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1 Innledning 

I henhold til lov om universiteter og høgskoler er det NOKUTs oppgave å evaluere institusjonens 

systemer for kvalitetssikring av utdanningsvirksomheten etter kriterier som organet fastsetter. NOKUT 

har gjennomført slike evalueringer siden 2003, og innledet i 2009 andre runde med evalueringer. 

Evalueringskriteriene er i andre runde rettet in mot å vurdere institusjonens bruk og nytte av 

kvalitetssikringssystemene. 

1.1 En kort presentasjon av institusjonen 

Høgskolen i Akershus og Høgskolen i Oslo (HiOA) fusjonerte til én institusjon i august 2011. 

Høyskolen ble landets største statlige høgskole og har per 2014 197691 studenter, hvorav rundt 2000  

studenter i andre syklus. Det er per 2014 127 registrerte Ph.d.-kandidater (inngåtte 

doktorgradsavtaler). De nasjonale planene om å innføre mastergradsstudier i lærerutdanningen vil gi 

HiOA et betydelig høyere antall mastergradsstudenter.  

Høyskolen består av fire fakulteter og tre sentre: Fakultet for helsefag, Fakultet for lærerutdanning og 

internasjonale studier, Fakultet for samfunnsfag og Fakultet for teknologi, kunst og design, Senter for 

profesjonsstudier, Senter for velferds- og arbeidslivsforskning og Nasjonalt senter for flerkulturell 

opplæring.  

Fra og med høsten 2015 har HiOA innført enhetlig ledelse og har med dette tilsatt rektor og ekstern 

styreleder, tilsatte prorektorer (for hhv. forskning og utdanning), tilsatte dekaner og tilsatte 

instituttbestyrere. Fakultetsråd og instituttråd er etablert som erstatning for fakultetsstyrer og 

instituttstyrer. Høyskolens øverste styringsorgan er styret.  

Det foreligger en strategi for universitetssatsing for HiOA. Målet er å bli et ledende universitet i 

Norden med en profesjonsrettet profil. Universitetsambisjonen begrunnes med behovet for å heve den 

faglige kvaliteten i utdanningen og forskningen innen institusjonenes fagområder. 

1.2 Evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen ved Høgskolen i 
Oslo og Akershus i 2013-2014 

Systemet for kvalitetssikring av utdanningen ved Høgskolen i Oslo og Akershus ble evaluert i 2013-

2014 med institusjonsbesøk 14.11.2013 og 12.-14.02. 2014. Rapporten fra den sakkyndige komiteen 

ble behandlet i NOKUTs styre den 18.09. 2014, og det ble fattet følgende vedtak:  

 

1. Systemet for kvalitetssikring av utdanningen ved Høgskolen i Oslo og Akershus har 

vesentlige mangler.  

2. Høgskolen i Oslo og Akershus gis en frist på seks måneder til å videreutvikle systemet, 

gjerne i henhold til komiteens anbefalinger, samt å sende NOKUT dokumentasjon om 

endringene.  

                                                      
1 Kilde: Database for statistikk om høyere utdanning (DBH) 
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3. Ved mottagelse av dokumentasjonen vil NOKUT iverksette ny evaluering, og på  

bakgrunn av denne vil NOKUTs styre ta endelig stilling til hvorvidt systemet kan 

godkjennes.  

 

Vedtaket var i overensstemmelse med anbefalingene i rapporten fra sakkyndig komité.  

Den sakkyndige komiteens helhetlige vurdering var oppsummert slik i konklusjonen: 

Komiteen mener etter en helhetlig vurdering at det systematiske kvalitetsarbeidet i 

overgangsfasen for kvalitetssystemet ikke har vært tilfredsstillende. Komiteens hovedinntrykk 

av dagens systematiske kvalitetsarbeid er at det ikke følger intensjonene høgskolen selv har, 

og at den overordnede styringen av det systematiske kvalitetsarbeidet er for svak. Komiteen er 

særlig kritisk til at HiOA ikke innførte og tok aktivt i bruk et felles kvalitetssystem for hele 

institusjonen. Komiteen mener dette har svekket både det systematiske kvalitetsarbeidet ved 

HiOA i perioden og dermed beslutningsgrunnlaget for institusjonens samlede 

kvalitetsutvikling. At systemet ikke har vært i bruk, har medført at komiteen tidvis har hatt lite 

dokumentasjon for å kunne vurdere det systematiske kvalitetsarbeidet til den fusjonerte 

høyskolen. 

Høyskolen må snarest ta i bruk det nye kvalitetssystemet og sørge for at bruken av det 

dokumenteres. Høyskolen bør samtidig vurdere å tilpasse det nye systemet bedre til 

høyskolens ambisjoner om å bli universitet. 

Komiteen vil etter en helhetlig vurdering ikke anbefale at HiOAs system for kvalitetssikring 

av utdanningen godkjennes. 

 

1.3 Evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen ved Høgskolen i 
Oslo og Akershus i 2015 – komiteens valg av innretting av evalueringen 

Den sakkyndige komiteen som har utført oppfølgende evaluering av system for kvalitetssikring av 

utdanningen, er professor Roger Säljö, Göteborgs universitet (leder), professor emerita Kirsti Koch 

Christensen, Universitetet i Bergen, professor Anne Welle-Strand, Handelshøyskolen BI og student 

Magnus Malnes, Universitetet i Oslo. Prosjektleder fra NOKUT har vært seniorrådgiver Gerhard 

Yngve Amundsen. Det var ikke mulig å gjennomføre evalueringen med samme komité som sist. 

Studentmedlemmet i komiteen var nytt. 

Ved en oppfølgende evaluering gjennomfører komiteen kun ett besøk ved institusjonen. 

Institusjonsbesøket fant sted i perioden 14.-16. september 2015. I den forrige evalueringen påpekte 

komiteen svakheter i kvalitetsarbeidet på et institusjonelt nivå. Komiteen har valgt å legge opp 

evalueringen slik at den får belyst den overordnede styringen og ledelsen av kvalitetsarbeidet. 

Rapporten inneholder et eget kapittel om dette. I tillegg har det vært viktig samtidig å undersøke om 

det nye kvalitetssystemet er ferdig utformet, hvordan det er tatt i bruk i sin helhet og hvordan det 

praktiske kvalitetsarbeidet forløper. Rapporten inneholder et eget kapittel om kvalitetsarbeid for 

studier i første og andre syklus, og en del om kvalitetsarbeidet for studier i tredje syklus. Komiteen har 

valgt ikke å eksemplifisere kvalitetsarbeidet ved å foreta dypdykk i kvalitetsarbeid i enkelte fag eller 

program/områder/fakultet, men vektlagt å undersøke om det i et institusjonelt perspektiv nå er på plass 
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et systematisk kvalitetsarbeid. Dette er muliggjort bl.a. ved at det nå foreligger god dokumentasjon på 

rapportering om utdanningskvalitet ved HiOA. Utvalget av intervjugrupper er foretatt slik at det skal 

være en tematisk og faglig kontinuitet fra den forrige evalueringen. Sykepleierstudiet er valgt som 

representant for studier i første syklus, og representantene fra mastergradsstudiene kommer fra de 

samme fagområdene som ved forrige evaluering. I tillegg har komiteen denne gangen vektlagt å ha 

flere intervjugrupper med ledere, for å få belyst nærmere hvordan styring og ledelse av 

kvalitetsarbeidet foregår. 

Ved besøket hadde komiteen samtaler med i alt 12 forskjellige grupper: studenter fra bachelorstudiet i 

sykepleie, studenter fra forskjellige mastergradsstudier, tilsatte i studieavdelingen med en rolle i 

kvalitetssystemet (bl.a. representanter fra analyseteamet), faglærere fra bachelor i sykepleie, faglærere 

fra forskjellige mastergradsstudier, studieledere for forskjellige studier, instituttledere fra forskjellige 

institutter, dekaner og senterleder for SPS, representanter for institusjonens studieutvalg og 

doktorgradsutvalg, representanter for styret og institusjonens ledelse (rektor, prorektorer og 

studiedirektør).  

NOKUT har i forbindelse med den oppfølgende evalueringen mottatt følgende dokumentasjon fra 

Høgskolen i Oslo og Akershus: Redegjørelse – utvikling og forbedring av HiOAs system for 

kvalitetssikring og kvalitetsutvikling, System for kvalitetssikring og kvalitetsutvikling av utdanningene 

ved HiOA (vedtatt 10.02.2015), HiOA Ny viten. Ny praksis Årsrapport 2014, Rapport om 

utdanningskvalitet og kvalitetsarbeid – studieåret 2013-2014 og supplerende dokumentasjon datert 

hhv 31.07.2015 og 05.09.2015.  

I arbeidet med å gjennomføre en ny evaluering av høyskolens kvalitetssikringssystem har komiteen 

tatt utgangspunkt i rapporten fra 2014, og de manglene som er påpekt i denne. Komiteen har samtidig 

vektlagt at den oppfølgende evalueringen er en bred gjennomgang av HiOAs systematiske 

kvalitetsarbeid.  

Før rapporten ble avlevert, har institusjonen sett et utkast til rapport for å vurdere eventuelle feil eller 

misforståelser. 

1.4 Kvalitetssikringssystemet ved Høgskolen i Oslo og Akershus 

HiOA ble etablert som egen institusjon etter en fusjon av to statlige høgskoler høsten 2011. Den nye 

institusjonen hadde i en overgangsperiode fra 2011 to kvalitetssikringssystemer frem til ett felles 

system ble vedtatt i mars 2013 og deretter tatt i bruk. I februar 2015 vedtok styret ved HiOA et 

revidert system for kvalitetssikring og kvalitetsutvikling av utdanningene ved HiOA. Dette reviderte 

systemet bygger videre på systemet som ble vedtatt i 2013. Det årshjulet innen kvalitetsarbeidet som 

er gjennomført siden den forrige evalueringer utført av NOKUT, er hovedsakelig basert på det felles 

systemet som ble vedtatt i 2013, men også delvis på justeringer og presiseringer som er inkludert i det 

reviderte systemet.  

Det reviderte kvalitetssystemet inneholder nå et eget opplegg for kvalitetssikring av 

forskerutdanningen, noe som ikke var med i den forrige systembeskrivelsen. Det er utført en større 

revisjon av beskrivelsen av rolle- og ansvarsdelingen i kvalitetsarbeidet, og dette fremstår dermed som 

tydeligere og mer oversiktlig. Det er innført egne beskrivelser av kvalitetssikring av faglig veiledning 

og oppfølging og av kvalitetssikring av veiledet utdanningspraksis. Førstnevnte er gjort spesielt med 
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tanke på å styrke veiledning av særlig mastergradsstudentenes skriftlige hovedoppgave. Utover disse 

endringene er det foretatt en generell justering av systembeskrivelsen. Antall kapitler er redusert, 

rekkefølgen av kapitler endret og teksten omarbeidet på flere steder. Det er foretatt forenklinger, 

presiseringer, konkretiseringer og utdypinger som i sum gjør systembeskrivelsen mer presis, tydeligere 

og i større grad anvendelig for operative formål.  

Oppbyggingene av det reviderte kvalitetssystemet ved HiOA er inndelt i fire hoveddeler med følgende 

overskrifter:  

1. Mål, rammebetingelser og prosess  

Mål  

Rammebetingelser (lov- og regelverk og strategi) 

Prosess 

Nettside med verktøykasse 

Studiekvalitetsprisen  

2. Kvalitetssikring og kvalitetsutvikling av utdanninger i første og andre syklus 

2.1 HiOAs fem kvalitetsdimensjoner for utdanninger i første og andre syklus 

2.2 Bruk av kunnskap i kvalitetsarbeidet  

2.2.1 Datagrunnlag for kvalitetsarbeidet i første og andre syklus  

2.3 Eksterne faglige evalueringer 

2.4 Evaluering av emner  

2.5 Evaluering av studieprogram  

2.6 Kvalitetssikring av faglig veiledning og oppfølging 

2.7 Kvalitetssikring av veiledet praksis som læringsarena  

2.8 Ansvar, roller og oppgaver 

Den enkelte student 

Studenttillitsvalgte  

Emneansvarlig 

Instituttleder  

Studieleder  

Fakultetsadministrasjonen 

Studieutvalg på fakultet  

Dekan og prodekan for utdanning 

Fakultetsstyret  

Studieavdelingen 

Studieutvalg på institusjonsnivå 

Læringsmiljøutvalget 

Institusjonens ledelse  

Styret  

Styringsdialog  

3. System for kvalitetssikring og kvalitetsutvikling av forskerutdanningene ved HiOA  

3.1 Mål  

3.2 Forskerutdanningenes fem kvalitetsdimensjoner 

3.3 Ansvar, roller og oppgaver 

Den enkelte ph.d.-kandidat  

Ph.d.-kandidatenes representanter 

Dekan/senterleder 

Faglig ansvarlig for forskerutdanningen 

Doktorgradsutvalg på fakultets- og senternivå  

Studieutvalg på fakultet  

Fakultetsstyret  

Fakultetets FoU-administrasjon  
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Institusjonens administrasjon sentralt  

Studieutvalget på institusjonsnivå 

Doktorgradsutvalg på institusjonsnivå 

Institusjonens ledelse  

Styret  

Styringsdialog  

Etatsstyringsmøte 

3.5 Faglig oppfølging av ph.d.-kandidatene 

Veiledning 

3.6 Oppfølging  

Evaluering av emnene i felles opplæringsdel  

Ph.d.-kandidatens egen rapportering om framdriften (framdriftsrapport)  

Ph.d.-kandidatens evaluering av forskerutdanningen som helhet 

3.7 Ph.d.-kandidatenes evalueringer og raporteringer 

3.8 Ekstern evaluering 

4. Vedlegg 

1) Kvalitetsindikatorer 

2) Tabelloversikt rollebeskrivelse- og ansvar i rapporteringsprosessen 

3) Oversikt over rapporteringsprosess 

4) Prosessfigur 

5) Årshjul 

2 Styring og ledelse av kvalitetsarbeidet ved HiOA 

I andre runde av NOKUTs evalueringer legges det vekt på å vurdere bruk og nytte av systemer for 

sikring og utvikling av kvalitet i utdanningen. Institusjonens system for kvalitetssikring av 

utdanningsvirksomheten er institusjonens egen eiendom. Det innebærer at utformingen av systemet og 

det å ta det i bruk er et institusjonelt ansvar. En av årsakene til at HiOA ikke fikk sitt system for 

kvalitetssikring og kvalitetsutvikling av utdanningen godkjent i 2014 var at den overordnede styringen 

og ledelsen av kvalitetsarbeidet var for svak og utydelig. Som en følge av fusjonen i 2011 hadde HiOA 

valgt en løsning med to parallelle kvalitetssystemer i en overgangsfase, og først implementert ett felles 

nytt system over to år etter fusjonen. Bruken av dette nye felles systemet var ikke gitt prioritet og 

dermed ikke tatt i bruk i sin fulle bredde ved evalueringen i 2013-14. Komiteen mente dette ikke 

hadde vært vellykket med tanke på institusjonens systematiske kvalitetsarbeid, og at det hadde svekket 

grunnlaget for beslutninger om videre utvikling av utdanningskvaliteten. Det var etter den daværende 

komiteens helhetlige vurdering heller ikke dokumentert og dermed godtgjort at det var tilstrekkelig 

systematisk kvalitetsarbeid ved høyskolen. Det kvalitetsarbeidet som var dokumentert, fremstod som 

usystematisk og fragmentert sett i et institusjonsperspektiv.  

I både dokumentasjonen og under intervjuene ved den første evalueringen i 2013-14 fremkom det at 

deler av det studienære kvalitetsarbeidet var fungerende, men at lite informasjon om resultatene ble 

videreført oppover i systemet. Samtidig var institusjonen i gang med flere institusjonsovergripende og 

kvalitetsutviklende prosjekter som var til dels ukjente for virksomheten på grunnplanet. Komiteen 

påpekte at det var et institusjonelt ledelses- og styringsansvar å sørge for en bedre integrering av den 

aggregerte informasjonen om kvalitet i utdanningen (fra KS-systemet) og de institusjonsovergripende 

prosjektene for å utvikle kvalitet innen utdanningen. Det manglet gjennomgående en god 

informasjonsflyt i kvalitetsarbeidet begge veier. Rapporteringen om utdanningskvalitet oppover i 
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systemet var mangelfull, og informasjon tilbake om oppfølgingen av tiltak var i liten grad 

dokumentert.  

Komiteen hadde forståelse for at det hadde vært krevende å fusjonere to institusjoner, men mente at 

det å ikke ta i bruk systemet i full bredde hadde svekket kvalitetsarbeidet ved HiOA vesentlig. 

Komiteen pekte på at det foregikk mye godt kvalitetsarbeid, men at det helhetlige bildet var at det i for 

liten grad var systematisk på et institusjonelt nivå.   

Det reviderte kvalitetssystemet inneholder en presisering av ansvar og roller knyttet til arbeidet med 

kvalitet i utdanningen. Ansvaret for kvalitetsarbeidet er tydelig forankret hos dekanene, som har et 

helhetlig ansvar for kvalitetssikring og kvalitetsutvikling av utdanningene ved fakultetene. Under 

intervjuene og i dokumentasjonen kommer det klart frem at dekan og prodekan for utdanning, som har 

et særskilt ansvar for bruken av kvalitetssystemet, har spilt en aktiv rolle i arbeidet med å ta i bruk 

kvalitetssystemet. Fakultetsstyrene har også hatt en viktig rolle som medspiller i prosessen, og det 

fremkom at kvalitetsarbeid er blitt en post på fakultetenes ledermøter, og dermed tatt inn i 

ledelseslinjen. Sentralt i kvalitetsarbeidet for dekanene har arbeidet med fakultetets kvalitetsrapport 

stått. Intervjuene med dekanene bekreftet at det nå var langt større legitimitet og interesse for å arbeide 

med studiekvalitet i hele institusjonen. Komiteen registrerer at styring og ledelse av kvalitetsarbeidet 

ved fakultetene fremstår systematisk og helhetlig og at fakultetet også fungerer som et bindeledd 

mellom institusjonens øverste ledelse og det studienære kvalitetsarbeidet. De indikasjonene på 

fragmentering av ansvaret for kvalitetsarbeidet som komiteen registrerte ved den forrige evalueringen, 

er ikke lenger til stede. 

Komiteen har sett eksempler på referater fra høyskolestyret og fra flere fakultetsstyrer, som 

dokumenterer at utdanningskvalitet har stått på agendaen. Det er også godt dokumentert at de sentrale 

utvalgene i kvalitetsarbeidet nå har etablert seg som vel fungerende utvalg. Det fremkom under 

intervjuene at særlig doktorgradsutvalget har hatt en viktig funksjon når det gjelder diskusjoner på 

tvers av fakultetene omkring kvalitet i forskerutdanningene. I den forrige evalueringen pekes det på 

uklarheter i arbeidsfordelingen mellom utvalgene. Dette synes nå ikke lenger å være en så aktuell 

problemstilling. Komiteen mener således at disse bindeleddene mellom høyskolens øverste ledelse og 

fakultetene nå inntar en klar rolle og har en viktig funksjon i institusjonens styring av det overordnede 

kvalitetsarbeidet.  

Opprettingen av en egen analyseenhet i studieavdelingen har vært et godt institusjonelt grep for å 

styrke systematikken i kvalitetsarbeidet, og komiteen registrerer at dette har kommet på plass og synes 

å bidra på en effektiv måte til å dokumentere og systematisere studentevalueringene. Det reviderte 

systemet for kvalitetssikring har en omfattende beskrivelse av ansvaret studieavdelingen har i 

kvalitetsarbeidet. Det er presisert at studieavdelingen skal påse at resultater fra de 

institusjonsovergripende studentundersøkelsene blir presentert for fakultetene og instituttene. Under 

intervjuene kom det frem at innføringen av en enhetlig ledelse ved HiOA medfører at studieavdelingen 

legges inn under prorektor for utdanning sitt ansvarsområde. Komiteen oppfatter oppretting av 

analyseenheten som en viktig strategisk satsing og et adekvat tiltak for å styrke det institusjonelle 

grepet om systematikken i kvalitetsarbeidet.  

På bakgrunn av dokumentasjonen i forbindelse med den oppfølgende evalueringen og informasjonen 

som fremkom under intervjuene, mener komiteen at det er tydelig at det er tatt viktige grep for å 

fullføre implementeringen av og å ta i bruk det reviderte systemet for kvalitetssikring og 
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kvalitetsutvikling av utdanningene. Det er tydelig at ansvaret for arbeidet med kvalitet i utdanningene 

er lagt i linjen, og dette har etter komiteens oppfatning styrket det institusjonelle grepet om 

utdanningskvalitet. Presiseringen og tydeliggjøringen av ansvars- og rollefordelingen som finnes i det 

reviderte kvalitetssikringssystemet har bidratt til en tydeligere  institusjonell styring av 

kvalitetsarbeidet. Institusjonen har nedlagt mye arbeid i å integrere kvalitetsarbeidet bedre i hele 

organisasjonen. Både dokumentasjonen og intervjuene gir et bilde av en institusjon som ser 

betydningen av systematisk kvalitetsarbeid, og hvor aktørene i systemet har oppfattet og forstått sine 

respektive roller i dette arbeidet. Komiteen ser at særlig rapporteringene rundt kvalitetsarbeidet er 

forbedret. Det er skapt transparens og et grunnlag for drøftinger om og videreutvikling av 

utdanningskvaliteten som ikke var der ved forrige evaluering. Likeledes er det en større bevissthet i 

ledelsen av betydningen av utdanningskvalitet og systematisk kvalitetsarbeid. Det er klart at dette nå 

er en prioritert oppgave for lederne. Komiteen mener informasjonsflyten i kvalitetsarbeidet på et 

institusjonelt nivå er klart forbedret.   

3 Høgskolen i Oslo og Akershus implementering og bruk av  
kvalitetssikringssystemet for utdanningen  

De vurderingene som er gjort i det følgende, gjelder oppbygging og bruk av kvalitetssikringssystemet 

og i tillegg det systematiske kvalitetsarbeidet som er utført i perioden etter at NOKUT fattet vedtak om 

at systemet hadde vesentlige mangler. Komiteens vurderinger gjelder den strukturelle oppbyggingen 

av systemet for kvalitetssikring og kvalitetsutvikling og det systematiske kvalitetsarbeidet som er 

dokumentert utført etter komiteens forrige evaluering. Vurderingene er basert på omfattende 

rapportering om utdanningskvalitet fra fakultetene, fra institusjonens rapport om utdanningskvalitet og 

kvalitetsarbeid for studieåret 2013-14, årsrapporten for 2014 og fra informasjon som fremkom under 

intervjuene. Informasjonen i fakultetsrapportene er aggregert fra emne-, program- og 

instituttrapportering.  

3.1 Et revidert kvalitetssikringssystem 

Styret ved HiOA vedtok i mars 2015 forslaget til et revidert system. Det er foretatt en rekke 

forenklinger og tydeliggjøringer i systembeskrivelsen, som etter komiteens oppfatning gjør systemet 

mer brukervennlig. For eksempel gir ny kapittelinndeling, inndeling av prosedyrer etter første og 

andre eller tredje syklus av studier, presisering av hvilket datagrunnlag som inngår ved 

kvalitetsarbeidet i første og andre syklus, et mer oversiktlig system.  

Det oppgis seks hovedkilder for informasjon om utdanningskvalitet for studier i første og andre 

syklus:  

 Nasjonale studentundersøkelser 

 HiOAs studentundersøkelser2 

                                                      
2 Slik er undersøkelsene beskrevet i Rapport om utdanningskvalitet og kvalitetsarbeid, Studieåret 2013-14, s. 3:  

 

«Førsteårsstudenten» sendt ut til alle studenter ved HiOA som var i gang med 

første studieår av et bachelorprogram, masterprogram eller en allmennlærerutdanning. 
«Førsteårsstudenten» handler om hvordan studentene har funnet seg til rette, hvor mye 
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o Førsteårsundersøkelsen 

o Sisteårsundersøkelsen  

o Kandidatundersøkelsen 

o arbeidsgiverundersøkelsen 

 Faglige vurderinger, forskningsprosjekt og kvalitetsutviklingsprosjekt 

 Internasjonale rankinger 

 Registerdata 

 Annet 

Det foreligger også tydelige prosedyrer for emneevaluering og programevaluering og presisering av 

hvordan kvalitetssikring av faglig veiledning og oppfølging skal utføres. Ansvar, roller og oppgaver i 

kvalitetsarbeidet er tydeliggjort med bl.a. et vedlegg til systemet som beskriver dette for alle aktører i 

kvalitetsarbeidet.  

Det finnes detaljerte beskrivelser av de fem kvalitetsdimensjonene ved utdanningen: Inntakskvalitet, 

kvalitet på infrastruktur og informasjon, kvalitet på programplan, kvalitet på faglig utbytte og 

samfunnsrelevans.  Disse dimensjonene er gjennomgående for alle tre nivåer av utdanningen, og det 

finnes ett sett av indikatorer for studier i første og andre syklus, og ett sett for tredje syklus. Komiteen 

kan se at dette er relevante indikatorer, men oppfordrer samtidig høyskolen til å vurdere å inkludere 

resultatene fra de eksterne programevalueringene som en kvalitetsindikator. Dette vil også kunne 

påvirke og gi viktige innspill til utformingen av de eksterne evalueringene av hele studieprogram.    

Som en direkte følge av NOKUTs forrige evaluering er et system for kvalitetssikring av 

forskerutdanningen på plass. HiOA uttaler selv at de er i en oppstartfase hvor de i det første året har 

lagt særlig vekt på rapportering om inntakskvalitet og oppstartsfasen av studiet. Det bør følges opp 

med videre utvikling og bruk av systemet, men komiteen kan se at det er planer om dette.  

Arbeidet med å utarbeide det reviderte systemet har inkludert styret, institusjonsledelsen, de ansatte og 

studentene. Det er dokumentert bred deltagelse i arbeidet med å utvikle og å ta i bruk 

kvalitetssystemet. Tilbakemeldingene under intervjuene var at systemet skaper transparens og 

stimulerer og genererer konkurranse mellom fagmiljøer internt og eksternt. Prosessen med å ta i bruk 

systemet skaper entusiasme for systematisk kvalitetsarbeid blant særlig ansatte, men også studentene.  

Prosessen med å ferdigstille og å ta i bruk systemet, påpekte flere av intervjugrupper, har også blitt 

styrket av det parallelle prosjektet om universitetssatsing. Komiteen kan samtidig se at ikke alle deler 

av systemet er tatt i bruk, at systemet fortsatt er i utvikling, at deler av systemet er mindre utviklet og 

at høyskolen har mindre erfaringer med bruken på enkelte områder. Det er særlig gjennomføring av 

                                                      
innsats de legger ned i studiene og hvor fornøyd de er med studieprogrammet. 

 

«Sisteårsstudenten» sendt ut til alle studenter ved HiOA som var i gang med siste 
studieår av et bachelorprogram eller en allmennlærerutdanning. Sisteårsstudenten tar opp 

ulike sider ved studiekvaliteten, blant annet undervisningsformer, læringsmiljø, 
praksisperioder og vurderingsformer. 

 

«Kandidatundersøkelsen» måler hvor fornøyd kandidater er med utdanningen 
sin etter at de har fått noe arbeidserfaring. Undersøkelsen ble sendt ut til kandidater fra 

følgende HiOA-utdanninger i 2012 og 2013: allmennlærerutdanning, bachelor i sykepleie, 

bachelor i barnevern, bachelor i sosialt arbeid og bachelor i ingeniørfag. 
 

«Arbeidsgiverundersøkelsen» måler hvor tilfredse arbeidsgivere er med kandidatene  

fra HiOA. Undersøkelsen ble gjennomført kvantitativt i 2014, da en sendte ut spørreskjemaer til  
arbeidsgivere som har ansatt kandidater fra utdanningene som ble undersøkt i HiOAs kandidatundersøkelse. 
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eksterne faglige evalueringer av hele studieprogram som er kommet kort. Komiteen har ikke sett 

dokumenterte eksempler på slike evalueringer. Bruken av systemet for forskerutdanningen er også 

begrenset til noen områder. Opplegget med en institusjonell studieporteføljeforvaltning, som er synlig 

i dokumentasjon til NOKUT, er ikke integrert i systembeskrivelsen, og det bør vurderes om dette 

opplegget skal integreres i systemet. Komiteen oppfordrer HiOA til å følge prosessen med å 

videreutvikle systemet med oppmerksomhet, og påse at systemet stadig er tilpasset virksomheten og 

relevant for institusjonen kvalitetsarbeid. Etter komiteens oppfatning har HiOA nå et system som er 

klart beskrevet, både når det gjelder mål, ansvar, prosesser og aktører som inngår i systemet og hvor 

arbeidet med å tilpasse det til egne behov er i gang.  

3.2 Kvalitetsarbeid for studier i første og andre syklus 

HiOAs fem dimensjoner ved utdanningskvalitet legger premissene for kvalitetssikring og 

kvalitetsutvikling av studier i første, andre og tredje syklus. Fakultetsrapportene og institusjonens 

årlige rapport om utdanningskvalitet og kvalitetsarbeid følger opp med å rapportere innenfor disse fem 

dimensjonene, og drøfting av måloppnåelse/manglende måloppnåelse skjer også langs disse 

dimensjonene. I kvalitetssystemet er målet med kvalitetsarbeidet beskrevet slik:  

 å synliggjøre og fremme kvalitet i eksisterende og planlagte utdanningstilbud 

 å legge gode rammer, og å støtte opp under HiOAs hovedmål om å utdanne 

fremragende kandidater 

Det fremkommer i systembeskrivelsen hvordan studentenes oppfatninger, faglærernes og sensorenes 

tilbakemeldinger i kvalitetsrapportene, statistiske data, informasjon fra internasjonale rankinger, 

program for fremragende profesjonskvalifisering, utredningsarbeid, meldinger fra HiOAs «Si ifra-

system for studenter» m.m. skal være kilder til informasjon om kvalitet i studier i første og andre 

syklus.  

Det foreligger et opplegg for å evaluere kvaliteten i emner og i hele program. Emneevalueringer kan 

gjennomføres som underveis- og/eller sluttevalueringer og skal organiseres av emneansvarlig. Det er 

også et eget avsnitt om kvalitetssikring av veiledet praksis i utdanningen. Mange av høyskolens studier 

i første syklus har praksis som en stor del av utdanningen.  

Komiteen forventer at diskusjonen om kvalitetsutvikling i profesjonsutdanninger ved landets største 

profesjonshøyskole er en viktig del av kvalitetsarbeidet for studier særlig i første syklus. Komiteen kan 

se at arbeidet er påbegynt – det er bl.a. gjennomført en arbeidslivsundersøkelse for to utdanninger. Det 

er også dokumentert ved en større rapport om utdanningskvalitet i sykepleierutdanningen ved HiOA 

(september 2015). Rapporten bygger på studentenes tilbakemeldinger om en rekke forhold ved studiet, 

og er skrevet med bakgrunn i et komparativt prosjekt om tilbakemeldinger fra studentene ved to 

studiesteder (Kjeller og Pilestredet) i regi av Program for fremragende profesjonskvalifisering (FPK)3 

                                                      

3 FPK beskrives slik på HiOAs hjemmeside: HiOA har som mål å bli ledende på å utvikle og tilby fremragende profesjonskvalifisering av 

høy vitenskapelig kvalitet og yrkesrelevans. Den institusjonelle satsingen Program for fremragende profesjonskvalifisering (FPK) skal støtte 

opp om dette målet. FPK samarbeider tett med fagmiljøene og studentene ved HiOA for å støtte og synliggjøre FoU-initiativer rettet mot 
kvalitet i utdanningene og utvikling av innovative undervisningsformer. Vi skaper også arenaer for erfaringsutveksling på tvers av 

høyskolens fagmiljøer. 
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på oppdrag fra Fakultetet for helsefag. Rapporten er utarbeidet av Senter for profesjonsstudier, som 

har ansvaret for programmet for fremragende profesjonskvalifisering. I utgangspunktet er studentene 

ved Kjeller mer fornøyd med en rekke forhold enn det studentene fra Pilestredet er. Selv om 

studentene scorer likt på en rekke faktorer, er det forskjeller når det gjelder bl.a.: tilfredshet med 

undervisningen, praksisopplæringen, informasjon til studentene, oppfølging av studentene og 

studentenes studieinnsats (målt i ukentlig tidsbruk). Rapporten inneholder forslag til tiltak for å 

videreutvikle kvalitet ved utdanningsstedet Pilestredet, som alle faller under utdannings- og 

personalledelse. Komiteen mener dette så langt er et godt eksempel på kvalitetsarbeid som har et klart 

utviklingsrettet formål og som har betydning for fusjonen mellom de to høyskolene i 2011. Det er for 

tidlig å slå fast om tiltakene vil bli iverksatt og om de vil ha en effekt. Komiteen oppfordrer til å 

evaluere effekten av tiltakene når de har virket en periode, for å se om de påpekte negative forholdene 

vil bedres.  

Komiteen registrerer at Programmet (FPK) har opprettet en blogg for å profilere initiativer som sikter 

mot å styrke kvaliteten i utdanningene. Komiteen kan se at bloggen er aktiv og den har beskrevet flere 

(men ikke kun dette) prosjekter med relevans for kvalitetsutvikling av praksisstudiene. Komiteen 

mener dette er en innovativ måte å skape diskusjoner rundt spørsmål om utdanningskvalitet.  

3.2.1 Emneevalueringer 

Andelen av emner som er evaluert er omfattende og utgjør samlet for de fire fakultetene 76 prosent av 

alle emner4. Det opplyses i en av fakultetenes rapporter at det er gjennomført studentevalueringer av 

enda flere emner enn hva antallet emnerapporter skulle tilsi. Forklaringen er at evalueringene ikke er 

skriftliggjort i form av en emnerapport og at det i noen tilfeller i stedet er valgt å gjennomføre et møte 

mellom fagansvarlig og studentene. Komiteen mener HiOA har lykkes godt med studentoppslutning 

rundt emneevalueringene. Andelen av emnerapporter som er utarbeidet dokumenterer meget godt at 

intensjonene i systemet er fulgt opp og at systemet dermed er i bruk. Komiteen oppfordrer til et 

mangfold av evalueringsformer/metoder. Variasjon i evalueringsformen kan virke stimulerende og 

forhindre rutinisering av evalueringsarbeidet og virke forebyggende på evalueringstretthet.  

Komiteen har sett fakultetenes kvalitetsrapporter for studieåret 2013-14, som dokumenterer at det er 

gjennomført evalueringer av emner. I HiOAs årsrapport om utdanningskvalitet og kvalitetsarbeid er 

hovedfunnene fra emneevalueringene oppsummert, og komiteen konstaterer at det dermed er ført 

videre informasjon helt frem til styret, som behandler årsrapporten og godkjenner denne. 

Hovedfunnene for emneevalueringene er godt presentert i årsrapporten. Eksempler på funn er at 

studentene trekker frem som positivt at det er godt samsvar mellom teori og praksis, god organisering 

av emner, godt innslag av praktisk læring i undervisningen, gode undervisningsformer, slik som 

gruppeundervisning, og at det er et strukturert undervisningsopplegg og gode tilbakemeldinger på 

arbeidskrav. Samtidig fremkommer det i sisteårsundersøkelsen og i studiebarometeret at studentene 

uttrykker at de er misfornøyd med noen av de samme forholdene. HIOAs egen kvalitetsrapport 

påpeker dette misforholdet og mener det bør undersøkes nærmere. Komiteen mener dette er et 

eksempel på godt kvalitetsarbeid som følger av en gjennomgang av emneevalueringene. En kan følge 

informasjon fra det studienære kvalitetsarbeidet og videre i rapporteringsveien. Intervjuene bekreftet 

også at kvalitetssirkler lukkes på det laveste nivået når dette er aktuelt. Årsrapporten til 

                                                      
4 Andelen gjelder emner for første og andre syklus og er basert på opptelling av emnerapporter.  
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Kunnskapsdepartementet inneholder oppsummeringer av kvalitetsarbeidet for studier i første og andre 

syklus.   

Oppbygging og utforming av fakultetsrapporten er tilnærmet lik for alle fakultetene. Komiteen mener 

at dette er et godt grep, som styrker transparens og muligheter for læring på tvers av fakultetene, og gir 

både fagmiljø og institusjonsledelsen et godt grunnlag til å danne seg et bilde av kvaliteten i emnene 

som tilbys. Alle de fire rapportene innledes med en oppsummering av emneevalueringene, noe som gir 

leseren et godt innblikk i hva som er kommet ut av disse evalueringene. Oppsummeringen inneholder 

følgende overskrifter: andel av fakultetenes emner hvor det er levert emneevalueringsrapport, årsaken 

til eventuell manglende innlevering av emneevalueringene, fakultetenes arbeid med å få opp 

deltagelsen i evalueringene, hvilke områder studentene trekker frem som positive, hvilke områder 

trekker studenten frem som forbedringsområder, og hvilke tilbakemeldinger fra studentene som ikke 

er fulgt opp. Videre inneholder fakultetsrapportene en gjennomgang av hvordan evalueringene scorer 

på de fem kvalitetsdimensjonene (inntakskvalitet, rammekvalitet, programkvalitet, læringskvalitet og 

samfunnsrelevans). Fakultetsrapporten inkluderer også avsnitt hvor fakuletenes studieutvalg5 

presenterer sine vurderinger av funnene. Til slutt har rapporten en liste med fakultetets foreslåtte tiltak, 

studieutvalgets oppsummerte refleksjoner rundt fakultetets kvalitetsrapport, og det hele avsluttes med 

fakultetets egne forslag til å videreutvikle både opplegget for emnevaluering og selve rapporteringen 

om dette. Det er også antydet hvilke budsjettmessige konsekvenser forslagene til tiltak kan ha. 

Komiteen mener det gjennom fakultetsrapportene er dokumentert omfattende og godt systematisk 

kvalitetsarbeid rundt emnekvalitet, hvor særlig studentenes oppfatninger er godt ivaretatt. De faglig 

tilsattes stemme er representert gjennom studieutvalgets synspunkter på rapportens innhold og i 

rapportene som er skrevet av emneansvarlige og andre ansvarlige redaktører for rapportene ved 

instituttene og ved fakultetene.  

De sentrale studieutvlagetes rolle som kvalitetssikrier av fakulteterapportene slik gir etter komiteens 

vurdering et slags «eksternt» blikk på arbeidet med utdanningskvalitet, noe som etter komiteens 

oppfatning representerer en merverdi for kvalitetsarbeidet. Det er i tråd med mandatet til det sentrale 

studieutvalget at det skal kvalitetssikre fakultetsrapportene og komiteen mener at dette «eksterne 

blikket» er verdifullt i kvalitetsarbeidet.    

Det er rapportert slik at resultatene fra undersøkelsen er kommentert for hhv bachelorgradsstudier og 

for mastergradsstudier, der dette er relevant. Det er ikke rapportert om store forskjeller mellom funn 

for studier i første og andre syklus. Unntakene gjelder for inntakskvalitet, hvor det er rapportert om 

rekrutteringsutfordringer ved opptak til mastergradsstudier, og for rapportering om andel av 

førstestillinger (årsverk) per program, som er markant høyere for mastergradstudier. Det rapporteres at 

andel av førstestillingsårsverk er høyere for mastergradsstudier, men at studentenes oppfatning av 

kjennskap til FoU-arbeid i eget fag ikke er korrelert med denne forskjellen. Komiteen mener dette er et 

eksempel på et interessant funn som dokumenterer godt kvalitetsarbeid, og som kunne undersøkes 

ytterligere.    

Praksis utgjør en omfattende del av studiene ved HiOA i første syklus og er integrert i emnene i 

studiene. Ifølge systembeskrivelsen skal fakultetene ha ansvaret for å utarbeide prosedyrebeskrivelser 

for kvalitetssikring av veiledet praksis. Det oppfordres i systembeskrivelsen til å lage disse så ensartet 

                                                      
5 HiOA opplyser i sine kommentarer til utkast til rapport fra sakkyndig komite at: «De lokale studieutvalgene ledes av prodedan for 

utdanning som også sitter i sentralt studieutvalg. Det sentrale studieutvalget kvalitetssikrer fakultetenes kvalitetsrapporter, vurderer 
fakultetenes rapporter og formidler til fakultetene kritiske innspill og kommer med råd om videre arbeid, som blir formidlet til styret.» 
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som mulig. Systembeskrivelsen inneholder et rammeverk/retningslinjer for hvordan kvalitetssikring av 

praksis skal foregå. Det påpekes at det skal foreligge skriftlig informasjon til alle parter om forhold 

som har betydning for gjennomføring av praksis. Det er listet opp flere forhold som skal inngå i denne 

informasjonen. Det er også påbud om hvordan evalueringen av praksisperioden skal skje, hva 

evalueringen skal inneholde og hvordan den skal følges opp. 

Av fakultetenes rapporter fremgår det at praksis er fortløpende evaluert som en integrert del av 

emnene. Det meldes om både gode tilbakemeldinger fra studentene på kvaliteten i praksisen og mer 

sprikende og til dels kritiske tilbakemeldinger. Det er også dokumentert at studieutvalget har fulgt opp 

med kommentarer og vurderinger samt råd, knyttet til de fremlagte resultatene av evalueringen av 

praksis i rapporteringene. 

3.2.2 Programevalueringer 

Vurdering av kvaliteten i hele studieprogram i første og andre syklus er kort beskrevet i 

systembeskrivelsens punkt 2.5. Vurderingene skal basere seg på resultatene/funnene fra felles 

studentundersøkelser («førsteårsstudenten», «sisteårsstudenten», «kandidatundersøkelsen», 

«arbeidsgiverundersøkelsen» og NOKUTs studiebarometer) og eksterne faglige evalueringer av hele 

studieprogram. Det skal utarbeides årlige kvalitetsrapporter for hvert studieprogram. HiOA har 

dokumentert en plan for ekstern evaluering av HiOAs studieportefølje. Oppstart for evalueringene er i 

2015 med seks program som skal evalueres i løpet av året, og planen omfatter ekstern evaluering av 

alle de 52 studieprogrammene ved  HiOA i en periode frem til 2021.  

 

Det står i systembeskrivelsens punkt om eksterne faglige evalueringer av høyskolens studieprogram at 

den er vedtatt av det sentrale studieutvalget og at alle programmer skal evalueres minst hvert sjette år. 

Ekstern evaluering av studier skal gjennomføres av en uavhengig sakkyndig komite. Det er utarbeidet 

egne retningslinjer for disse eksterne evalueringene.  

 

Hvordan er programevalueringer fulgt opp i praksis? Det er i 2014 gjennomført felles 

studentundersøkelser, kandidatundersøkelser for noen utvalgte studieprogram og en 

arbeidsgiverundersøkelse for utvalgte kandidater. Alle undersøkelser er utviklet og satt i gang av 

HiOA selv. «Førsteårsstudenten», «sisteårsstudenten», «kandidatundersøkelsen» og 

«arbeidsgiverundersøkelsen» er undersøkelser som er gjennomført for første gang, og undersøkelsene 

berører bl.a. kvaliteten i programmene som helhet. Det fremgår av kvalitetsrapportene fra fakultetene 

at undersøkelsene er utført. Det foreligger analyser og kommentarer i rapportene.  

 

HiOAs spørreundersøkelser tar utgangspunkt i de fem kvalitetsdimensjonenes kvalitetsindikatorer som 

er beskrevet i kvalitetssystemet. Det er i alt 16 indikatorer fordelt på de fem områdene. En av 

kvalitetsdimensjonene er kvalitet på programplanen, men også de øvrige kvalitetsdimensjonene angår i 

større eller mindre grad kvaliteten i hele studieprogram. I fakultetsrapporten og årsrapporten om 

kvalitet er refleksjoner, analyser og vurderinger av kvaliteten i hele studieprogram å gjenfinne spredt i 

gjennomgangen av alle de fem kvalitetsdimensjonene. Det er ikke rapportert spesielt om 

studieprogram i første syklus eller andre syklus. Kvalitetsdimensjonen programkvalitet i årsrapporten 

er brutt ned i beskrivelser av resultatene for de fire indikatorene: studentevalueringer av samsvar 

mellom læringsutbyttebeskrivelsen, arbeidsformer og vurderingsformer i emner og program som 

helhet, studentenes tilfredshet med tilrettelegging for internasjonalisering ute og hjemme, studentenes 
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kjennskap til relevant FoU ved egen institusjon og andel av førstestillinger (årsverk) per program. Det 

fremgår av rapporten for studieåret 2013-14 at det overordnede bildet av kvalitet i studieprogram er at 

det er utfordringer knyttet til første og andre indikator. Det er dermed dokumentert kvalitetsarbeid 

rundt programkvalitet i det overordnede perspektivet (institusjonsperspektivet) og komiteen ser at 

dette er en forbedring siden NOKUTs forrige evaluering. I årsrapporten om kvalitet følges det opp 

med å kommentere særlig funnet om den lave graden av studentopplevd internasjonalisering, men det 

følges i liten grad opp med forslag til tiltak. Analysen er i større grad en registrering av utfordringene. 

Komiteen ser at rapportene er mindre direkte og tydelige når det gjelder å foreslå forbedringer og 

tiltak, og vil påpeke at HiOA ikke bare må identifisere utfordringene, men også foreslå tiltak og 

forbedringer.  

 

Kandidatundersøkelsen og arbeidsgiverundersøkelsen ble sendt ut til kandidater og aktuelle 

arbeidsgivere for følgende utdanninger i 2012 og 2013: allmennlærerutdanning, bachelor i sykepleie, 

bachelor i barnevern, bachelor i sosialt arbeid og bachelor i ingeniørfag. Det uttrykte formålet med 

undersøkelsene er å finne ut hvor relevant kompetansen, kunnskapene og ferdighetene til de ferdige 

kandidatene er for det yrket de skal inn i. Dette avgjøres ved å undersøke arbeidsgivernes vurdering av 

kandidatenes kompetanse, ferdigheter og kunnskap to år etter at kandidatene er uteksaminert. Det 

etterspørres også i undersøkelsen en egenvurdering fra kandidatens siden av eget læringsutbytte og det 

vektlegges hvor lang tid det tar før kandidaten har fått den første relevante jobben. Resultatene av 

undersøkelsene og analysen av resultatene er rapportert under kvalitetsområdet samfunnsrelevans i 

alle fakultetsrapportene. HiOA har valgt å prioritere å gjøre undersøkelsene for de største 

profesjonsutdanningene først. Følgende studier har gjennomført undersøkelsene i 2014: bachelor i 

barnevern, bachelor i sosialt arbeid, 4-årig allmennlærerutdanning, bachelor i ingeniør (ulike 

studieretninger) og bachelor i sykepleie (studiested: Kjeller og Pilestredet). Resultatene viser bl.a. at 

både utdannende lærer og sykepleier oppgir at de i mindre grad er forberedt på utfordringene de møter 

i yrket på arbeidsplassen enn andre profesjoner. Det fremkommer også at det er opplevd høy grad av 

relevans for de fleste av programmene. HiOA har også dokumentert planer om videre oppfølging av 

både kandidat- og arbeidsgiverundersøkelsen. Hoveddelen av resultatene, og videre prosess med 

oppfølging, skal redegjøres for i årsrapporten for studieåret 2014-15.  

 

HiOA utnytter også resultatene fra NOKUTs studiebarometer systematisk. Undersøkelsen gjelder 

andreårsstudenten både i bachelor- og mastergradsprogrammer. En sammensatt pakke med 

datamateriale fra studiebarometeret er oversendt til høyskolen. Denne inneholder rådata som er 

anonymisert (individnivå) samt rapporter på institusjonsnivå, fakultetsnivå og studieprogramnivå. Det 

er også inkludert nasjonale tall sammenstilt etter utdanningstype. Under intervjuene fremkom det at 

analyseavdelingen fremlegger bearbeidede resultater fra studiebarometeret hvor det både inngår 

sammenligninger internt mellom studier ved HiOA og sammenligninger mot tilsvarende utdanninger 

ved andre læresteder. Dette ble under intervjuene oppfattet som stimulerende på interessen for å 

sammenligne seg med andre læresteder, som flere mente virket skjerpende for kvaliteten.  

I den reviderte systembeskrivelsen er det innført et nytt område: kvalitetssikring av faglig veiledning 

og oppfølging. Det er et viktig aspekt ved programkvaliteten. Instituttene skal sette i verk tiltak for å 

øke gjennomstrømningen i utdanningene og motvirke frafall. Det er utarbeidet en liste med 

kvalitetssikrende tiltak som primært gjelder mastergradsoppgaven. Det er ikke utarbeidet egne 

indikatorer for dette feltet, og komiteen kan ikke se av rapporteringen fra fakultetene eller fra 

årsrapporten om utdanningskvalitet at det er rapportert om eller innhentet informasjon i særlig grad fra 
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dette området. Det bærer preg av å være et område innen kvalitetsarbeidet som er under oppbygging. 

Komiteen mener at det er viktig at det nå er etablert felles etiske retningslinjer for veiledning, som er 

et av tiltakene som foreslås.  

Det eksterne blikket på kvaliteten i programmene skal ivaretas av eksterne faglige evalueringer av alle 

program minst hvert sjette år, og ved bruk av tilsynssensorordningen. Komiteen konstaterer at HiOA 

har gjennomført noen eksterne progamevalueringer i perioden siden forrige evaluering.6 HiOAs eget 

opplegg har ikke kommet skikkelig i gang, og det eksterne blikket på utdanningen ved HiOA er 

dermed nesten helt fraværende, om en ser bort fra studieutvalgets kommentarer til fakultetenes 

rapportering og bruken av tilsynssensorordningen, som fungerer som et «eksternt blikk». Komiteen 

mener ekstern evaluering av programmer nå må gis prioritet, og at høyskolen kan vurdere å prioritere 

og evaluere enkelte studieprogram fremfor andre. Komiteen oppfordrer høyskolen til å følge opp det 

ambisiøse målet om å evaluere samtlige programmer minst hvert sjette år. En utfordring i denne 

sammenhengen er at svært mange av bachelorprogrammene er rammeplanstyrte studier. Under 

intervjuene ble det påpekt at dette kan være en begrensning for verdien av en nasjonal ekstern 

evaluering. En mulighet er derfor å vurdere internasjonale paneler i enkelte av disse tilfellene. 

Komiteen oppfordrer HiOA til å undersøke nærmere hvilket mulighetsrom som ligger rundt 

oppfølging av eksterne evalueringer av rammeplanstyrte utdanninger, da dette antagelig vil legge 

føringer for utviklingsaspektet av kvalitetsarbeidet. Problemstillingen angår en stor andel av 

programmene som skal gjennomgå eksterne evalueringer.   

Det er dokumentert bruk av tilsynssensorer i kvalitetsarbeidet. Det er flere eksempler på innspill fra 

tilsynssensorer som er trukket frem i fakultetenes rapporter. Komiteen mener dette er en viktig ordning 

med potensial for å være nyttig i kvalitetsarbeidet. Komiteen registrerer også at det rapporteres fra 

studieutvalget at ordningen er velfungerende for noen institutter. For enkelte fakulteter påpeker 

studieutvalget at de må prioritere at ordningen kommer i gang.   

Komiteen har også merket seg at det foregår et større arbeid i forbindelse med å etablere et opplegg for 

studieporteføljeforvaltning ved HiOA. Det er særlig oppmerksomhet omkring forvaltningen av 

mastergradsstudiene. Prosjektet har pågått siden desember 2012 med innsamling av faktatall om 

bachelor- og mastergradsutdanninger. Styret ved HiOA har nylig vedtatt et opplegg som har fokusert 

på styring og kontroll av mastergradsporteføljen, og det er brukt store ressurser på å evaluere denne 

ordningen. Et eksternt konsulentselskap har i 2015, på oppdrag fra HiOA, levert rapporten 

«Oppfølgingsrevisjon – vurdering av styring og kontroll av masterutdanningsporteføljen ved HiOA», 

og det påpekes at det er etablert overordnede retningslinjer for utvikling og konsolidering av 

porteføljen, men at det i liten grad er utarbeidet konkrete aktivitetsorienterte planer og delmål for å 

sikre gjennomføring av disse. Det fremkom lite kunnskap om ordningen under intervjuene med de 

forskjellige gruppene. Komiteen ser at det i denne saken er gjort en betydelig innsats på et område som 

er viktig i et helhetlig kvalitetsarbeid, men at det samtidig er få konkrete resultater og liten grad av 

bevissthet om opplegget. Komiteen oppfordrer til å komme videre med dette arbeidet, og HiOA bør 

vurdere å koble prosjektet tydeligere til kvalitetssikringssystemet. Det er i dag ingen informasjon om 

ordningen i systembeskrivelsen, og det er heller ingen tilpassing av datainnsamling til det formål å 

                                                      
6 HiOA opplyser i sine kommentarer (november 2015) til utkast til rapport fra sakkyndig komite følgende: «På det tidspunktet 

dokumentasjon ble innsendt forelå det ikke evalueringsrapporter fra eksterne evalueringer. Det er imidlertid gjennomført tre eksterne 
evalueringer i 2015, i følgende studieprogram: Bachelor i biomedisin, Bachelor i produktdesign, og bachelor i fotojournalistikk. To av disse 

er ferdigstilt (produktdesign og fotojournalistikk), for den tredje (biomedisin) er status at rapportutkast foreligger og er til gjennomsyn hos 

instituttet. Sluttrapportene foreligger i egne separate rapporter og vil bli behandlet i kvalitetsrapport for studieåret 2014-2015. Senter for 
profesjonsstudier har i tillegg igangsatt ekstern evaluering av ph.d.-programmet i profesjonsstudier høstsemesteret 2015.» 
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utøve porteføljeforvaltning. Ordningen er ikke omtalt i HiOAs «Retningslinjer for etablering av nye 

studier og utarbeiding av planer for studier ved HiOA», hvor det finnes et kapittel om «nedlegging av 

studier og oppheving av grader». Komiteen kan se at det er gjennomført en konkret analyse av 

mastergradporteføljen. Resultatet er et notat som er laget før styrets behandling av ordningen. Notatet 

inneholder en firefeltsmatrise med inndelingen: samfunnsmessig etterspørsel, rekruttering, faglig 

bærekraft og økonomisk bærekraft. Komiteen registrerer at HiOA på et institusjonivå har satt i gang et 

omfattede og systematisk arbeid rundt studieporteføljeforvaltning, og komiteen oppfordrer HiOA til å 

komme videre i arbeidet med å iverksette styringen.  

Det fremkommer av det samme materialet at HiOA har en ambisjon om å styrke utdanningsledelse 

knyttet til porteføljeforvaltningsarbeidet. Det understrekes at det for å ha god styring på porteføljen, 

kreves sterkt fokus på utdanningsledelse.  

3.3 Kvalitetsarbeid i forskerutdanningen 

Komiteen påpekte i forrige evaluering at det i praksis ikke var noe opplegg for systematisk 

kvalitetsarbeid for forskerutdanningen, og at dokumentasjonen av kvalitetsarbeidet ikke var 

tilfredsstillende. Komiteen påpekte at dette var kritisk. Høyskolens egne risikoanalyser opererte med 

en høy risiko for at en ikke skulle nå egne mål på dette området. I lyset av dette kunne en forvente 

større oppmerksomhet og systematikk i kvalitetsarbeidet i forskerutdanningen.  

Systembeskrivelsen inneholder nå et eget kapittel om kvalitetssikring og kvalitetsutvikling av 

forskerutdanningen. Opplegget for kvalitetsarbeidet med forskerutdanningen er inndelt i seks deler 

som har følgende overskrifter: forskerutdanningens fem kvalitetsdimensjoner, ansvar, roller og 

oppgaver, faglig oppfølging av ph.d.-kandidatene, oppfølging, ph.d.-kandidatenes evalueringer og 

rapportering og ekstern evaluering.  

Komiteen kan konstatere at det nå er på plass et helhetlig og ambisiøst kvalitetssystem for 

forskerutdanningen. Kvaliteten i ph.d.-utdanningene skal vurderes i forhold til HiOAs egne fem 

kvalitetsdimensjoner, som er de samme som for studier i første og andre syklus. Roller og 

arbeidsdeling er fordelt på 15 aktører, noe som i utgangspunktet gir bred medvirkning i 

kvalitetsarbeidet rundt forskerutdanningen. Det er utarbeidet retningslinjer for oppfølging og 

veiledning av kandidatene, hvor det er presisert hvilket ansvar fakultetet, veilederen og ph.d.-

kandidaten har i prosessen. Det presiseres at oppfølgingen har som mål å bedre gjennomstrømming og 

hindre frafall. Komiteen mener det her bør på plass krav til de enkelte forskerutdanningene om 

bruk/fremstilling av tallmateriale, slik at det blir enklere å overvåke gjennomstrømming, 

kandidatproduksjon og eventuelt frafall. Det foreligger et opplegg både for fremdriftsrapportering 

(ph.d.-kandidatene og veiledere skal utføre dette) og for evaluering av emnene i felles opplæringsdel. 

Systembeskrivelsen inneholder også krav om at alle ph.d.-studier skal evalueres eksternt etter en fast 

syklus hvert sjette år.  

I HiOAs skriv til NOKUT gir høyskolen selv uttrykk for at implementeringen av kvalitetssystemet for 

forskerutdanningen er kommet i gang. Komiteen kan konstatere at systemet har vært testet ut, og det er 

avgitt rapporter for de fleste forskerutdanningenes vedkommende som en del av 

kvalitetsrapporteringen for 2013-2014. Det sentrale doktorgradsutvalget har behandlet denne rapporten 

og har gitt sine kommentarer til styret. Utviklingen av systembeskrivelsen for dette området har 

foregått parallelt med det praktiske kvalitetsarbeidet. De samlede erfaringene fra kvalitetsarbeidet og 
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behandling og drøftingen av et utkast til system for forskerutdanningen i doktorgradsutvalget, er 

bakgrunn for utarbeidingen av et revidert system som ble vedtatt av styret vinteren 2015.  

HiOA fremhever selv at deres doktorgradsutdanninger7 er i en oppstartfase, og de har i 

kvalitetsarbeidet lagt vekt på særlig å undersøke forhold rundt inntakskvaliteten og oppstartfasen i 

studiet. 

Av dokumentasjonen fremgår det at det er utarbeidet separate rapporter for flere (ikke alle) av 

høyskolens ph.d.-studier. Rapporteringen er gjort frivillig dette første året, som en del av en uttesting 

av kvalitetssystemet. For fem programmer/studier er det laget kvalitetsrapporter. Oppsettet av 

rapporten følger samme mal som for studier i første og andre syklus. Det rapporteres om 

oppsummering av emnevaluering i felles opplæringsdel, inntakskvalitet, kvalitet på infrastruktur og 

informasjon, programkvalitet, kvalitet på faglig utbytte og samfunnsrelevans. Til forskjell fra 

kvalitetsrapportene for studier i første og andre syklus, inneholder ikke rapportene fra tredje syklus 

kommentarer og synspunkter fra studieutvalget eller doktorgradsutvalget, men komiteen kan se av 

referater fra møter at doktorgradsutvalget har arbeidet med rapportene og laget en orientering til styret 

om tiltak som skal iverksettes det nærmeste året. Komiteen kan ikke se av referatene om styret har 

behandlet enkelttemaer om kvalitet i forskerutdanningen, men av referatene fra styremøter fremgår det 

at de har godkjent institusjonens årsrapport for 2014 og kvalitetsrapporten for studieåret 2013-2014. 

Den aggregerte årsrapporten, som også er HiOAs årlige virksomhetsrapportering til 

Kunnskapsdepartementet, rapporterer fortsatt om høy risiko for at målene ikke nås for studier i tredje 

syklus.  

I Rapport om utdanningskvalitet  for studieåret 2013-14 finnes et eget kapittel om kvalitetssikring og 

kvalitetsutvikling av HiOAs forskerutdanninger. Det fremgår at kildegrunnlaget for vurderingene som 

er gjort, har vært emneevalueringer fra felles opplæringsdel, framdriftsrapporter og tilbakemeldinger 

fra faglærere, ph.d.-kandidater og veiledere. Emnene får gjennomgående gode skussmål, og det er ikke 

påpekt avvik. HiOA skriver selv at de tilbyr mange emner/kurs, og at noen av kursene har for få 

deltagere. Erfaringer med opptaket og spørsmål om inntakskvaliteten er kartlagt i en egen 

undersøkelse i 2014, og det er ikke påvist alarmerende forhold. Årsrapporten er strukturert slik at 

HiOAs fem kvalitetsdimensjoner blir gjennomgått med tanke på forskerutdanningene. Dette er fulgt 

opp gjennom det sentrale doktorgradsutvalgets kommentarer og synspunkter på styrker og svakheter 

langs de fem dimensjonene. For å kunne danne seg et helhetlig bilde av kvaliteten i 

forskerutdanningen, er det nyttig å lese også avsnittene om forskning og utviklingsarbeid i 

årsrapporten til Kunnskapsdepartementet, hvor det er inkludert mer kvantitativ informasjon om ph.d.-

studiene. Kanskje burde det inkluderes tallmateriale også i den årlige kvalitetsrapporten.  

Rapport om utdanningskvalitet for studieåret 2013-14 avsluttes med doktorgradsutvalgets orientering 

til styret om at det skal arbeides med fire konkrete tiltak det kommende året. Disse tiltakene angår 

utarbeiding av rutiner for felles informasjon til ph.d-kandidater, utarbeiding av felles opplegg for 

kvalitetssikring av emner, drøfting av utfordringer knyttet til tilrettelegging av pliktarbeidet og at alle 

fakultetene skal arbeide videre med implementeringen av kvalitetssystemet for forskerutdanningen.  

En viktig del av kvalitetsarbeidet rundt forskerutdanningen er lagt til doktorgradsutvalget. Det er 

dokumentert eksempler på referater fra utvalgets møter det siste året. Temaer som har stått på 

dagsorden har vært utarbeiding av nytt KS-system for forskerutdanningen, drøfting av funnene fra 

                                                      
7 HiOA tilbyr per november 2015 seks ph.d.-studier/program. Tre av fire fakulteter og i tillegg SPS tilbyr studier i tredje syklus.  
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kartleggingen av inntakskvalitet og ekstern evaluering av ph.d.-programmer. Det fremkom også klart 

under intervjuene at det lå en stor merverdi i et slikt institusjonelt utvalg hvor det arbeides med 

kvalitetsspørsmål på tvers av fag- og fakultetsmiljøene. Det kom positive tilbakemeldinger på at 

transparens var viktig, og at flere av programmene som er i en oppstartsfase har stor nytte av en slikt 

utvalg.   

Porteføljeforvaltningen er en viktig del av kvalitetsarbeidet. Det er få/ingen spor av dette rundt 

kvalitetsarbeidet med forskerutdanningen. HiOA har heller ikke gjennomført noen eksterne 

evalueringer av hele ph.d.-program. Ifølge planen for ekstern evaluering av studier ved HiOA er det 

planlagt å evaluere ph.d-studiet i profesjonsstudier i løpet av 2015.  

Komiteen kan se av årsrapporteringen til Kunnskapsdepartementet at institusjonen ikke når sine mål 

for antall avlagte doktorgrader. I dokumentasjonen av kvalitetsarbeidet, kan ikke komiteen se at dette 

er et tema som berøres. Komiteen oppfordrer institusjonen til å inkludere dette på en tydeligere måte.  

Komiteens samlede vurdering av kvalitetsarbeidet i forskerutdanningen er at det er forbedret siden 

forrige evaluering. Det er på plass et kvalitetssystem for forskerutdanningen, og det er dokumentert at 

det er tatt i bruk. Det er viktig at institusjonen fortsatt har oppmerksomhet på kvalitetsarbeidet i 

forskerutdanningene og prioriterer arbeidet med å videreutvikle systemet. 

 

 

  



 

 

18 

4 Samlet vurdering i lys av evalueringskriteriene 

4.1 Stimulans til kvalitetsarbeid og kvalitetskultur 

om institusjonen stimulerer til engasjement for kvalitetsarbeid blant tilsatte og studenter og deres 

demokratiske organer 

Komiteen registrerer at både den innsendte dokumentasjonen og inntrykkene fra intervjuene gir et 

samlet bilde av at systemet for kvalitetssikring bidrar til stimulans til kvalitetsarbeid og kvalitetskultur 

ved HiOA. Høyskolen har i løpet av relativt kort tid synligjort at systematisering av kvalitetsarbeidet 

kan være med å skape kultur for kvalitetsarbeid. Komiteen ser også at HiOA har valgt å se 

systematiseringen av kvalitetsarbeidet i sammenheng med institusjonens ambisjoner om å bli et 

universitet. Dette gir etter komiteens syn en kontekst for kvalitetsarbeidet som samler og skaper 

oppmerksomhet rundt utdanningskvalitet. Dette gir også fallhøyde til prosjektet om systematisering av 

kvalitetsarbeidet. 

Komiteen kan se at det har vært arbeidet systematisk med å inkludere utdanningskvalitet som en 

tydeligere del av et lederansvar. Dette har etter komiteens oppfatning gitt en bedre overordnet styring 

med utdanningskvalitet. Dette ble påpekt som en mangel i den forrige evalueringen. Høyskolen har 

samtidig gitt et stort spillerom for de institusjonelle kvalitetsutvalgene, noe som har bidratt til å 

involvere fagmiljøene i kvalitetsarbeidet. Utvalgene fungerer etter komiteens oppfatning 

sammenbindende i institusjonens kvalitetskultur og -arbeid. Både studieutvalget og 

doktorgradsutvalget følger opp intensjonene i systemet og bidrar til å styrke det systematiske arbeidet 

med utdanningskvaliteten. Komiteen kan se at utvalgene er kommet kortere når det gjelder å gi 

tydelige og klare råd til styret om prioriteringer innen utdanningskvalitet. Komiteen mener rådene om 

tiltak for å utvikle utdanningskvaliteten, særlig for studier i første og andre syklus, som gis til 

institusjonsledelsen, må formuleres tydeligere, og det bør foreslås en prioritert oppfølging.  

Opprettelsen av en analyseenhet i studieavdelingen har bidratt til å skape et institusjonelt trykk og en 

oppmerksomhet på kvalitetsarbeidet i institusjonen, og basert på informasjonen som fremkom i 

intervjuene, ser dette så langt ut til å være vellykket. Enhetens arbeid er godt mottatt i organisasjonen, 

og intervjuene indikerer at den bidrar til å binde sammen administrasjonen, ledelsen og det studienære 

kvalitetsarbeidet på en god måte. Enheten har bidratt til «kortere avstander» og et mer effektivt 

institusjonelt kvalitetsarbeid. Sett utenfra synes dette å motvirke den fragmenteringen av 

kvalitetsarbeidet og av kvalitetskulturen komiteen konstaterte forelå ved tidspunktet for den forrige 

evalueringen.   

Komiteen kan se at studentene har vært involvert i arbeidet med å utarbeide et revidert 

kvalitetssystem, og at HiOA tillegger studentenes oppfatninger stor betydning i sitt systematiske 

kvalitetsarbeid, gjennom et stort utvalg av studentundersøkelser. Komiteen mener at HiOA synliggjør 

at studentmedvirkning er en viktig del av institusjonens kvalitetskultur. 

På den kritiske siden mener komiteen at en kunne forvente at HiOA, som en stor aktør innen 

profesjonsutdanninger, inntok en ledende posisjon på kvalitetsarbeid rundt praksis i utdanningen. 

Komiteen kan se at det arbeides målbevisst med dette, bl.a. gjennom programmet for fremragende 

profesjonskvalifisering, men komiteen mener arbeidet kan styrkes ytterligere. En mulighet er at 
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institusjonen i større grad kan hente inspirasjon fra, og arbeide mer systematisk for, å sammenligne 

seg med tilsvarende institusjoner i utlandet.  

4.2 Mål, plan og ledelsesforankring 

om mål, ansvar, prosesser og aktører som inngår i kvalitetssystemet er klart beskrevet (systemets 

strukturelle oppbygning), og hvordan systemet for kvalitetssikring utvikles i tråd med institusjonens 

behov 

Høyskolens overordnede mål er at den skal være internasjonalt ledende på profesjonsutdanninger. En 

viktig del av strategien for å nå målet er å oppnå universitetsstatus. Kvalitetssystemet er et 

hovedredskap for systematisk evaluering og vurdering av kvaliteten på utdanningen ved HiOA på 

veien mot dette målet.  

Det reviderte kvalitetssystemet er etter komiteens mening forenklet og fremstår som klart i sin 

strukturelle oppbygging. Det inneholder en viktig presisering og utdyping av roller og ansvar. Det går 

klart frem hvordan kvalitetsarbeidet er forankret i ledelseslinjen. Under intervjuene var det tydelig at 

lederne på forskjellige nivåer har tatt dette ansvaret på alvor, og etter komiteens oppfatning bidrar 

dette til at den overordnede ledelsen og styringen av kvalitetsarbeidet er forbedret.  

Systembeskrivelsen inneholder nå en egen del om kvalitetssikring av forskerutdanningen. Komiteen er 

tilfreds med at dette er på plass. Det var påpekt som en mangel ved den forrige evalueringen. 

Komiteen kan se at HiOA er kommet i gang med det systematiske kvalitetsarbeidet rundt 

forskerutdanningen, og at særlig doktorgradsutvalget spiller en viktig rolle som et tverrfakultært 

utvalg. Systemet er testet ut, og det er planlagt å fortsette å bygge ut det systematiske kvalitetsarbeidet 

rundt forskerutdanningen.  

Komiteen kan se at systemet er i utvikling og at det arbeides med å tilpasse systemet til institusjonens 

behov.  

4.3 Innhenting av dokumentert informasjon om kvaliteten i studiene 

om sikring og vurdering av kvaliteten i hvert enkelt studium bygger på dokumentert informasjon som 

systematisk innhentes fra flere kilder, og om det er særskilte prosesser for å kvalitetssikre oppretting 

av nye studier 

Det reviderte systemet for kvalitetssikring har et bredt opplegg for innhenting av informasjon om 

kvaliteten i utdanningene. Det er oppgitt at informasjon skal innhentes fra flere kilder. Det skal 

gjennomføres flere studentevalueringer både av emner og av hele program. Det skal også benyttes 

nasjonale studentundersøkelser som en kilde til informasjon om utdanningskvalitet. Systemet har 

videre et opplegg for at informasjon også innhentes fra ekstern sensor, rapporter, interne og eksterne 

utredninger, innhenting av data fra DBH og et opplegg for eksterne faglige evalueringer av hele 

studieprogram. 

For studier i første og andre syklus er det godt dokumentert at systemet er i bruk og at det innhentes 

informasjon om utdanningskvalitet fra de fleste kildene som er oppgitt. Analyseteamet bidrar med 

innsamlet informasjon om utdanningskvalitet gjennom fire egne studentundersøkelser, samt 
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presentasjon av resultater fra studiebarometeret. Analyseteamets undersøkelser, resultatene av 

emneevalueringer og bruken av studiebarometeret gir samlet sett bred og god informasjon om 

studentenes oppfatninger av kvaliteten i første og andre syklus. Komiteen vil trekke frem 

analyseteamets arbeid som positivt for det systematiske kvalitetsarbeidet ved HiOA. Komiteen kan se 

at studentenes oppfatninger av kvalitet tillegges stor vekt. De tilsattes oppfatninger er formidlet i 

rapporter og gjennom utvalgsarbeid. Det vektlegges å gjøre interne utredninger og analyser av 

utdanningskvalitet, og komiteen har sett eksempler på dette. Siktemålet for deler av det pågående 

utviklingsarbeidet ble fremhevet å være bl.a. å fremskaffe et kunnskapsgrunnlag for utdanningsledelse. 

Komiteen forventer at slike analyser utføres av et miljø som har ambisjoner slik som HiOA, og 

oppfordrer til at dette arbeidet prioriteres fremover.  

I det innsamlede materialet om studentenes oppfatninger av kvalitet, er også studiebarometerets data 

benyttet som en kilde til sammenligninger med andre tilsvarende studier i Norge. Komiteen mener 

dette er bra, men oppfordrer også til at flere studier sammenlignes mot tilsvarende utenlandske studier. 

Dette vil kunne gi viktig informasjon om hvor høyskolen står i forhold til sitt mål om å bli 

internasjonalt ledende på profesjonsutdanninger.  

Høyskolen har kommet kort når det gjelder å gjennomføre eksterne evalueringer av hele 

studieprogram, som i henhold til systembeskrivelsen skal gjennomføres hvert sjette år for alle 

studieprogram.  

For forskerutdanningen er arbeidet med innhenting av informasjon påbegynt. Omfanget av 

forskerutdanningen er mindre, men likevel må dette arbeidet gis prioritet fremover. Kvalitetssikring og 

utvikling av studier i tredje syklus er avgjørende for om HiOA skal nå sine mål. Kvalitetsrapportene 

for ph.d.-studiene som er dokumentert, er en god start.  

4.4 Analyse, vurdering og rapportering 

om den informasjonen som systemet generer analyseres, vurderes og framstilles for ansvarlige fora og 

ledernivå 

HiOA har fått på plass et omfattende system for rapportering om utdanningskvalitet. Komiteen har sett 

rapporter om utdanningskvalitet fra alle fakultetene. På basis av disse utarbeider HiOA en samlet 

rapport om utdanningskvalitet for hvert studieår. HiOA utarbeider i tillegg en egen årsrapport, som 

samtidig er HiOAs virksomhetsrapport til Kunnskapsdepartementet, som inneholder deler om 

utdanningskvalitet. Denne rapporten følger et fast oppsett som gjelder for alle norske 

utdanningsinstitusjoner.  

Fakultetsrapportene baserer seg på instituttrapporter, programrapporter og emnerapporter. 

Fakultetsrapportene følger som et vedlegg til rapport om utdanningskvalitet når denne behandles i 

høyskolens styret. Det er nedlagt et stort arbeid med å etablere et institusjonelt system for rapportering 

om utdanningskvalitet. Komiteen kan se at det er dokumentert analyser og vurderinger og at det er gitt 

forslag til tiltak for videre kvalitetsarbeid. Komiteen kan se at tallmateriale og statistikk fremkom i 

årsrapporten til HiOA, men ikke i den årlige kvalitetsrapporten. Komiteen mener HiOA bør vurdere å 

inkludere mer tallinformasjon i kvalitetsrapporten, og gjennomgående vurdere hvordan samspillet 

mellom de to rapportene fungerer. Det legges opp til omfattende rapportering, og tilbakemeldingene 

internt ved HiOA er at det er et for stort rapporteringstrykk. HiOA bør holde dette under oppsikt.  
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Som vedlegg til HiOAs årsrapport om utdanningskvalitet for studieåret 2013-14 følger en liste over 

studieutvalgets anbefalinger om tiltak for oppfølging av kvaliteten i første og andre syklus. Komiteen 

vil påpeke at listen ikke er prioritert og at den inneholder få konkrete tiltak, men desto flere råd om 

god forvaltningsskikk rundt arbeidet med utdanningskvalitet. Dette mener komiteen gir styret et for 

dårlig grunnlag til å gjøre økonomiske prioriteringer og fatte vedtak om allokering av ressurser til 

tiltak for å styrke utdanningskvaliteten. Dette ble tatt opp under intervjuene, og høyskolens 

representanter sa seg enige i dette og erkjente at listen over tiltak var for lite «spisse».   

4.5 Bruk av kunnskap til kvalitetsforbedring 

om tiltak for forbedringer iverksettes på grunnlag av de kvalitetsanalyser som gjøres 

Komiteen har sett eksempler på at kunnskap fremskaffet i kvalitetssystemet har blitt utnyttet videre i 

det studienære kvalitetsarbeidet. Intervjuer med flere grupper bekreftet også dette. Som ved forrige 

evaluering er dette tydeligere for studier i første syklus, men også for andre syklus er det eksempler på 

tiltak som er iverksatt. Hovedbildet er likevel at bruken av kunnskap i liten grad er dokumentert i 

rapporteringen i kvalitetsarbeidet. Dette skyldes i noen grad at systemet først nå er tatt i bruk med mer 

omfattende rapportering, og at dette dermed først vil være mulig å dokumentere på en bedre måte i 

neste års rapport om utdanningskvalitet. Det er viktig at HiOA i den videre oppfølgingen av 

kvalitetsarbeidet vurderer effektene av tiltakene og dermed kan få frem hvordan kunnskapen er 

utnyttet. Samtidig som rapporterings- og analysevirksomheten er klart styrket siden forrige evaluering, 

er det foreløpig mindre synlig hvordan kunnskapen utnyttes – og hvordan tiltak iverksettes på 

grunnlag av de kvalitetsanalyser som gjøres. I kvalitetsrapporten viser det seg at de foreslåtte tiltakene 

er vagt og upresist formulert, særlig for studier i første og andre syklus. Det er dermed grunn til å anta 

at også rapportering, rangeringen og prioritering av tiltak og den dermed påfølgende iverksetting av 

dem, vil være lite spisset og poengtert. Det er en risiko for at kvalitetsarbeidets mål og mening ikke 

realiseres fullt ut. Ved neste års rapportering vil en måtte forholde seg til dette faktum, men det er 

bevissthet om dette i hele organisasjonen ved HiOA.  
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5 Konklusjon – har Høgskolen i Oslo og Akershus et tilfredsstillende 
system for kvalitetssikring av utdanningen? 

Komiteens hovedkonklusjon er at HiOA nå har tatt i bruk sitt eget kvalitetssystem for utdanningen. 

Dette inkluderer også kvalitetssystemet for forskerutdanningene. Når dette er sagt vil komiteen påpeke 

at det er flere år siden systemet skulle ha vært tatt i bruk. Fordi høyskolen har kommet sent i gang med 

å ta systemet i bruk i sin fulle bredde, kan HiOA samtidig fortsatt sies å være i en 

implementeringsfase. Når komiteen likevel etter en helhetlig vurdering mener at HiOA nå har et 

system for kvalitetssikring som kan godkjennes, skyldes dette at det er dokumentert et revidert system 

som er tatt i bruk i et tilstrekkelig stort omfang. Både den skriftlige dokumentasjonen og intervjuene 

bekrefter dette. Komiteen registrerer at institusjonen fremstår som en helhetlig institusjon, hvor det 

samlet sett er dokumentert systematisk kvalitetsarbeid. Både det lokale kvalitetsarbeidet og det 

institusjonelle ansvaret for helheten i arbeidet er nå ivaretatt på en tilstrekkelig god måte.   

Det er tatt grep ved HiOA for å tydeliggjøre ansvar og roller i kvalitetsarbeidet og det er presisert at 

det er et lederansvar å sørge for et systematisk kvalitetsarbeid. Det er komiteens oppfatning at det er et 

tydelig skille i hele organisasjonens holdning til det systematiske kvalitetsarbeidet som følge av 

grepene. Kvalitetsarbeidet fremstår med dette som en prioritert oppgave, som er preget av systematikk 

og transparens. På den kritiske siden vil komiteen påpeke at det er gjennomført få eksterne 

evalueringer av hele studieprogram. Systematisk studieporteføljeforvaltning er ikke integrert i 

systemet og er ikke kommet ordentlig i gang. Komiteen mener at systemet har vært i bruk i for kort tid 

til at betydningen over tid for kvalitetsutviklingen i studiene kan vurderes.  

Komiteen kan se at det er kompetanse til å utvikle systemet og kvalitetsarbeidet videre. Som ved 

forrige evaluering er det komiteens oppfatning at det studienære kvalitetsarbeidet særlig for studier i 

første og delvis andre syklus foregår i stort omfang. Studentenes tilbakemeldinger brukes aktivt både 

gjennom emneevalueringer og gjennom analyser av studentundersøkelser og av resultatene fra 

studiebarometeret. Systemet brukes aktivt i hele institusjonen, det er bred medvirkning og resultatet er 

transparens i kvalitetsarbeidet. Dette gir gode muligheter for læring på tvers i institusjonen. 

Studieutvalget og doktorgradsutvalget spiller nå en sentral rolle i institusjonens kvalitetsarbeid. 

Komiteen mener det er godt dokumentert at det nå rapporteres på et institusjonelt nivå om 

kvalitetsarbeidet, og at flyten av informasjon i organisasjonen nå er styrket.  
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6 Komiteens råd om videre utvikling av kvalitetsarbeidet 

Konkrete innspill fra komiteen kommer frem i den løpende teksten. Med utgangspunkt i de 

vurderinger som er gjort av systemet for kvalitetssikring av utdanningen ved Høgskolen i Oslo og 

Akershus, har komiteen følgende hovedanbefalinger for videre utvikling av institusjonens 

kvalitetsarbeid: 

 Komiteen kan se at det institusjonelle programmet for fremragende 

profesjonskvalifisering er i funksjon, og oppfordrer høyskolen til å styrke dette arbeidet 

ytterligere. For profesjonsutdanninger er kvalitetsarbeidet tilknyttet praksis en 

nøkkeloppgave. Komiteen forventer at HiOA inntar en ledende posisjon innen 

kvalitetsarbeidet på dette feltet, og at høyskolen i sitt kvalitetsarbeid også tematiserer og 

synliggjør problemstillinger rundt rammeplanstyrte utdanninger.   

 Høyskolen har en ambisiøs plan for bruken av eksterne evalueringer i kvalitetsarbeidet. 

Arbeidet er bare så vidt kommet i gang. HiOA kan vurdere å lage en prioritert liste som 

viser hvilke studieprogram det er mest kritisk å få evaluert.  

 Høyskolen bør vurdere om dagens opplegg for rapportering om utdanningskvalitet er for 

omfattende og dermed ikke bærekraftig. Det er meldt om for stort rapporteringstrykk ved 

høyskolen. HiOA må følge utviklingen tett og stadig vurdere om opplegget kan 

forenkles.  

 HiOA har satset store ressurser på å utarbeide et opplegg for en institusjonell 

studieporteføljeforvaltning. Foreløpig er det ikke mange spor av dette i dokumentasjonen 

rundt kvalitetsarbeidet i utdanningen. Dette kan bli en viktig del av institusjonens 

kvalitetsarbeid og opplegget bør tas raskt i bruk og integreres i systemet for 

kvalitetssikring og kvalitetsutvikling av utdanningene. 

 For studiene i første og andre syklus fremstår de foreslåtte tiltakene for forbedring av 

studiene som for vage. Forslagene til tiltak må være presise og tydelig formulert. Dette 

vil gjøre det enklere å lukke kvalitetssirklene og å vurdere effekten av tiltak.  
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7 Vedlegg 

7.1 Program for den sakkyndig komiteens besøk ved institusjonen 

14. september 2015 

Tid Møte med Deltagere fra HiOA 

09.00-

10.00 

Komitemøte  

10.15-

12.00 

Institusjonens ledelse  

12.00-

12.45 

Lunsj  

12.45-

13.30 

Representanter fra 

studieutvalget 

 

13.45-

14.30 

Personer med en rolle 

i kvalitetssystemet fra 

studieavdelingen (bl.a. 

analyseteamet) 

 

14.45-

15.30 

Representanter for 

styret 

 

15.30-

16.00 

Komitemøte  

15. september 2015 

Tid Møte med Deltagere fra HiOA 

08.45-

09.00 

Komitemøte  

09.00-

09.45 

Dekaner og leder for 

SPS (senterleder) 

 

 

10.00-

11.00 

Instituttledere   

11.15-

12.00 

Studieledere  

12.00-

13.00 

Lunsj  

13.15-

1415 

Representanter fra 

doktorgradsutvalget 

 

 14.30-

15.30 

Komitemøte  
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16. september 2015  

Tid Møte med Deltagere fra HiOA 

08.45-

09.00 

Komitemøte  

09.00-

10.00 

Studenter fra bachelor i 

sykepleie  

 

10.15-

11.00 

Mastergradsstudenter   

11.15-

12.00 

Faglærere fra bachelor i 

sykepleie (inkludert 

programansvarlige) 

 

12.15-

13.15 

Lunsj  

13.15-

14.15 

Faglærere fra 

mastergradsprogrammer 

(inkludert 

programansvarlige) 

 

14.15-

15.15 

Komitemøte  

15.15-

15.45 

Avsluttende møte med 

HiOAs øverste ledelse  

 

15.15-

17.00 

Avsluttende 

komitemøte 
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7.2 Den sakkyndige komiteens mandat 

MANDAT FOR SAKKYNDIGE KOMITEER VED EVALUERING AV INSTITUSJONENES 

KVALITETSSIKRINGSSYSTEM  

 

Fastsatt av NOKUTs styre 5. mai 2003, revidert 17.12. 2008, tilpasset Forskrift om kvalitetssikring og 

kvalitetsutvikling i høyere utdanning og fagskoleutdanning av 1. februar 2010.  

 

Den sakkyndige komiteen skal evaluere institusjonens system for kvalitetssikring av utdanningen, og 

vurdere om dette er tilfredsstillende i forhold til gjeldende forskrift og NOKUTs evalueringskriterier.  

 

Komiteen skal gi en entydig og begrunnet konklusjon om hvorvidt institusjonens system for 

kvalitetssikring er tilfredsstillende. Evalueringen skal gjennomføres med en konstruktiv holdning til 

institusjonen, og komiteen skal også gi råd om det videre kvalitetsarbeid ved institusjonen.  

 

Hvis evalueringen avdekker klare indikasjoner på alvorlig kvalitetssvikt i enkeltstudier skal dette 

bemerkes i komiteens rapport.  

 

Komiteens vurdering skal baseres på følgende materiale:  

 institusjonens beskrivelse av kvalitetssikringssystemet  

 dokumentasjon av utført kvalitetssikring / kvalitetsarbeid som institusjonen legger fram. 

Komiteen kan be om å få seg forelagt et hvilket som helst materiale som den anser at kan ha 

betydning for vurderingen.  

 komiteens erfaringer og funn ved institusjonsbesøk. Komiteen avgjør hvem den vil treffe og 

hvilke enheter den vil besøke. Komiteen skal nedfelle sine vurderinger, konklusjoner og 

anbefalinger i en skriftlig rapport.  

 

Komiteen skal kvalitetssikre rapportens faktiske opplysninger før den avgis.  

 

Komiteen arbeider på oppdrag fra og avgir sin rapport til NOKUT. Oppdraget er avsluttet når NOKUT 

har fattet vedtak i saken. Inntil oppdraget er avsluttet, skal de sakkyndige ikke ta del i den offentlige 

debatt om saken. 
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7.3 Dokumentasjonen fra Høgskolen i Oslo og Akershus 

 redegjørelse – utvikling og forbedring av HiOAs system for kvalitetssikring og 

kvalitetsutvikling, Oslo den 19. mars 2015 

 system for kvalitetssikring og kvalitetsutvikling av utdanningene ved HiOA (sist endret 

12.03.2015) 

 Høgskolen i Oslo og Akershus - Ny viten. Ny praksis. Årsrapport 2014 

 Høgskolen i Oslo og Akershus – Rapport om utdanningskvalitet og kvalitetsarbeid, studieåret 

2013-2014 

 Utvalgt dokumentasjon som illustrerer bruk av kvalitetssikringssystemet: 

o rapport om utdanningskvalitet ved Fakultet for samfunnsfag, studieåret 2013-2014 

o kvalitetsrapport for Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier, studieåret 

2013-2014 

o kvalitetsrapport for fakultetet for teknologi, kunst og design, studieåret 2013-2014 

o kvalitetsrapport for Fakultetet for helsefag, studieåret 2013-2014 

o rapport om forskerutdanningen for studieåret 2013-2014 (doktorgradsprogram i sosialt 

arbeid og sosialpolitikk) 

o rapport ph.d.-studieprogram, studieåret 2013-2014 (utdanningsvitenskap for 

lærerutdanning) 

o rapport ph.d.-studieprogram, studieåret 2013-2014 (Ph.d. i atferdsanalyse) 

o rapport om forskerutdanningen for studieåret 2013-2014 (ph.d.-program i 

helsevitenskap) 

o rapport om utdanningskvalitet og kvalitetsarbeid 2014 (ph.d.-programmet i 

profesjonsstudier) 

o notat om kartlegging av forskergrupper ved HiOA og skjematisk oversikt over 

gruppene 

o div dokumentasjon som viser hvordan studieporteføljeforvaltningen praktiseres 

o eksempler på referater fra Styremøter og fakultetsstyremøter  

o dokumentasjon som viser oppfølgende arbeid med resultatene fra 

Arbeidslivsundersøkelsen fra høsten 2014 

o eksempler på referater fra møter i institusjonens studieutvalg og doktorgradutvalg 

o eksempler på referater fra fakultetenes doktorgradsutvalg 

o plan for ekstern evaluering av HiOAs studieportefølje 

o rapporten «Utdanningskvalitet i sykepleierutdanningene ved HiOA», Intern rapport 

ved HiOA/SPS  
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7.4 NOKUTs evalueringskriterier 

Ved evaluering av institusjonenes interne kvalitetsarbeid gjøres det en helhetlig vurdering av 

kvalitetssikringssystemet og institusjonenes aktive bruk av det. Det skal legges vekt på:  

 

a. Stimulans til kvalitetsarbeid og kvalitetskultur: om institusjonen stimulerer til engasjement 

for kvalitetsarbeid blant ansatte og studenter og deres demokratiske organer,  

b. Mål, plan og ledelsesforankring: om mål, ansvar, prosesser og aktører som inngår i 

kvalitetssystemet er klart beskrevet (systemets strukturelle oppbygning), og hvordan 

systemet for kvalitetssikring utvikles i tråd med institusjonenes behov,  

c. Innhenting av dokumentert informasjon om kvalitet i studiene: om sikring og vurdering av 

kvaliteten i hvert enkelt studium bygger på dokumentert informasjon som systematisk 

innhentes fra flere kilder, og om det er særskilte prosesser for å kvalitetssikre oppretting 

av nye studier,  

d. Analyse, vurdering og rapportering: om den informasjonen som systemet genererer; 

analyseres, vurderes og framstilles for ansvarlige fora og ledernivå,  

e. Bruk av kunnskap til kvalitetsforbedring: om tiltak for forbedringer iverksettes på 

grunnlag av de kvalitetsanalyser som gjøres.  

 

Merknad til kapittel 6  

 

Institusjonene skal kontinuerlig og systematisk arbeide for å sikre og forbedre kvaliteten i 

utdanningen. Det interne systemet for kvalitetssikring av utdanningen skal frambringe kunnskap 

institusjonen trenger i sikringen og utviklingen av utdanningene som tilbys. Kvalitetssikringen skal 

omfatte alle studietilbud som en institusjon gir, alle deler av studiet og alle formidlingsformer. 

Gjennom faste rutiner og prosesser i en årlig syklus frembringes, vurderes og anvendes informasjon 

om det enkelte studium, og om institusjonens utdanningsvirksomhet generelt.  

 

Institusjonens system for kvalitetssikring av utdanningsvirksomheten er institusjonens eiendom. Det er 

derfor institusjonen selv som ut fra egen størrelse, faglig profil og andre lokale behov bestemmer 

hvordan det skal utformes. Det samme gjelder for den dokumentasjonen som systemet frembringer. 

 


