  Oppsummering: Styrking av utdanningene 

Studiene ved HiOA har mange søkere, noe som har resultert i strengere faglige krav til de som blir 
tatt opp som studenter. Kandidatene fra HiOA er ettertraktet i arbeidslivet. HiOA vil fortsette de tette 
koblingene mellom utdanning og praksisfeltet for å styrke utdanningene videre. 

HiOAs omfattende forskningsaktivitet bidrar til bedre utdanninger og forskningsbasert undervisning. 
Kvalitet i utdanningene er høyt prioritert. HiOA vil i 2016-2018 bruke 36 millioner kroner til å 
forbedre utdanningskvaliteten ytterligere. I tillegg har styret vedtatt å satse på digitalisering av 
utdanningene, og strategisk utvikling av infrastruktur for å gi studentene et godt og variert tilbud på 
lærings- og vurderingsformer i studiene. 
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Vedlegg til kap. 6 

Vedlegg Vedlegg nr. 

Oversikt over HiOAs utdanningstilbud med akkrediteringsår 
 

- Bachelorstudier (etableringstidspunkt og uteksaminerte kandidater 
2011-2015) 

- Masterstudier (godkjenningsorgan, -tidspunkt og uteksaminerte 
kandidater 2011-2015) 

6/1 
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7. Forskerutdanningene 

KD § 3-3 (3) f): 

Institusjonen skal ha en stabil forskerutdanning og rett til å tildele doktorgrad alene på minst fire 

fagområder. To av disse skal være sentrale i forhold til regionale virksomheters verdiskaping 

samtidig som fagområdene har nasjonal betydning. Den ene av de fire doktorgradene kan utgjøres 

av stipendprogram for kunstnerisk utviklingsarbeid som institusjonen har fått akkreditering for. 

 

NOKUT § 5-6: 

Institusjonen skal ha minst fire doktorgradsutdanninger med jevnlig opptak av et rimelig antall 

kandidater 

For minst to av doktorgradsutdanningene kreves det at kandidater har disputert innen rimelig tid. 

For to av doktorgradsutdanningene er minstekravet at et rimelig antall kandidater i minst to år har 

hatt tilfredsstillende progresjon i doktorgradsløpet 

7.1  Forskerutdanninger med stor verdi for samfunnet 

I dette kapittelet presenteres HiOAs forskerutdanninger, hvordan de er organisert og knyttet til 
HiOAs samfunnsoppdrag, øvrige utdanninger og forskningsaktivitet. Kapittelet viser at HiOA 
tilfredsstiller kravet om å ha stabil forskerutdanning på minst fire fagområder.  
 
HiOA har forskerutdanninger på områder som vurderes som svært viktige av myndighetene.  
I politisk sammenheng kommer dette blant annet til uttrykk i KDs budsjettproposisjon for 2012 «Det 
er særleg viktig å styrke utdanninga og forskningsaktivitetene innafor profesjonsfaga». I regjeringens 
langtidsplan for forskning og høyere utdanning fra 2014 er «fornyelse i offentlig sektor og bedre og 
mer effektive velferds-, helse- og omsorgstjenester» utpekt som et prioritert område for langsiktig 
opptrapping. Internasjonalt kommer behovet til uttrykk i at «Helse og demografisk endring» er en av 
syv sentrale samfunnsutfordringer som identifiseres gjennom EUs forskningsstrategi Horisont 2020. 
 
Offentlig sektor representerer en betydelig del av samfunnets verdiskaping, og bedre og mer 
effektive tjenester er av betydelig verdi for samfunnet. I løpet av de nærmeste årene vil HiOA levere 
over hundre kandidater fra doktorgradsprogrammene. Spisskompetansen som utvikles i 
doktorgradsprogrammene vil styrke profesjonene og utdanningene ved HiOA. Dette vil ha stor 
betydning for arbeidsliv og offentlig tjenesteutvikling, regionalt og nasjonalt.  

7.2 Programmene 

HiOAs doktorgradsprogrammer har et profesjonsperspektiv og en tverrfaglig kunnskapsbase som 
reflekterer høgskolens faglige profil og egenart. Programmene er fordelt på tre fakulteter og Senter 
for profesjonsstudier. Alle programmene har vært igjennom vurderinger som inkluderer 
programplan, institusjonens faglige basis og kompetanse samt internasjonale og nasjonale nettverk.  
Tabell 18 viser antall som er tatt opp og registrert på ph.d.-utdanningene. Fra et beskjedent antall 
frem til 2011, er ph.d.-utdanningene nå blitt en sentral del av virksomheten ved HiOA. De neste 
årene vil antallet stipendiater økes i de enkelte utdanningene.  
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Opptak og registrerte på ph.d.- studier med akkrediteringsår 

    2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Profesjons-
studier (2004) 

Opptakstall 5 8 6 5 4 2 4 3 4 7 4 

Registrerte 5 13 19 23 27 29 30 32 28 31 26 

Sosial arbeid 
og sosial-
politikk (2010) 

Opptakstall            6 7 8 5 9 

Registrerte            6 13 21 26 34 

Atferds-
analyse (2010) 

Opptakstall           2 7 3 5 4 13 

Registrerte           2 9 12 16 20 31 

Utdannings-
vitenskap for 
lærer-
utdanning 
(2012) 

Opptakstall               2 12 3 11 

Registrerte               2 14 17 27 

Bibliotek- og 
informasjons-
vitenskap 
(2012) 

Opptakstall               3 5 5 8 

Registrerte               3 8 13 21 

Helsevitenskap 
(2013) 

Opptakstall                 3 12 16 

Registrerte                 3 15 31 

Totalt Opptakstall 5 8 6 5 4 5 16 18 37 36 61 

Registrerte 5 13 19 23 27 32 45 62 90 122 170 

Tabell 18: Doktorgradsprogrammer med akkrediteringsår, opptakstall og registrerte stipendiater (Kilde: HiOA) 

Under er det redegjort nærmere for innholdet i de ulike programmene. Programmene gjenspeiler 
HiOAs faglige profil, og det er et nært samspill mellom doktorgradsprogrammene, forskningen og 
den øvrige utdanningsporteføljen ved HiOA.  

Doktorgradsprogram i profesjonsstudier 

Profesjonene utgjør kjernen i et fungerende velferdssamfunn. Kunnskap om profesjonene, deres 

egenart og hva som driver utviklingen av dem er derfor avgjørende, slik det også ble fremhevet i 

Meld. St. 7 (2014–2015) Langtidsplan for forskning og høyere utdanning 2015–2024.  

Profesjonsstudier er en samlebetegnelse på studier av profesjonenes samfunnsmessige rolle, deres 
kunnskapsmessige og etiske handlingsgrunnlag, de institusjonelle og samfunnsmessige rammene for 
yrkesutøvelse og profesjonenes praktiske håndtering av dilemmaer i yrkesfeltet. Det omfatter også 
studier av utdannings- og yrkessosialisering og av forholdet mellom profesjonskvalifisering og 
profesjonsutøvelse. Av forskeropplæringens 180 studiepoeng omfatter emnedelen 35 studiepoeng. 
 
Doktorgradsprogrammet i profesjonsstudier er i kjernen av HiOAs samfunnsoppdrag. Det ble 
akkreditert i 2004 og ligger ved Senter for profesjonsstudier. Doktorgradsprogrammet i 
profesjonsstudier har nasjonal betydning som sentral premissleverandør for et ungt, men stadig mer 
betydningsfullt forskningsfelt. De uteksaminerte ph.d.-kandidatene bidrar både som forskere, i 
sentrale roller i forvaltningen og i andre viktige posisjoner for utviklingen av profesjoner som 
velferdsstaten trenger. Programmet er unikt i Norge, tverrfaglig, og rekrutterer stipendiater med ulik 
faglig bakgrunn.  

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/Meld-St-7-20142015/id2005541/
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Eksempler på prosjekter i programmet:  

Doktorgradsprogram i atferdsanalyse 

Atferdsanalyse handler om å forstå hvordan vi lærer, hva som gjør at vi holder fast på den måten vi 

opptrer på, og hvordan atferd kan endres. Store samfunnsutfordringer som overvekt, 

avhengighetsatferd, og atferd som påvirker miljøet vårt, kan bare løses om vi finner frem til de 

faktorene som styrer våre valg. Forskning viser tydelig at det ikke er nok å ha kunnskap om ernæring, 

hva som skaper bærekraftig miljø eller skadevirkningene av alkohol og andre rusmidler. 

Miljøbetingelser må tilrettelegges for at vi faktisk endrer atferd, om det så er på individ-, gruppe, - 

eller organisasjonsnivå. Innenfor denne tradisjonen er det en tydelig forbindelse mellom konseptuell, 

eksperimentell og anvendt analyse. Forskning innenfor atferdsanalyse retter seg ikke spesielt mot én 

sektor i samfunnet, men mot mange ulike sektorer og nivåer. Forskningen på ph.d.-programmet i 

atferdsanalyse spenner bredt. I samarbeid med forskningsavdelingen ved Det Norske Veritas (DNV 

GL) er det prosjekter med formål å skape innovasjon i offentlig sektor. Det forskes også på 

skatteunndragelse i Brasil, korrupsjon i Ghana, dyrevelferd og samarbeid og konkurranse i bedrifter. 

Det drives også grunnforskning på språk, begrepsdannelse og hukommelse fra et atferdsanalytisk 

perspektiv. Mange av disse arbeidene er i den internasjonale forskningsfronten. Forskere fra HiOA er 

blitt referert i amerikanske rettssaker, knyttet til forsikringsutbetalinger for behandling av barn og 

unge med autisme. Av de 25 doktorgradskandidatene som er knyttet til programmet er mer enn 

halvparten internasjonale kandidater. Doktorgradsprogrammet har hatt kandidater fra USA, England, 

Portugal, Tyskland, Brasil, Ghana, Italia, Sverige, Danmark og Island. Dette ph.d.-programmet er det 

eneste i sitt slag i Europa, så nedslagsfeltet og søkergrunnlaget er bredt. Doktorgradsprogrammet i 

atferdsanalyse ble akkreditert i 2010. Opplæringsdelen er på 30 studiepoeng, mens forskningsdelen 

er på 150.  

Eksempler på prosjekter i programmet: 

I samarbeid med stiftelsen LIONS arbeider vi med 

hvordan evidensbaserte programmer i skolen kan 

bidra til å utvikle elevenes sosiale og emosjonelle 

kompetanse. Henrik Rødsten Gilde evaluerer i sitt 

doktorgradsprosjekt LIONS-programmet Mitt valg, 

blant annet med tanke på om det forbygger 

mobbing i skolen. 

Sykefravær i profesjoner: Doktorgradsstipendiat 

Aleksander Årnes Madsen vil se på yrkesforskjeller når det 

gjelder sykefravær. Er det forskjeller i risiko for 

sykefravær mellom ulike profesjoner? Og hvilken 

betydning kan sykefravær ha for yrkeskarrieren? 

Hensikten med studien er å gi økt kunnskap om samspillet 

mellom yrke og fravær. Den er også å undersøke hvilke 

konsekvenser fravær har for profesjonsutøveres karriere 

– forekommer det systematiske forskjeller i hvem som 

forblir i yrket, endrer karriere eller forsvinner ut av 

arbeidslivet? 

Rekruttering til og avgang fra læreryrket: 

Stipendiat Marie Lande With forsker på 

rekruttering til læreryrket og avgang fra 

læreryrke. Hun ser blant annet på 

rekruttering til ulike lærerutdanninger, 

hvordan sosial bakgrunn, etnisitet og 

kjønn påvirker om de fullfører 

lærerutdanningen eller ikke, overgangen 

fra utdanning til arbeidsmarkedet og hva 

som avgjør om de blir værende i yrket eller 

ikke. 

Magnus Helgheim Blystad studerer i sitt 

doktorgradsprosjekt prososial atferd hos rotter. 

Utgangspunktet for arbeidet er en tradisjon innen 

evolusjonsvitenskap som vil hevde at altruistisk atferd er 

et resultat av seleksjon som gir en fordel til de individene 

som samarbeider og som således bidrar til gruppen. 

Dette prosjektet skal kaste lys over noen biologiske 

betingelser for uselvisk atferd. 
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Doktorgradsprogram i sosialt arbeid og sosialpolitikk 

Sosialt arbeid er kjernen for profesjoner som barnevernspedagoger og sosionomer. 
Doktorgradsprogrammet er disiplinoverskridende i den forstand at det baserer seg på bidrag fra flere 
fag innenfor samfunnsvitenskap og humaniora, og er relevant for kandidater med bakgrunn fra 
sosialfag, helsefag, samfunnsvitenskapelige fag eller humaniora.  
 
HiOA sitt program er det eneste i Norge som kombinerer sosialt arbeid og sosialpolitikk. Formålet er 
å utvikle kunnskapsgrunnlaget og belyse spørsmål som kan forbedre velferdsstatens ordninger, 
forvaltningen og bruken av disse ordningene. Betydningen for samfunnet og for den enkelte er stor. 
Programmet i sosialt arbeid og sosialpolitikk har inngått samarbeidsavtale med to andre sosialfaglige 
fakultet/høgskoler og har per i dag fem ph.d.-kandidater fra disse høgskolene. Programmet har 
inngått avtale med NAV, som inkluderer at en av stipendiatene er finansiert som «offentlig sektor 
stipendiat». 
 
Koblingen mellom sosialt arbeid og sosialpolitikk gjør det mulig å undersøke hvordan tiltak og 
beslutninger påvirker menneskers hverdagsliv, levekår og livskvalitet i ulike livsfaser og livsformer og 
hvordan den enkeltes livssituasjon må forstås i lys av de sosialpolitiske forhold. I et slikt perspektiv 
fungerer sosialt arbeid og sosialpolitikk gjensidig berikende.  

Eksempler på prosjekter i programmet: 

 

Doktorgradsprogram i bibliotek og informasjonsvitenskap 

Kunnskapsinnhenting og kategorisering av kunnskap er helt avgjørende i informasjonssamfunnet. 
Programmet har tre kjerneområder; kunnskapsorganisasjon og gjenfinning, litteratur og bruker, samt 
bibliotek og samfunn. Doktorgradsprogrammet tar for seg grensesnittet i systemer for organisering 
av informasjon, for eksempel et bibliotek i fysisk og digital form, og faktiske og potensielle brukere av 
dokumentene i systemet. Programmet består av emner knyttet til informasjons- og kulturpolitikk, 
samt forholdet mellom informasjonssystemer og brukere.  
 
HiOA har et nasjonalt ansvar for bibliotekarutdanning. Doktorgradsprogrammet handler om hvordan 
informasjon sorteres og gjenfinnes. Det er av grunnleggende betydning for å sikre at flest mulig får 
tilgang til og finner frem til relevant informasjon. Kunnskapen som prosjektene generer vil være 
viktig for både de som arbeider med å innsamle og arkivere informasjon, og for videre utvikling av 
forskningsfeltet. Programmet i bibliotek og informasjonsvitenskap har et kontraktfestet samarbeid 
med NRK som inkluderer tilgang til data som grunnlag for å utforme kategoriseringer (metadata). 
Dette er en del av et samarbeid også med Nasjonalbiblioteket, som er endelig mottager av NRKs 
publiseringer. 

Arbeid og helse: Kristian Heggebø viser 

sammenhengen mellom arbeidsledighet 

og helseproblemer i lys av den pågående 

økonomiske krisen i Europa. Ph.d.-

prosjektet heter "Labor market 

attachment and health status in 

Scandinavia during an economic 

downturn: Hiring, firing and health effects 

of unemployment state»  

Skam og fattigdom: Carolina Helena Ohls viser hvordan skam 

påvirker arbeidsledige personer. For mennesker i marginaliserte 

posisjoner kan skam være et hinder for å komme seg videre i 

livet. Ohls ser på hva som ligger bak at noen føler skam, hva 

skammen gjør med oss, og hvordan man kan motvirke den. 

Ph.d.-prosjektet heter “Shame and anti- poverty polices in a 

Norwegian context – a PhD study exploring the co- construction 

of shame and the social and influences emerging from 

participation in a welfare-to-work programme”  
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Eksempler på prosjekter i programmet: 

Doktorgradsprogram i utdanningsvitenskap  

HiOA er den største leverandøren av lærere og kunnskap til norsk skole. Forventningen til tettere 
integrering mellom lærerutdanninger og forskning er nå høyere, og HiOAs ambisjon er fortsatt å 
være den utdanningsinstitusjonen som preger norsk skole aller mest. Programmet legger til rette for 
forskningsinnsats på fagområder der høgskolen har et særskilt samfunnsmandat og har bygd opp en 
særlig kompetanse.  
 
Det er innført økte faglige krav til lærerne, blant annet ved innføring av masterutdanning som 
fremtidig norm for lærerutdanningene. Regjeringens strategi «Lærerløftet» (2014) befester både den 
politiske og faglige vektleggingen av lærerens rolle i utviklingen av skolen. På dette området har HiOA 
et tydelig samfunnsmandat og betydelig kompetanse.  
 
Utdanningsvitenskapelig forskning er et flerfaglig forskningsfelt. Studiet legger til rette for både 
disiplinforankret og tverrvitenskapelig forskning. Studiet kjennetegnes ved teori- og 
metodemangfold, og ved sammenligninger mellom skoler i Norge og skoler og utdanningssystemer i 
andre land. Programmet har særlig oppmerksomhet om flerkulturelle, internasjonale og komparative 
utdanningsvitenskapelige problemstillinger. Dette kan dreie seg om barns kombinasjon av lek og 
læring, gruppedynamikk i klasserommet, lærerrollen og andre tema som er med på å løfte kvaliteten 
i norske skoler og barnehager. Programmet /fakultetet har avtale med det private 
barnehageselskapet Kanvas om en næringsstipendiat. Det arbeides med å etablere et forpliktende 
samarbeid med Utdanningsetaten i Oslo om en stipendiatordning for kommunalt tilsatte, en parallell 
til «nærings-ph.d.» for offentlig sektor.  
 
Eksempler på prosjekter i programmet: 

Doktorgradsprogram i helsevitenskap 

Doktorgradsstudiet i helsevitenskap er nært knyttet opp til HiOAs samfunnsoppdrag og 
kjernevirksomhet. I figur 17 viste vi hvordan helsefag er helt sentralt i HiOAs faglige profil og at HiOA 
har flere publiseringspoeng innenfor helsefag enn de tre yngste universitetene. Ph.d.-programmet i 
helsevitenskap har derfor stor betydning for å gi det løft i omfang og kvalitet som helsefagene ved 
HiOA ønsker å realisere. Profesjonsstudiene i helsefag har tidligere ikke har hatt noe «eget» 

Barnebibliotek i Norge: Stipendiat Åse 

Kristine Tveit skriver ph.d.-avhandling 

om barnebibliotek i Norge og bruken av 

disse. Hun viser bibliotekenes rolle som 

kulturinstitusjon for barnelitteraturen. 

Bruk av sosiale medier under kriser: Stipendiat 

Anna Grøndahl Larsen forsker på journalisters 

bruk av sosiale medier under kriser, og viser at 

sosiale medier har ulike funksjoner i form av å 

være informasjonsgrunnlag og diskusjonsarena. 

Dialog for en bedre skole: Stipendiat Øyvind 

Høie Henriksen forsker på hvordan dialog 

mellom lokale utdanningsmyndigheter og 

skoleledere kan bidra til få forbedre skolen. 

Lokale utdanningsmyndigheter jobber for en 

bedre skole, mens skoleledere savner støtte 

fra toppen.  

Fra frafall til kvalitet: Stipendiat Åse Bruvik retter 

søkelyset på hvordan yrkesfaglærer yrkesretter og 

tilpasser undervisningen til den enkeltes interesser og 

behov. Fokuset vil være på yrkesfaglærerens 

forståelse for en slik yrkesretting og intensjonen i de 

politiske føringene, og om dette kan ses sammen med 

utfordringene knyttet til frafall i yrkesfaglige opplæring.  
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doktorgradsprogram i regionen Oslo/Akershus. HiOA har også et nasjonalt ansvar gjennom å tilby 
dette som den største leverandøren av helsefaglige profesjonsutdanninger i Norge. De aller fleste 
doktorgradsprosjektene er samarbeidsprosjekter der resultatene fra prosjektene kommer 
samarbeidende institusjoner og resten av helsefeltet til gode. Programmet har en viktig rolle i 
kompetanseheving innen helsefag både i regionen og på nasjonalt nivå. 
 
Doktorgradsprogrammet i helsevitenskap hadde oppstart i 2013 og har derfor ikke uteksaminerte 
kandidater ennå, men ser vi på samarbeidskandidater20 har det blitt uteksaminert hhv. 15, 6, 11 og 
12 i årene 2012-2015, dvs. 11 disputaser i gjennomsnitt i årene 2012-2015. Prognosen for disputaser 
de kommende årene er 9, 7, 9 for 2017-2019 og HF har fortsatt 24 samarbeidskandidater (per 
25.1.2016) som vil disputere i de kommende årene, de siste i 2018. 
 
Selv om doktorgradsprogrammet er relativt nytt, har det allerede blitt tatt opp 33 kandidater per 

31.12.2015. Forut for etableringen av programmet har HF hatt et jevnt antall på 50-60 

samarbeidskandidater knyttet til fakultetet og det er forventet at programmet vil vokse til den 

samme størrelsen eller mer. Ved inngangen til 2016 har HF 24 samarbeidskandidater som vil 

disputere i perioden fram til 2018. 

Doktorgradsprogrammet i helsevitenskap har en flerfaglig og tverrfaglig profil som vektlegger en 
kritisk tilnærming til dagens helseutfordringer på tvers av helseprofesjonene og danner grunnlag for 
utvikling av kunnskapsbaserte helsetjenester. Den helsefaglige forskningen foregår i stor grad i 
samarbeid med det kliniske feltet og er rettet mot evaluering og intervensjoner innen 
helsefremming, forebygging, behandling, rehabilitering og omsorg. Opplæringsdelen består av to 
obligatoriske helsevitenskapelige emner, ett fordypningsemne i metode og to valgfrie emner. 
 
Programmet har inngått samarbeidsavtaler med Nasjonal forskerskole i farmasi og Nasjonal 
forskerskole for helse og omsorg i kommunehelsetjenesten (oppstart 1.1.2016). I tillegg foreligger 
det flere avtaler på prosjektnivå, knyttet til de enkelte doktorgradsprosjektene. 
 

Eksempler på prosjekter i programmet: 

 

                                                           
20 Samarbeidskandidater: Kandidater som er ansatt ved HiOA i stipendiatperioden, men som følger ph.d.-
program samt disputerer ved en annen institusjon. Disse kandidatene gir uttelling for HiOA mht. resultatbasert 
omfordelings-insentivsystemet. 

Forskning på underernærte eldre: Mange syke 

eldre får ikke i seg nok mat og blir underernærte. I 

dag mangler det oversikt over hvor mange eldre 

det gjelder. Stipendiat Ellisiv Lærum Jacobsen har 

undersøkt hvor mange pasienter det gjelder, og 

hvordan de opplever å være underernært. Tidlig 

vurdering av ernæringsstatus er viktig for at rett 

behandling og oppfølgning iverksettes. Jacobsen 

forsker på hvilke sammenhenger det er mellom 

ernæringsstatus, fysisk funksjon og helserelatert 

livskvalitet, og hvilke opplevelser og erfaringer 

underernærte eldre har med å være underernærte. 

Jodmangel hos gravide og barn: Stipendiat Marianne 

Hope Abel viser at overraskende mange norske gravide 

får for lite jod i kosten. Jod er særlig viktig for hjernens 

utvikling hos barn. På verdensbasis er jodmangel den 

viktigste årsaken til hjerneskade som kan forebygges. 

Det er for lite kunnskap om konsekvensene av mildere 

former for jodmangel, som mange norske gravide lider 

av. Abel skal i sitt arbeid vise om barn som har vært 

utsatt for jodmangel tidlig i livet har redusert motorisk 

utvikling, språkutvikling og IQ, mer atferdsproblemer, 

mer ADHD-symptomer eller reduserte skoleferdigheter 

ved 3- og 8-års alder. Abel er i gang med en «nærings-

ph.d.» i tett samarbeid med matindustrien. 
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7.3  Programmenes oppbygging 

Det er utformet strategi for rekruttering, og etablert systemer og rutiner for at stipendiatene 
fullfører på planlagt tid. Forskrift om graden philosophiae doctor ved Høgskolen i Oslo og Akershus 
ble vedtatt av styret for Høgskolen i Oslo og Akershus 28. august 2012. Denne er vedlagt (vedlegg 
7/1), og gir regler om opptak, gjennomføring og avslutning av ph.d.‐graden. 

Profil 

Doktorgradsprogrammet i utdanningsvitenskap for lærerutdanning har høsten 2015 vært gjennom 

en NOKUT-evaluering. Studieåret 2015-2016 vil doktorgradsprogrammet i profesjonsstudier som det 

første ved HiOA gå igjennom en intern og ekstern evaluering. Resultatene fra dette arbeidet vil være 

viktig for alle programmene på HiOA, og vil bli inkorporert i neste års kvalitetsrapport. 

Arbeidet med å utvikle kvaliteten ved HiOAs doktorgradsprogrammer er styrt av en rekke forhold, i 

tillegg til kvalitetssikringssystemet. Doktorgradsprogrammene må og skal påvirkes av nasjonal og 

internasjonal utvikling av forskerutdanning, og spesielt prosessene i EU. Bolognaprosessen definerte 

forskerutdanningen som den tredje syklus i høyere utdanning, og Salzburgprinsippene21 definerte 

prinsippene for en europeisk forskerutdanning. De mest sentrale momentene i Salzburg-prinsippene 

er å utvikle ny kunnskap gjennom original forskning, forankre doktorprogrammene i institusjonens 

strategier, se viktigheten av diversitet, anse doktorkandidatene som forskere på et tidlig stadium i 

karrieren, se betydningen av veiledning og vurdering, oppnå kritisk innsikt, legge vekt på innovasjon, 

øke mobiliteten og sikre finansiering av utdanningen. Programmene bør tydelig basere seg på 

Salzburgprinsippene. Dette vil blant annet innebære at:   

- forskerutdanningene skal utvikles under gjensidig påvirkning med robuste programområder 

for forskning 

- forskerutdanningen skal bidra til en fremtidsrettet tverrfaglighet og ha en sterk grad av 

samfunnsrelevans   

- forskerutdanningen styrkes og videreutvikles som den tredje syklus i utdanningsløpet  

- alle stipendiater skal være tilknyttet et sterkt forskningsmiljø eller forskningsgruppe 

- alle programmene skal være tilknyttet nasjonale eller internasjonale forskerskoler 

- alle stipendiatene som har mulighet til det skal ha et lengre opphold ved en sterk faggruppe 

ved et utenlandsk universitet eller annet relevant forskningsmiljø 

 

Struktur  

Forskerutdanningene består av en opplæringsdel og en forskningsdel. HiOA har utviklet felles 
føringer for opplæringsdelene for å styrke mulighetene for samarbeid med andre programmer 
internt og eksternt. Opplæringsdelene på HiOAs programmer omfatter fra 30 til 35 studiepoeng og 
består av: 
 

- 10 studiepoeng programspesifikk teori (obligatorisk) 
- 5/10 studiepoeng vitenskapsteori 

                                                           
21 Forskerutdanningen ble inkludert som den tredje syklus i høyere utdanning i Bologna-prosessen i 2003. 

Salzburgseminaret i 2005 etablerte de "ti grunnleggende prinsipper" for doktorgradsutdanninger, som deretter ble vektlagt 

i Bergen-kommunikeet. Prinsippene ble så vedtatt av EUs utdanningsministre i mai 2005 som sentrale prinsipper for videre 

utvikling av tredje syklus av Bologna-prosessen, deretter bekreftet og utvidet gjennom Salzburg II-initiativet, og er nå en 

integrert del av Bologna-prosessen. 
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- 10 studiepoeng vitenskapelig metode 
- 10/5 studiepoeng valgfri(e) fordypningsemner 

 
HiOA har i dag over 42 ulike emner i doktorgradsprogrammene. Selv om emnene i utgangspunktet er 
rettet mot stipendiater på «egne» program, blir det lagt stor vekt på at de tilbys som forskerkurs og 
er åpne for stipendiater ved andre doktorgradsprogram. Hensikten er å heve kvaliteten og 
læringsutbyttet, ved at emnene blir et møtested der programmets stipendiater møter fagfeller også 
fra andre miljøer. Høgskolen i Oslo og Akershus hadde 20 forskerkurs høsten 2015 og tilbyr ni 
forskerkurs våren 2016. 

Organisering 

Hvert av høgskolens doktorgradsprogram har en faglig programansvarlig. Denne fungerer som faglig 
kontaktperson, utvikler og koordinator for programmet. Den fagansvarlige skal også organisere den 
eksterne evalueringen og følge opp resultatene i samarbeid med doktorgradsutvalget, fagmiljøene og 
studentene.  
 
Doktorgradsutvalget på institusjonsnivå er strategisk rådgiver for institusjonsledelsen. Utvalget deltar 
i samspill med studieutvalget, og treffer beslutninger og anbefalinger om rammer for 
doktorgradsprogrammene ved HiOA. Utvalget vurderer og anbefaler endringer av planer og emner, 
mens studieutvalget godkjenner mindre endringer i tråd med fastsatt forskrift. Doktorgradsutvalget 
behandler også søknader om nye ph.d.-programmer, og gir råd og koordinerer på tvers av 
fagområder og programmer. Utvalget tar initiativ til og koordinerer utvikling av felleselementene i 
ph.d.-programmene. 
 
Doktorgradsutvalgene på fakultets- og senternivå foretar opptak av stipendiater, godkjenner 
veiledere, prosjektbeskrivelser og fremdriftsplan, følger opp fremdrift for stipendiater samt 
oppnevner og godkjenner innstillinger fra bedømmelseskomite. Kurs eller emner tatt ved andre 
institusjoner eller program må godkjennes av doktorgradsutvalget, etter anbefaling fra veileder, for å 
kunne inngå i opplæringsdelen av studiet.  
 
HiOA legger vekt på at stipendiatens prosjekter knyttes til høgskolens etablerte forskningsmiljøer. 
Aktiv deltakelse gir stipendiatene innblikk i forskningsledelse, erfaring med tverrfaglig 
forskningssamarbeid samt anledning til å diskutere problemstillinger og metode.  
Stipendiatene får mulighet til å etablere og videreutvikle samarbeid med nasjonale og internasjonale 
forskningsmiljøer. Siden 2012 har HiOA opprettet formelle forskningsgrupper som gir 
forskerutdanningene en solid forankring i fagmiljøets tematiske og metodiske bredde. 
 
HiOA har et eget forum for administrative koordinatorer ved forskerutdanningene, 
Forskerutdanningssekretariatet (FUS), som ledes fra FoU-administrasjonen sentralt. Forumet bidrar 
til utvikling og implementering av felles administrative føringer og rutiner, for å sikre en 
sammenhengende og helhetlig forskerutdanning ved HiOA.  
 
HiOA har siden 2012 hatt et stipendiatforum med representanter fra de ulike programmene. 
Stipendiatforumet skal ivareta stipendiatens faglige og sosiale interesser, og oppnevner 
representanter til FoU-utvalget og doktorgradsutvalget sentralt. Representantene skal bidra til at 
vedtak, bestemmelser og diskusjoner fra utvalgene blir kjent blant de øvrige stipendiatene.  

Rekruttering 

Gode rekrutteringsprosesser er avgjørende for god inntakskvalitet og en forutsetning for 
gjennomføring. HiOA prioriterer å sikre robuste og stabile programmer i forskerutdanningen, og har 
derfor finansiert doktorgradsutdanningene utover det som er tildelt fra KD. Denne satsingen har 
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bidratt til å styrke opptaket av kandidater, og alle doktorgradsstudiene innfrir nå kravene om minst 
15 doktorgradsstudenter på sine program.  
 
Søkningen til stipendiatstillingene ved HiOA er gjennomgående god. De fleste søkerne blir vurdert av 
en sakkyndig komite med eksterne medlemmer. Kandidater som søker på en utlysning der prosjektet 
allerede er definert (søker uten egen prosjektbeskrivelse) behøver ikke å bli vurdert av en sakkyndig 
komité (jf. personalreglementet). Denne type prosesser gjennomføres i tilfeller der f.eks. prosjektet 
tidligere har vært vurdert enten i eksterne søknadsprosesser eller ved konkurransebasert fordeling 
av stipendiatstillinger ved fakultetet. Ved tilsetting tas det forbehold om opptak på program. Kravene 
og vurderingene av prosjektskissene varierer mellom fagområder og program. Dette er nærmere 
beskrevet i «Retningslinjer for søknad om opptak på ph.d.-program ved HiOA» (vedlegg 7/4). 
 
Opptak gjøres av doktorgradsutvalget ved fakultet for programmet. Maksimaltid på 
doktorgradsprogrammene er regulert i ph.d.-forskriften til seks år fra opptaksdato. Forlenget tid på 
programmet kan innvilges med ett år av gangen på grunnlag av søknad til doktorgradsutvalget. 
Søknaden skal inneholde en fremdriftsplan og være godkjent av veileder. Ved pliktarbeid og ved 
permisjon etter lov eller ph.d.-forskriften forlenges avtaleperioden tilsvarende, se «Retningslinjer for 
opptaksperiode på ph.d.-program ved HiOA» (vedlegg 7/5). 
 
Våren 2014 ba FoU-utvalget doktorgradsutvalget ved HiOA om å kartlegge inntakskvaliteten på 
forskerutdanningene. Bakgrunnen for dette var HiOAs satsing på «robuste doktorgradsprogram» 
med årlig tildeling av fem stipendiatstillinger til hvert av høyskolens seks programmer. Hensikten var 
å få dokumentert om programmene rekrutterte kandidater med tilstrekkelige forutsetninger til å 
gjennomføre utdanningen innenfor forventet tidsramme og med ønsket resultat. Undersøkelsen ga 
doktorgradsutvalget et samlet blikk på inntakskvaliteten for alle programmene og omfattet alle 
kandidater tatt opp på de seks programmene i perioden 01.01.2013 - 31.07.2014. Inntakskvaliteten 
ble vurdert etter tilsettingsprosess, opptak, prosjektbeskrivelser og spørsmål om avvik. 
Doktorgradsutvalget var fornøyd med praksis og prosedyrer for tilsetting og opptak, og fant et 
tilfredsstillende antall søkere per stilling. Konklusjonen er at alle ph.d.-programmene ved HiOA er i 
ordinær drift, og har et grunnlag med alle forutsetninger for tilfredsstillende progresjon for de som er 
i utdanningene.  
 
Enhetene har ikke oppgitt tall på forholdet mellom antall plasser og totalt antall søkere til 

forskerutdanningene. Imidlertid viser enhetenes rapporter at det er stor variasjon i antall søkere til 

forskerutdanningene. De forskerutdanningene som kommer best ut er forskerutdanningene i 

profesjonsstudier, sosialt arbeid og sosialpolitikk, atferdsanalyse og helsevitenskap. På disse 

programmene får utlyste stipendiatstillinger flere kvalifiserte søkere. Søkertallene til 

stipendiatstillingene ved LUI er rapportert å være noe lavere enn ønsket.  

Tildeling av veileder 

Ved opptak oppnevner doktorgradsutvalget veileder(e). Hovedveileder skal fortrinnsvis være knyttet 
til HiOA. Kravene til veileders kompetanse og innsats er vist i vedlegg 7/1 «Forskrift om graden 
philosophiae doctor (ph.d.) ved Høgskolen i Oslo og Akershus». 
 
Veileders overordnede ansvar, avtalefestet i kontraktens del B, er å sikre kvaliteten på det som 
leveres faglig innenfor den tidsrammen som er satt for doktorgradsprogrammet. Avtalen følger 
malen utarbeidet av universitets- og høgskolerådet (UHR). Studentene knyttes til et forskningsmiljø 
på relevant fagområde.  
 
Under arbeidet med avhandlingen har stipendiatene rett til 210 timer veiledningsressurs. Denne 
omfatter veileders forarbeid, samtaler med stipendiaten og etterarbeid. Stipendiatene forventes å 

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2012-08-28-841
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2012-08-28-841
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benytte seg aktivt av dette tilbudet, men kan også søke om å få en medveileder fra andre 
institusjoner.  
 
Veileder plikter å holde seg orientert om fremdriften i stipendiatens arbeid i alle faser, og 
introdusere kandidatene for aktuelle fagmiljøer, både eksternt og internt. Det understrekes at 
veileder har ansvar for å påse at stipendiaten har fremdrift i samsvar med planen for 
doktorgradsutdanningen, mens doktorgradsutvalget har ansvar for å se til at veiledningsforholdet 
fungerer. 

Oppfølging og kvalitetssikring  

Som en del av arbeidet med HiOAs overordnede utvikling, vil forskerutdanningene og det samlede 

tilbudet som gis gås nøye igjennom. Dette inkluderer å utvikle forslag til en videre koordinering, 

samkjøring og likhet mellom programmene, og forslag til struktur og bredde av programmene for at 

flere av HiOAs fagmiljøer skal ha relasjoner til doktorgradsprogrammene. 

HiOA har opparbeidet gode rutiner for oppfølging av kandidatene underveis i studiet. Det er 
obligatoriske tiltak for å sikre progresjon ved oppstart, midtveis og mot slutten av studiet samt årlige 
fremdriftsrapporter. Oppfølgingen involverer gjerne stipendiaten, veileder og faglig leder av 
programmet og bidrar til erfaringsutveksling, læring og oppfølging av veiledere. Eksterne vil ofte bli 
invitert til å delta sammen med stipendiater og andre fra fagmiljøet.  
 
I tillegg til de mer formelle og strukturelle tiltakene i programplanen, inviterer de ulike programmene 
til faste uformelle møtearenaer, som lunsj- og frokostmøter med fagmiljø og kandidater. 
Doktorgradsprogrammene legger stor vekt på at stipendiatene er en del av et fagmiljø og en 
forskningsgruppe, og at de deltar med presentasjoner på forskningsseminarer på lik linje med andre 
tilsatte. Det forventes at stipendiaten presenterer sin forskning minst én gang på en internasjonal 
konferanse. Videre oppfordres stipendiaten til å formidle sitt prosjekt i relevante fora og kanaler. 
 
Kvalitetssikringssystemet måler kvaliteten på den obligatoriske opplæringsdelen, avdekker 
manglende progresjon i avhandlingsarbeidet samt mangler ved veiledningen. Både stipendiat og 
veileder har et gjensidig ansvar for fremdrift og rapportering. Stipendiater skal i tillegg ha 
medarbeidersamtaler på lik linje med alle tilsatte ved HiOA. 
 
Systemet bidrar til at programmene og arbeidet med doktorgradsavhandlingene følger god 
forskningspraksis og gjeldende regelverk. Kvalitetssikringssystemet bidrar i tillegg til at stipendiatene 
gjennomfører opplæringsdelen på en god måte, ferdigstiller avhandlinger av høy kvalitet og fullfører 
forskerutdanningene innen rimelig tid.  
 
Ved de enkelte programmene er disse retningslinjene vedtatt i egne systemer for oppfølging, med 
obligatoriske møter og seminarer. Under er dette gjengitt for hvert av programmene: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Program Praksis/formelt vedtatt system 
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Atferdsanalyse 
(PHBA) 

Systemer for oppfølging av kandidatene underveis: 

 Prøvetidssamtale  

 Årssamtale 

 Midtveissamtale 

 Årlige fremdriftsrapporter 
 
Etter ca. seks måneder har kandidaten en «prøvetidssamtale» med 
veileder og faglig leder av ph.d.-programmet der realismen i fremdrift og 
prosjektskisse vurderes 
Etter ett år har kandidat, veileder, instituttleder og faglig leder av 
programmet en årssamtale der fremdriften i prosjektet er i fokus. 
Deretter følger en midtveissamtale der kandidat, veileder, instituttleder 
og faglig leder av programmet deltar. Her følger man opp de punktene 
som ble diskutert i årssamtalen. 
De organiserte samtalene beskrevet over, og som involverer flere enn 
veileder, gjelder bare stipendiater og kandidater med bopel i Norge. Med de 
øvrige er det en del praktiske tilpasninger for når samtalene kan finne sted. 
Alle kandidater og veiledere skal levere inn fremdriftsrapport en gang i 
året. Rapportene vurderes og godkjennes av fakultetets doktorgradsutvalg 
og følges opp av faglig leder for programmet. 

 

Program Praksis/formelt vedtatt system 

Helsevitenskap 
(PHVIT) 

Systemer for oppfølging av kandidatene underveis: 

 Oppstartseminar 

 Midtveispresentasjon 

 Sluttseminar 

 Årlige fremdriftsrapporter 
 
I henhold til programplanen, skal alle doktorgradskandidatene på 
programmet legge frem prosjektene sine ved oppstart, midtveis og mot 
slutten av studiet. Det forventes at minst en veileder per kandidat deltar 
på disse obligatoriske seminarene. I tillegg deltar faglig leder for 
programmet. 
Hensikten med oppstartseminaret er at kandidatene allerede ved oppstart 
av doktorgradsløpet kan få tilbakemelding og råd fra en større gruppe 
med erfarne veiledere.  
Midtveispresentasjonen skal gjennomføres på engelsk. Denne etterfølges 
av en samtale om fremdrift mellom ph.d.-kandidat, veiledere og faglig 
leder av programmet. Den skal være med på å støtte både ph.d.-kandidat 
og veiledere i deres arbeid mot en endelig avhandling.  
Sluttseminaret avholdes når kandidaten nærmer seg slutten på 
doktorgradsarbeidet og kan variere noe i form etter hva kandidat i samråd 
med veileder mener det er behov for. Kandidaten skal presentere 
prosjekt/avhandling for veileder og faglig leder av programmet. I tillegg vil 
gjerne de andre ph.d.-kandidater på programmet og eventuelt eksterne 
inviteres til å delta. 
Alle kandidater og veiledere skal levere inn fremdriftsrapport en gang i 
året. Rapportene vurderes og godkjennes av fakultetets 
doktorgradsutvalg, og følges opp av faglig leder for programmet. 
I tillegg til disse mer formelle og strukturerte tiltakene har leder av 
programmet mer uformelle lunsjmøter med kandidatene hver måned.  
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Program Praksis/formelt vedtatt system 

Utdanningsvitenskap 
(LUI) 

Følgende tiltak er gjeldende på ph.d.-programmet: 

 Årlige fremdriftsrapporter innsendt av kandidat og veiledere. 
Kandidatrapportene er omfattende og tar for seg status i 
prosjektet, studieprogresjon (opplæringsdel på programmet), 
datainnsamling, pliktarbeid, publisering, konferansedeltagelse og 
paperpresentasjoner, utenlandsopphold, samarbeid med 
veiledere, faglig oppfølging og rammekvalitet. 

 Oppfølgingssamtale med hver doktorgradsstudent og 
hans/hennes hovedveileder i etterkant av fremdriftsrapportering 

 Tekstseminar arrangeres av stipendiatforum med seniorforsker 
(ofte leder for ph.d.-programmet) til stedet 

 Midtveisevaluering. I seminaret deltar ph.d.-kandidaten, 
hans/hennes veiledere, ekstern opponent, faglig leder, 
administrativ koordinator og eventuelt andre 
doktorgradsstudenter / kolleger som kandidaten inviterer. Etter 
seminaret lager ph.d.-kandidaten et skriftlig notat som 
sammenfatter det faglige utbyttet og eventuelle tiltak som treffes 
for å sikre gjennomføringen av prosjektet. 

 Sluttlesing. Dette tiltaket har ennå ikke blitt gjennomført på LUI 
siden programmet ikke har doktorgradsstudenter i dette stadiet 
av studieforløpet. Men sluttlesing er planlagt i programmets 
budsjett og skal gjennomføres. I seminaret vil delta ph.d.-
kandidaten, hans/hennes veiledere, ekstern opponent, faglig 
leder, administrativ koordinator og eventuelt andre 
doktorgradsstudenter / kolleger som kandidaten inviterer. 
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Program Praksis/formelt vedtatt system 

Profesjonsstudier  Startseminar i høstsemesteret 

 Veilederseminar en gang per semester 

 Årlig fremdriftsrapport og oppfølgingssamtale 

 Medarbeidersamtale 

 Forskergruppedeltagelse og fremlegg av eget arbeid, samt 
tilbakemelding på andres arbeide. Gruppene har 10-15 møter per 
semester 

 Fremlegg av eget arbeid i senterovergripende, felles 
forskningsseminar ved SPS, og å gi tilbakemelding på andres 
arbeid 

 Sluttlesningsseminar - å gi stipendiatene tilbakemelding på hva 
som vil styrke kvaliteten på avhandlingen, og således bidra til å 
kvalitetssikre avhandlingen før innlevering. Sluttlesningsseminaret 
har to elementer: a) en ekstern kollega vurderer avhandlingen 
som om vedkommende var medlem av sakkyndig utvalg b) 
sluttleser legger frem sine synspunkter i et åpent seminar ved SPS. 
Det normale er at alle ved senteret blir invitert til å lese utkastet 
og å delta på sluttlesningsseminaret 

 

Program Praksis/formelt vedtatt system 

Bibliotek og 
informasjonsvitenskap  
(PBIB) 

 Framdriftssamtaler 

 Årlige seminarer 

 Sluttseminar 
 
Kandidatene har en årlig framdriftssamtale med programmets faglige 
koordinator for å fange opp eventuelle problemer. Samtalen er basert på 
en skriftlig framdriftsrapport. Denne prosessen skjer i august/september. 
De skal legge fram bearbeidet prosjektskisse i forskningsgruppa tre 
måneder etter tilsetting og en gang årlig legge fram på et ph.d.-seminar 
for hele miljøet med en av de andre ph.d.-kandidatene som opponent.  
 
Fire til seks måneder før planlagt innlevering arrangeres det et 
sluttseminar med ekstern opponent/kommentator. Det første 
sluttseminaret med opponent fra Københavns universitet skal finne sted 
18. november i år. 
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Program Praksis/formelt vedtatt system 

Sosialt arbeid og 
sosialpolitikk 
(PHDSASP) 

 Medarbeidersamtale 

 Midtveisseminar 

 Oppgaveseminar 

 Veilederseminarer 
 
Stipendiatene har en årlig medarbeidersamtale med sin leder, som enten 
er leder av ph.d.-programmet eller leder av Sosialforsk. (Denne todelingen 
vil endres fra vår 2016, da egen ph.d.-leder tilsettes som har lederansvar 
for alle stipendiatene i programmet). Ph.d.-kandidatene og alle veilederne 
sender årlig inn en framdriftsrapport. Programansvarlig gjennomgår alle 
rapportene, gjerne i samsvar med administrasjon. Ekstra oppfølging settes 
i gang dersom det fremkommer behov utfra rapporteringene. Rapportene 
brukes i medarbeidersamtalene.  
Alle ph.d.-kandidatene har et midtveisseminar med ekstern opponent. 
Seminaret utgjør muligens den viktigste arena for presentasjon og 
fremstilling av ph.d.-kandidatens faglighet og progresjonsnivå. Her kan 
tilbakemelding fra opponent og sal åpne for konstruktive og nødvendige 
korrigeringer i arbeidet med avhandlingen.  
Det obligatoriske teorikurset Ideer og begreper som tilbys hver høst, er 
programmets profileringsseminar, og åpent for alle stipendiater og andre 
tilsatte på instituttet. Programmet arranger et årlig oppgaveseminar for 
stipendiater med foredrag og møter om stipendiatenes generelle 
utfordringer, seminaret utgikk i år. I hovedsak skyldes det noe tidspress og 
at ph.d.-kandidatene selv holder to seminarer i år (til vanlig et per år), 
hvor de legges fram hverandres tekster. Instituttet støtter seminarene 
økonomisk.  
Det arrangeres månedlige tirsdagsseminarer på instituttet hvor kandidater 
kan legge frem sine prosjekter. I tillegg kan programmets ukentlige ph.d.-
lunsjmøter fungere som en sjekkpunktarena underveis, for den enkelte 
kandidat og/eller for programmet.  
Programmet arrangere to veilederseminarer hvert år, for interne og 
eksterne veiledere. 

7.4  Resultater  

Tabell 19 viser at det vil være en betydelig økning i antall disputaser de neste årene. Grunnen er at 

det fra 2013 er tatt opp betydelig flere på doktorgradsprogrammene. De vil fullføre fra 2015 og 

fremover. I alt vil det de neste tre årene være anslagsvis 93 disputaser, gitt det opptak som allerede 

har funnet sted og den tidsbruk de eksisterende doktorgradsstudentene har.  

Ved utgangen av 2015 har i alt 26 ph.d.-kandidater disputert på de to HiOA-programmene 
Profesjonsstudier og Atferdsanalyse. Profesjonsstudier har hatt 21 disputaser og Atferdsanalyse har 
hatt 5. Fremover er målsettingen å øke antallet disputaser ved samtlige doktorgradsprogram, som 
vist i tabell 19. 
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Navn og akkrediteringsår Gjennomførte disputaser Målsetting 

 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Profesjonsstudier (2004) 5 4 3 5 5 5 5 

Sosialt arbeid og sosialpolitikk (2010)     6 8 8 

Atferdsanalyse (2010)  1 1 3 2 9 1 

Utdannings vitenskap for 
lærerutdanning (2012) 

     6 6 

Bibliotek- og informasjons- vitenskap 
(2012) 

    1 5 6 

Helsevitenskap (2013)      7 8 

Totalt 5 5 422 8 14 42 37 
Tabell 19: Oversikt over gjennomførte og forventede disputaser i årene 2012-2018 (Kilde: HiOA) 

Resultatindikatoren «Andel uteksaminerte doktorgradskandidater som er tatt opp på 
doktorgradsprogram seks år tidligere» gir et relevant kriterium for å vurdere om kandidatene har 
disputert innen rimelig tid. På Profesjonsstudier disputerte 15 av 17 kandidatene innen seks år. På 
Atferdsanalyse har fem av fem disputert innen seks år. 
 
De programmene som ennå ikke har hatt disputaser, vurderer progresjonen til kandidatene som har 
fulgt programmet i minst to år slik: 
 

- Sosialt arbeid og sosialpolitikk har 19 aktuelle kandidater hvorav 13 har tilfredsstillende 
progresjon.  

- Bibliotek og informasjonsvitenskap har 8 aktuelle kandidater hvorav 7 har tilfredsstillende 
progresjon. 

- Utdanningsvitenskap for lærerutdanning har 15 aktuelle kandidater som alle har 
tilfredsstillende progresjon. 

- Helsevitenskap har 3 aktuelle kandidater som alle har tilfredsstillende progresjon. 
 
Til sammen 45 kandidater har fulgt programmene i minst to år, og de fleste oppgis å ha 
tilfredsstillende progresjon. Samtlige seks doktorgradsprogrammer ved HiOA forventes derfor å ha 
jevn strøm av uteksaminerte kandidater de nærmeste årene. 
 
Ut fra departementets foreslåtte mål om programmer med 15 disputaser i løpet av en treårsperiode, 
og de enkelte programmenes oppnådde resultater og innmeldte forventninger, kan situasjonen 
oppsummeres slik: 
 

- Profesjonsstudier vil nå målet i periodene 2015-2017 og 2016-2018 
- Sosialt arbeid og sosialpolitikk forventes å nå målet i perioden 2016-2018 
- Helsevitenskap forventes å nå målet i perioden 2016-2018 

 

Ved inngangen til 2016 hadde HiOA i tillegg 70 kandidater som var i gang med doktorgradsutdanning 

på et eksternt program. 59 av disse var knyttet til norske programmer, såkalte samarbeidskandidater. 

De siste 11 er knyttet til programmer ellers i Norden og i Nederland. I 2014 var det i alt 20 

samarbeidskandidater som avla doktorgrad ved eksterne institusjoner. 

                                                           
22 I tillegg hadde HiOA i 2014 20 kandidater som avla doktorgrad ved eksterne institusjoner. 
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7.5 Styrking av forskerutdanninger med stor betydning 

HiOA utdanner ph.d.-kandidater innenfor områder som er sentrale for velferdssamfunnet. Det 
kommer ikke minst til syne gjennom de virksomhetene som er tilknyttet ph.d.-programmene i 
forpliktende avtaler. Mange sentrale offentlige virksomheter i Oslo og Akershus samarbeider med 
HiOA for å utvikle kunnskap som gjør tjenestene de utfører bedre og mer effektive. 
 
HiOA har siden 2013 brukt egne strategimidler til å finansiere et økende antall stipendiatstillinger. 
Dette vil gi markant økning av avlagte doktorgrader. Fra et nivå på 4-5 kandidater per år frem til 
2014, forventes antall disputaser å øke opp mot ca. 40 per år fra 2017. 
 
Det vil gjennomføres flere tiltak for å øke gjennomstrømningen. Blant annet vil det bli bedre 
oppfølging av veiledere ved forskerutdanningene, og det innføres en ordning der stipendiater som 
fullfører på normert tid kan få forlenget engasjement. Disse tiltakene vil også kunne øke den 
vitenskapelige produksjonen. Det er i tillegg iverksatt følgende tiltak for å styrke utviklingen av 
doktorgradsprogrammene: 

- Felles rammer for kvalitetssikring av kurstilbudet i felles opplæringsdel  

- Ekstern evaluering av doktorgradsprogrammene   

- Reviderte retningslinjer for tilsettingskomiteene slik at det sikres felles nivå på stipendiatene 

som tilsettes og skal møte opptakskravene til forskerutdanningene 

 

For den videre utviklingen av doktorgradsprogrammene vurderes blant annet følgende tiltak: 

- Knytte eksisterende prosjekter for internasjonalisering til forskerutdanningen og sikre at alle 

som deltar i disse gis informasjon om stipendordninger og forskeropphold/utveksling på 

utenlandske institusjoner  

- Engasjere HiOA i internasjonale prosesser, organisasjoner og nettverk som fokuserer på 

utvikling av organiseringen og kvaliteten av doktorgradsutdanning (PRFOU) 

- Videreutvikle strategier og planer for forskerutdanningen ved å gjennomgå innhold, total 

forskerutdanningsportefølje og tydeliggjøre mål som er satt for programmene 

- Styrke koordineringen av programmene og etablere «beste praksis» i samtlige programmer  
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Vedlegg til kap. 7 

Vedlegg Vedlegg nr.  

Forskrift om graden philosophiae doctor (ph.d.) ved Høgskolen i Oslo og 
Akershus 

7/1 

Håndbok for ph.d.-kandidater ved HiOA 7/2 

Dokumentasjon av samarbeid med regionale virksomheter 7/3 

Retningslinjer for søknad om opptak på ph.d.-program ved HiOA 7/4 

Retningslinjer for opptaksperiode på et ph.d.-program ved HiOA 7/5 
 

 

 
 

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2012-08-28-841
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2012-08-28-841
http://www.hioa.no/Studier/Lov-og-regelverk/Retningslinjer-for-opptaksperiode-paa-et-ph.d.-program-ved-HiOA
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8. Nettverkene 

8.1  Innledning 

Dette kapittelet viser at HiOA realiserer mål om høy kvalitet i utdanning og forskning også gjennom 
samarbeid. Fagmiljøene ved HiOA deltar i nettverk og felles prosjekter som skaper banebrytende 
forskning, og styrker utdanningene ved å koble dem til noen av de fremste miljøene internasjonalt.  
 
Nettverkene stimulerer til bedre utdanning og mer forskning. De skaper utdannings- og 
forskningssamarbeid, som igjen gir flere muligheter for utveksling for studenter og tilsatte. For 
stipendiatene gir nettverkene muligheter til å bygge kontakter nasjonalt og internasjonalt gjennom 
deltakelse på forskningskonferanser, kurs og seminarer.  

8.2  Nasjonalt samarbeid på institusjons-, fakultets- og instituttnivå 

Som en av de største høyere forsknings- og utdanningsinstitusjonene i Norge ser HiOA viktigheten av 
formelle og uformelle samarbeidsløsninger i norsk forskning og høyere utdanning. I all hovedsak er 
dette samarbeid som har utgangspunkt i enkeltpersoner, forskergrupper og institutter. I egen region 
er det etablert en allianse med Universitetet i Oslo og NMBU. Hensikten er todelt: Skape et 
samarbeid for å utnytte og utfylle hverandre innenfor utdanning og forskning, samtidig som Oslo-
regionen som en kunnskapsregion forsterkes gjennom et felles samarbeid. HiOA ledet også et 
nettverk av institusjoner på Østlandet fra 2008-2015, finansiert av Forskningsrådet. HiOA deltar nå 
som partner i det regionale nettverket Viken, der HiOA leder helsesatsingen. 
 
Samarbeidet med UiO er utviklet over tid, og handler først og fremst om et tett og godt samarbeid 
mellom fagmiljøer og kollegaer på tvers av de to institusjonene. Flere tilsatte ved HiOA har avlagt 
doktorgrad ved UiO, eller gjennom samarbeid mellom HiOA og UiO. I 2014 fikk 22 kandidater 
tilknyttet HiOA sin ph.d. i samarbeid med andre institusjoner, og 16 av disse var en del av et 
samarbeid med UiO. De øvrige var enkeltstående eksempler på samarbeid mellom HiOA og 
universiteter i Norden. Samarbeidet med UiO skal nå utvikles videre med sikte på å etablere bedre 
samarbeid og arbeidsdeling mellom to av landets største kunnskapsinstitusjoner. Videreutvikling av 
samarbeidet er også en oppfølging av St meld nr. 17 (2014-2015) som omhandlet strukturendringer i 
høyere utdanning. 
 
Som vist i kapittel 7 er HiOA i ferd med å bli en vesentlig institusjon for forskerutdanning. Det 
forplikter, og gjør at HiOA også bidrar innenfor det nasjonale samarbeidet om forskerskoler. 
Forskerskolene er en del av Forskningsrådets satsing for å utvikle forskerutdanningene og gi et bedre 
tilbud til de som tar doktorgradsutdanning. Forskningsrådet finansierer 15 nasjonale forskerskoler 
over hele landet. Hver forskerskole består av et nettverk av institusjoner som har inngått et 
forpliktende samarbeid om ph.d.-utdanning innenfor et fagområde. HiOA inngår i fem av de 15 
forskerskolene, på områder som dekker HiOAs egne forskerutdanninger. Forskerskolene HiOA deltar i 
er følgende:  
 

§ 3-3 (3) g) Institusjonen skal være tilknyttet nasjonale og internasjonale nettverk innenfor 

høyere utdanning, forskning og faglig eller kunstnerisk utviklingsarbeid, og skal delta i det 

nasjonale samarbeidet som gjelder forskerutdanning og eventuelt tilsvarende kunstnerisk 

stipendprogram. 

NOKUT har ikke fastsatt utfyllende kriterier til denne standarden. 



 

101 
 

Forskerskole Ledet av Nettverkspartnere 

National PhD school 
in Pharmacy 

Universitetet i Oslo Universitetet i Bergen, UiT – Norges arktiske 
universitet, Høgskolen i Nord-Trøndelag og HiOA 

The Norwegian 
Research School for 
Research and 
Development of 
Municipal Health and 
Care 

Universitetet i Oslo Universitetet i Bergen, Høgskolen i Bergen, 
Høgskolen i Gjøvik, Nord universitet, UiT – Norges 
arktiske universitet og HiOA 

The National 
Research School in 
Business Economics 
and Administration 

Norges 
handelshøyskole 

NMBU, Handelshøyskolen i Trondheim, NTNU, 
Høgskolen i Molde, Universitetet i Agder, 
Høgskolen i Østfold, Høgskolen i Sørøst-Norge, 
Universitetet i Stavanger, Høgskolen i Lillehammer, 
UiT – Norges arktiske universitet og HiOA 

NATED – Nasjonal 
forskerskole i 
utdanningsforskning 

Universitetet i Oslo 
 

Universitetet i Stavanger, NMBU, Universitetet i 
Bergen, NTNU og HiOA 

NAFOL- Nasjonal 
forskerskole for 
utdanning 

NTNU 
 

Dronning Mauds minne høgskole, Høgskolen i 
Bergen, Høgskolen i Sørøst-Norge, Høgskolen i 
Hedmark, Nord universitet, Høgskolen i Sogn og 
Fjordane, Høgskolen i Stord/Haugesund, Høgskolen 
i Volda, Høgskolen i Østfold, Universitetet i 
Stavanger, Universitetet i Bergen, UiT – Norges 
arktiske universitet og HiOA 

Tabell 20: Nasjonale forskerskoler der HiOA deltar (Kilde: Forskningsrådet) 

HiOA er dedikert til å skape sammenheng mellom utdanning, forskning, utviklingsarbeid og 

arbeidsliv. Styret har oppnevnt et råd for samarbeid med arbeidslivet (RSA). RSA skal styrke og 

strukturere høgskolens samarbeid med arbeidslivet, for å sikre at studieporteføljen tilpasses 

samfunnets behov og at den bygger på et relevant og oppdatert kunnskapsgrunnlag. RSA skal bidra 

til at høgskolens betydning for samfunns- og arbeidsliv blir videreutviklet og mer synlig23. 

Hensikten med RSA er å bygge opp robuste fagmiljøer som samarbeider systematisk med arbeidslivet 

om FoU, utdanning og læring på arbeidsplassen. For HiOA, som ønsker å opprettholde et sterkt fokus 

på relevans og nærhet til praksis, er en slik satsning et viktig ledd i skjæringspunktet mellom 

utdanning og arbeidsliv. Etter- og videreutdanning er et viktig satsningsområde for HiOA i dette 

arbeidet. I tillegg skal RSA bidra til mer forskning med relevans for arbeidslivet og som tas i bruk.  

School of management er et annet viktig satsningsområde i dette arbeidet. Prosjektet ble etablert 

høsten 2014, og skal koordinere allerede eksisterende prosjekter og etter- og videreutdanning innen 

styring, organisasjon og ledelse. Gjennom School of Management skal HiOA styrke 

utdanningsinnsatsen overfor arbeids- og næringslivet. Hensikten med å drøfte disse tiltakene er blant 

annet å se på muligheter for læringssamarbeid med arbeidslivet og sette fokus på «fremtidas 

læringsliv». 

Resultatet av samarbeidet blir konkret gjennom vitenskapelige publiseringer. Tabell 21 viser andelen 

av vitenskapelige publikasjoner som er resultat av samarbeid med andre forskere i Norge. Andelen er 

de siste årene rimelig stabil på mellom 31 og 35 prosent. Den klart største andelen av samarbeid er 

med forskere ved andre universiteter og høgskoler. Dette utgjør mellom 15 og 20 prosent av totale 

                                                           
23 Vedlegg Mandat for RSA 
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publikasjoner de ulike årene. Helseforetak og institusjoner knyttet til disse utgjør om lag 10 prosent 

de ulike årene. Samarbeid i form av samforfatterskap med forskere fra instituttene utgjør en mindre 

andel, mellom tre og fem prosent av totale publikasjoner i perioden 2011-2014. 

 

 2011 2012 2013 2014 

Andel 
publikasjoner med 
samforfatterskap 

31,77 35,16 34,69 33,93 

Tabell 21: Prosent av vitenskapelige publikasjoner med norske samforfattere. (Kilde: CRIStin) 

I 2011 kan det anslås at 82 % av publikasjonene i som ble rapportert til DBH fra Fakultet for Helsefag 
var et resultat av samarbeid med vitenskapelige miljøer utenfor HiOA – en indikasjon på nasjonalt og 
internasjonalt samarbeid.  
 

8.3  Internasjonalt samarbeid på institusjons-, fakultets- og instituttnivå 

Forutsetningen for nyskaping i et lite land, er at vi ser mulighetene, og kan inkorporere kunnskap 

som er produsert internasjonalt. En sentral del av samfunnsoppdraget for HiOA er derfor å sørge for 

at fagmiljøene er tett koblet på internasjonale kunnskapsarenaer. Skal det lykkes må HiOAs 

fagmiljøer oppfattes som relevante, og HiOA må ses på som en attraktiv samarbeidspartner. 

Økningen i utenlandsk finansiering viser at fagmiljøene styrker sin anseelse. Godkjenning av HiOA 

som universitet vil bidra til å styrke attraktiviteten, noe som kan gjøre det enklere å få gjennomslag 

på internasjonale arenaer. 

HiOA ønsker å styrke tilstedeværelsen på internasjonale arenaer, og har derfor søkt om medlemskap 

i European University Association, og ble tatt opp her i januar 2016. HiOA har også søkt om 

sertifisering som gir anledning til å bruke betegnelsen «HR Excellence in Research». Dette er EUs 

kvalitetsstempel for mobilitet av forskere. For å bli godkjent må HiOA vise til god utvikling knyttet 

opp mot 40 prinsipper som blant annet går på etiske spørsmål i forhold til rekruttering, 

utviklingsmuligheter for forskere, ansettelsesforhold og ivaretakelse av forskernes ansvar og 

rettigheter. Målet med å bli sertifisert er å gjøre HiOA mer attraktiv for internasjonale forskere, blant 

annet ved å vise til at de blir tatt godt imot når de kommer til høgskolen. Dessuten er målet å gjøre 

HiOA mer anerkjent internasjonalt blant forskere og akademikere. Fra før står sju norske 

universiteter og høgskoler på listen over de som har kvalitetsstempelet. 

HiOA har formelle samarbeidsavtaler med en rekke universiteter i hele verden. Til sammen er det 

inngått 407 samarbeidsavtaler, de fleste er inngått på fakultetsnivå mens et mindre antall er inngått 

på instituttnivå. Selv om mange avtaler er med høyt rangert universiteter i viktige forskningsnasjoner 

utenfor Europa, som USA, Argentina og Kina, er 70 prosent av avtalene med høyere 

utdanningsinstitusjoner i Europa. Det er flest avtaler med høyere utdanningsinstitusjoner i Tyskland, 

Nederland og de andre nordiske landene. Avtalene omfatter forskersamarbeid, men 10 av avtalene 

er knyttet til utveksling av studenter med universiteter i andre land. Disse kan i utgangspunktet 

benyttes av alle HiOA-studenter. I tillegg fins det egne utvekslingsavtaler på flere av enkeltstudiene. 

Å ta deler av studiene i utlandet kan være en viktig kilde til inspirasjon og faglig utvikling. Å få 

utenlandske studenter til HiOA bidrar på samme måte til å styrke studentmangfoldet ved 

institusjonen. Hvilke institusjoner som ønsker å inngå avtaler om utveksling med HiOA sier noe om at 

HiOA oppfattes som en verdifull og likeverdig partner. 
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Formelle samarbeid er viktig, men det er fagmiljøene som primært skaper internasjonalt samarbeid 

gjennom uformelle og formelle samarbeid, felles prosjekter og opphold ved utenlandske læresteder. 

Dette ønsker HiOA å styrke, og har derfor etablert en strategi for internasjonalisering av forskning 

som inkluderer en egen stipendordning for utenlandsopphold for ph.d.-kandidater og post.doc’er. 

Stipendene støtter opphold ved forskningsinstitusjoner i utlandet, og skal bidra til å styrke kontakten 

mellom HiOA og forskningsmiljøer i utlandet. Søkere må gi en begrunnelse for valg av institusjon og 

kvaliteten på forskningsmiljøet de skal oppholde seg ved. Stipendiatens fagmiljø må også støtte 

søknaden og melde fra om potensial og planer for videre samarbeid med det utenlandske miljøet, 

inkludert sampublisering. 

Deltakelse i EUs rammeprogram for forskning har vært en viktig del av dette, og hvor HiOA som 

institusjon har lagt til rette for suksess og gjennomslag. HiOA har opprettet et eget EU-kontor som 

støtter forskningsmiljøer i søknadsprosesser og følger opp innvilgede prosjekter. Kontoret vil i løpet 

av våren 2016 ha seks tilsatte. I tillegg har HiOA lagt ned betydelige strategiske midler ressurser til 

søknadsutvikling til Europeiske programmer de siste årene. For 2016 er det satt av 3,7 millioner 

kroner til denne aktiviteten. Søknadsaktiviteten støttes også økonomisk av Forskningsrådet gjennom 

en rammebevilgning i PES-ordningen. 

Arbeidet har gitt effekt og HiOA deltar i betydelige europeiske programmer. 2015 tallene i figur 33 er 

en konservativ prognose, og sluttresultatet kan bli enda bedre for 2015. Til sammen er HiOA 

involvert i 47 forskningsprosjekter med europeisk finansiering, og koordinerer sju av disse 

prosjektene.  

 
Figur 33: Samlet størrelse på Europeiske forskningsprogrammer som HiOA deltar i. *2015 er basert på en prognose (KILDE: 
HiOA) 

HiOA deltar aktivt i nasjonalt samarbeid på tvers av institusjonene innenfor høyere utdanning og 
forskning om Horisont2020. HiOA deltar også i ni forskernettverk støttet av European Cooperation in 
Science and Technology (COST). I flere av disse har fagmiljøer ved HiOA en koordinerende rolle. COST 
finansierer tiltak som fremmer faglig samarbeid og nettverksbygging mellom forskere i 36 europeiske 
land. Resultatet er flere konkrete søknader til for eksempel Horisont 2020.  

HiOA deltar i seks prosjekter i Horisont 2020, i ett av dem som koordinerende institusjon, samt 12 

prosjekter i EUs 7. rammeprogram, i to av dem som koordinerende institusjon. Deltakelse og spesielt 
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koordinering av prosjekter i EUs rammeprogrammer vitner om HiOAs sterke faglige nettverk med 

ledende forskningsinstitusjoner i og utenfor Europa. 

HiOA koordinerer prosjektet NEGOTIATE i Horisont 2020. Prosjektet ser nærmere på konsekvenser av 

det å være ung i et usikkert arbeidsmarked. Målet med prosjektet er å utforme gode analyser av 

tilstanden i Europa, gi konkrete råd og anbefalinger til rammesettere og beslutningstakere.  

HiOAs prosjektpartnere i NEGOTIATE er: 

- Institute of Labour and Economy, University of Bremen (IAW – UB) Germany 

- Brighton Business School, University of Brighton (UOB), United Kingdom  

- Institute for Public Policy and Social Work, Masaryk University (MU), Czech Republic 

- Department of Social Sciences, University of Basel (UNIBAS), Switzerland 

- Department of Economics, University of Girona (UDG), Spain 

- Department of Social Policy, Panteion University of Social and Political Sciences (UPSPS), 

Greece 

- Department of Labour and Social Policy, Poznan University of Economics (PUE), Poland 

- Institute for the Study of Societies and Knowledge (ISSK), Bulgaria 

- SOLIDAR Foundation, Belgium 

Også nasjonalt finansierte prosjekter kan ha sterke internasjonale forskningsinstitusjoner som 

partnere. For eksempel har prosjektet RESCUE, koordinert av HiOA og finansiert av Forskningsrådet, 

flere internasjonale partnere, i tillegg til en norsk bedrift: Aberystwyth University, Østerrike, FH 

Joanneum Gesellschaft M.B.H (FHJ), Østerrike, Åbo Akademi, Finland og Bengler AS (BEN), Norge.  

Tabell 22 viser andel av vitenskapelige publikasjoner hvor forskere ved HiOA samarbeider med 

forskere i andre land. En betydelig andel av publikasjonene er resultat av internasjonalt samarbeid, 

og primært med forskere fra universiteter og høgskoler i andre land. Andelen er antatt å øke i årene 

fremover som følge av at fagmiljøer ved HiOA deltar i flere samarbeidsprosjekter med forskere fra 

andre land. 

 

 2011 2012 2013 2014 

Andel 
publikasjoner med 
samforfatterskap 

16,08 15,07 12,7 17,84 

Tabell 22: Prosent av vitenskapelige publikasjoner med utenlandske samforfattere. (Kilde: CRIStin) 

8.4  Oppsummering og ambisjoner fremover 

HiOAs deltakelse i nasjonale og internasjonale nettverk er først og fremst begrunnet i målsetninger 

for kjernevirksomheten. Deltakelse i nasjonale og internasjonale nettverk er nødvendig for å lykkes 

med høye mål for kvalitet i utdanning, forskning, formidling og innovasjon. I tillegg kan deltakelse i 

nasjonale og internasjonale nettverk gi økte inntekter og tilgang til kunnskap og utstyr. 

I 2016 ble HiOA tatt opp som medlem i European University Association. HiOA vil dermed inngå i et 

nettverk av europeiske universiteter, som betrakter HiOA som en relevant samarbeidspartner. I 2016 

søker HiOA om en sertifisering for Charter & Code fra EU kommisjonen. Denne sertifiseringen vil 

være et viktig virkemiddel for øke ekstern finansiering, anerkjennelse blant forskere og akademikere 

og legge bedre til rette for forskere som ønsker å flytte på tvers av landegrensene. 
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Styret ved HiOA har vedtatt en rekke tiltak som skal iverksettes, og som vil gi større tempo i det 

internasjonale arbeidet, samt øke den eksternt finansierte forskningen. Blant disse tiltakene er kurs i 

søknadsskriving, prosjekt- og publiseringsstøtte, posisjoneringsmidler, forskningsopphold i utlandet 

og internasjonal sommerskole.  
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Vedlegg til kap. 8 

Vedlegg Vedlegg nr. 

Handlingsplan for internasjonalisering 8/1 

EUA søknad med vedlegg  
(Overview of participation in peer-reviewed national programmes, Overview of 
participation in European research programmes, overview of international 
agreements at the institutional and faculty level) 

8/2 

HR Excellence in Research søknad med vedlegg 8/3 

Nasjonale og internasjonale nettverk 8/4 

EU prosjekter ved HiOA  8/5 

Oversikt over institusjoner HiOA har utvekslingsavtaler med  8/6 

Avtaler om utveksling ved enkeltstudier 8/7 
 

 

 

http://www.hioa.no/Forskning-og-utvikling/Forskningssamarbeid/Internasjonalt-samarbeid/EU-prosjekter-ved-HiOA2#H2020
https://student.hioa.no/utvekslingsavtaler
https://student.hioa.no/hvor-nar
https://student.hioa.no/hvor-nar
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