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1 Innledning 
 
Høgskolens kvalitetsutvikling er et kontinuerlig arbeid. Kvalitetshåndboka gir en overordnet 
beskrivelse av kvalitetssystemet. Arbeidsmåten og prinsippene en arbeider etter i 
kvalitetssikringsarbeidet gjennom prosessene er: Planlegging, gjennomføring, evaluering og 
forbedring (jfr. Demings sirkel).  
  
Årsrapport om studiekvalitet utarbeides som en del av høgskolens kvalitetsarbeid. Rapporten 
oppsummerer forrige studieårs arbeid med studiekvalitet både på avdelingsnivå og sentralt. I 
tillegg gjøres det analyserer av nøkkeltall om interne forhold og sammenliknet med sektoren. 
Studiesjefen har ansvar for å utarbeide rapporten med innspill fra avdelingene. Studieutvalget 
gjennomgår rapporten og foreslår tiltak for kommende studieårs arbeid med studiekvalitet, før 
den legges frem for styret til behandling. 
 

2 Nøkkeltall 
 
Til studieåret 2017-2018 tok HiMolde opp studenter til seks masterstudier, ni bachelorstudier, 
åtte årsstudier og to ph.d.-studium (inkl. fellesgrad med HiVolda). I tillegg ble det tatt opp 
studenter til enkeltemner (emnestudenter). To av årsstudiene var i regi av enhet for utadrettet 
virksomhet (EUV). 
 

2.1 Studenttall og studiepoengproduksjon 
Totalt er det registrert 2265 studenter ved HiMolde høsten 2018 (pr. 15. oktober). I tillegg er 
det registrert 19 doktorgradsstudenter i logistikk og 23 doktorgradsstudenter i helse- og 
sosialfag. Etter et rekordstort opptak av nye studenter høsten 2014 ble det per 1. oktober 2014 
registrert totalt 2764 studenter som er det høyeste studenttallet i HiMoldes historie. Årets tall 
følger trenden de tre siste årene med noe synkende studenttall, hovedsak på grunn av 
avvikling av en del studier i regi av EUV og synkende studenttall på bachelorstudiet i 
petroleumslogistikk.  
 
Tabell 2-1 viser totalt antall registrerte studenter (antall hoder) ved HiMolde høsten 2016 - 
2018. I tabellen er studenter på både internt- og eksternt finansierte studier (for eksempel 
videreutdanning i psykososialt arbeid barn/unge og betalingsstudier under EUV) inkludert. 
Emnestudenter er fra 2015 registrert under avdeling for økonomi og samfunnsvitenskap (ØS), 
mens internasjonale utvekslingsstudenter er registrert under avdeling for logistikk (LOG). 

 
Tabell 2-1 Totalt antall registrerte studenter per 15. oktober. Høstsemester 2016-2018 

Avdeling 2016 2017 2018 

Avdeling HS 841 859 835 

Avdeling LOG 461 535 625 

Avdeling ØS 884 848 790 

EUV-studier 179 91 15 

Sum HiMolde 2365 2333 2265 

Kilde: Database for statistikk over høgre utdanning 
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En del av studieprogrammene ved HiMolde er deltidsstudier.  For at studenter på disse studiene 
ikke skal telle likt med heltidsstudentene når det gjelder for eksempel studiepoengproduksjon 
per student, blir deltidsstudentene regnet om til heltidsekvivalenter.  Deltid sykepleie over 4 år 
har 75 % progresjon i forhold til heltidsstudiet, og en student på dette studiet tilsvarer da 0,75 
heltidsekvivalent.  
 
Tabell 2-2 Antall registrerte studenter ved HiMolde pr. 15. oktober regnet om til 
heltidsekvivalenter 

Avdeling   2016 2017 2018 

Avdeling HS 642 664 664 

Avdeling LOG 441 517 609 

Avdeling ØS 747 730 676 

EUV-studier 126 46 8 

Sum  1956 1957 1957 

Kilde: Database for statistikk over høgre utdanning. 
 
Antall studiepoeng som studentene produserer er et viktig bidrag i finansieringen av høgskolen.   
 
Tabell 2-3 Nye studiepoeng (60-poengsenheter) 2015-2017 (kalenderår) 

Avdeling   2015 2016 2017 

Avdeling HS 537,4 563,2 632,5 

Avdeling LOG 411,3 326,7 324.1 

Avdeling ØS 500,8 539,1 590.4 

EUV-studier 328,0 210,3 119 

SUM HIM 1777,6 1636,5 1666 

Kilde: Database for statistikk over høgre utdanning. 
 
I 2017 ble det totalt produsert 1666 nye 60-studiepoengenheter ved HiMolde. Både ved 
avdeling ØS var det en økning i studiepoengproduksjonen i 2017 i forhold til året før. EUV 
hadde en markant nedgang på grunn av avvikling av studier. På grunn av det økende antall 
studenter ved avdeling LOG er det grunn til å tro at studiepoengproduksjonen vil øke for denne 
avdelingen i 2018. 
 
Studenter på fulltidsstudier skal «normalt» avlegge 60 studiepoeng per år ved fullføring av 
studiet på normert tid.  Studiepoengproduksjonen i forhold til studenttallet vil kunne gi et bilde 
på hvor «effektive» studentene ved HiMolde er. 
 
Ulike forhold kan gjøre det vanskelig å fullt ut benytte studiepoengproduksjon per 
heltidsekvivalent som et mål for kvalitet og effektivitet. Vi vet for eksempel at selv om mange 
studenter er registrert på et heltidsstudium, så er de i praksis deltidsstudenter fordi de jobber 
ved siden av studiene. 
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Tabell 2-4 Gjennomsnittlig antall studiepoengproduksjon pr student (heltidsekvivalent)  
pr kalenderår, 2015-2017 

Avdeling / År 2015 2016 2017 

Avdeling HS 57,2 56,0 58,2 

Avdeling LOG 49,4 48,6 46,1 

Avdeling ØS 45,7 44,3 48,0 

EUV-studier 50,6 64,8 86,6 

Snitt HIM 50,5 51,0 52,7 

Kilde: Database for statistikk over høgre utdanning. Indikatoren beregnes ved å dividere totalt antall studiepoeng 
hvert kalenderår med gjennomsnittlig antall heltidsekvivalenter vår/høst. 
 
Hver heltidsekvivalent ved avdeling HS produserer flere studiepoeng enn heltidsekvivalenten 
ved avdeling LOG og avdeling ØS. Dette betyr nødvendigvis ikke at studentene ved avdeling 
HS er mer "effektive" enn studentene ved de andre avdelingene.  Ved avdeling HS blir studenter 
som ikke klarer ulike eksamener og passeringstester tatt ut av studiet og blir registrert som 
emnestudenter fram til de har klart de nødvendige eksamener. Dette betyr at de studenter som 
kanskje produserer minst studiepoeng i en periode ikke telles som heltidsstudenter på det studiet 
de er tatt opp til.  Det vil da føre til en høyere gjennomsnittlig studiepoengproduksjon for de 
gjenværende studentene. 
 
Heltidsekvivalenten ved HiMolde produserte i gjennomsnitt 52,7 studiepoeng. Ved de statlige 
vitenskapelige høgskolene produserte hver student i gjennomsnitt 53,3 studiepoeng, mens ved 
universitetene produserte hver student i gjennomsnitt kun 47,1 studiepoeng. 
Studiepoengproduksjonen per heltidsekvivalent for hele universitets- og høgskolesektoren var 
48,21 studiepoeng i 2017.   
 
Som nevnt ovenfor kan det være mange sammensatte årsaker til at studiepoengproduksjonen 
ikke er større enn det Tabell 2-1 viser. I tillegg til stryk og problemer med å følge 
studieopplegget, kan det være både sykdom og jobb ved siden av studier som gjør at studentene 
ikke følger "normal" studieprogresjon. For å kunne analysere de faglige problemene som 
studentene har, er det derfor viktig også å se på strykprosent og karakterfordeling på de 
eksamener studentene melder seg opp til. 
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2.2  Strykprosent  
 

 
Kilde:Database for statistikk over høgre utdanning  
Figur 2-1 Strykprosent 2015-2017 

 
I 2017 hadde avdeling LOG lavest strykprosent 4,73%(2016:5,2%) og EUV høyest 12,94% 
(2016:5,08%). For EUV skyldes tallet få kandidater som gir store utslag på statistikken. 
Avdeling HS hadde en økning til 9,42% fra  6,38 i 2016, og ØS en nedgang fra 9,21% i 2016 
til 7,66% i 2017. 
 
Ved avdeling HS var det høyest gjennomsnittlig strykprosent på deltids bachelorstudiene i 
vernepleie og  sykepleie, med henholdsvis 16,74% og 13,53% i 2017. For enkeltemner  
er strykprosenten i Anatomi, fysiologi og biokjemi,  bachelor sykepleie på hele 45,9% 
(2016:30,5%). På bachelor vernepleie, Medikamentregning test med 34,2% (2016:28,8 %) 
strykprosent. 
 
Den høyeste strykprosenten ved avdeling LOG i 2017 hadde studentene på bachelor i marin 
logistikk og økonomi (13,25%). Bachelorstudiet i logistikk og supply chain management 
(SCM) nær halverte strykprosenten, fra 10,28% i 2016 til 5,36% i 2017. Strykprosenten på 
masterstudiene er gjennomgående lav. 
 
Den høyeste strykprosenten ved avdeling ØS i 2017 hadde studentene på årsstudium i 
statsvitenskap med15,48%. Masterstudiet i økonomi og administrasjon hadde en strykprosent 
på14,01%,  men masterstudiene har generelt lavere strykprosent enn års-, og 
bachelorstudiene. 
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2.3 Karakterfordeling 
 
HiMolde har de siste årene hatt en karakterfordeling som er tilnærmet lik fordelingen i 
universitets- og høgskolesektoren totalt. Dersom en studerer karakterfordelingen nærmere, 
finner en store variasjoner mellom ulike utdanningstyper, institusjoner, og også innen 
avdelinger ved den enkelte institusjon. HiMoldes andel A og B (41%) ligger noe under 
gjennomsnittet for sektoren (42,7%). 
 
 

 
Kilde: Tilstandsrapport for høyere utdanning 2018 
 

Figur 2-2 Karakterfordeling ved HiMolde sammenlignet med fordelingen i hele universitets- 
og høgskolesektoren 2017 
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Kilde:Database for statistikk over høgre utdanning 
Figur 2-3 Karakterfordeling ved avdelingene ved HiMolde 2017 
 
Det er stor forskjell mellom avdelingene ved HiMolde når det gjelder fordelingen av karakterer.  
Avdeling LOG benytter øvre del av karakterskalaen i større grad enn tilfellet er ved de øvrige 
avdelingene.  Dette gjelder spesielt for mastergradsstudiene. 
 
 

 
Kilde: Database for statistikk over høgre utdanning 
Figur 2-4 Karakterfordeling ved avdeling LOG og MSc in logistics 2017 
 
Figur 2-4 viser karakterfordelingen ved master i logistikk og ved avdeling LOG totalt i 2017. 
66,3 % av studentene ved master i logistikk ble tildelt karakterene A eller B. Ved avdeling LOG 
sett under ett var det til sammen 49,3 % som fikk karakteren A eller B. 
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2.4 Gjennomføring 
Tallene tar utgangspunkt i hvor mange studenter som møtte til studiestart, og hvor mange av 
disse som fullførte på normert tid.  
 
Tabell 2-5 Gjennomføringsprosent for gjennomføring på normert tid for opptakskullene 2012-
2014 Bachelor 

Institusjon / Opptaksår  2012 2013 2014 

Statlige institusjoner 45,6 46,5 47,3 

Private institusjoner 21,7 18,6 45,2 

Sum alle institusjoner 39,2 38,2 46,9 

HiMolde 52,5 49,1 52,2 

Kilde: Tilstandsrapport for høyere utdanning 2018 
 
I sektoren sett under ett fullførte 46,9 % av studentene som ble tatt opp på et treårig bachelor-
studium høsten 2014 studiet på samme institusjon på normert tid. 52,2 % av studentene ved 
HiMolde fullførte bachelorstudiet de begynte på i 2014 på normert tid, og har dermed en høyere 
gjennomføringsprosent for bachelorstudiene enn for sektoren totalt. HiMolde har også en 
høyere gjennomføringsprosent enn gjennomsnittet for de statlige institusjonene. Det er 
imidlertid store variasjoner mellom de ulike institusjonene, og særlig er det 
gjennomføringsprosenten ved universitetene som drar ned den totale gjennomsnittsprosenten 
for de statlige institusjonene. 
 
 
Tabell 2-6 Gjennomføringsprosent for gjennomføring på normert tid for opptakskullene 2013-
2015 Master 

Institusjonstype / Opptaksår 2013 2014 2015 

Statlige institusjoner 50,3 50,1 49,1 

Private institusjoner 24,9 19,7 57,5 

Sum alle institusjoner 48,7 48,2 49,7 

HiMolde 69,4 65,2 65,5 

Kilde: Tilstandsrapport for høyere utdanning 2018 
 
Når det gjelder 2-årige fulltids masterprogram var det for hele sektoren under ett 49,7 % av 
studentene som ble tatt opp høsten 2015 som fullførte på normert tid. Ved de statlige 
institusjonene var det 49,1 % som fullførte masterstudiet på normert tid. Gjennomføring på 
normert tid for masterstudentene ved HiMolde var på 65,2 %.  
 

2.5 Studiebarometeret 
NOKUT gjennomfører på oppdrag fra KD en årlig nasjonal studentundersøkelse blant alle 
studenter på andre studieår på bachelor- og masterstudier i Norge. Hensikten med 
undersøkelsen er at utdanningssøkende og andre interesserte kan finne informasjon om 
studentenes oppfatninger om studiekvalitet i studieprogrammene. I nettportalen 
http://www.studiebarometeret.no/ kan man sammenligne ulike studieprogrammer. Høgskolen 
mottar rapporter fra Studiebarometeret både på egne resultater og resultater for alle 
institusjonene samlet. Resultatene fra studiebarometeret ble presentert på et allmøte i februar 
2018. 
 

http://www.studiebarometeret.no/
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Studiebarometeret ble gjennomført i oktober/november 2017, og HiMolde hadde en svarprosent 
på 57,9%. Totalt er resultatet for HiMolde omtrent som i 2016, men det er stor variasjon mellom 
studieprogrammene. Selv om endringer og forskjeller mellom programmer og institusjoner i 
mange tilfeller ikke er statistisk signifikante og derfor ikke skal overdrives, skaper 
Studiebarometeret en viktig anledning for avdelingene og studieprogrammene til å gjennomgå 
sine emner og program. 
 
HiMoldes studenter svarer gjennom Studiebarometeret at de i gjennomsnitt bruker 19,4 timer 
per uke (19,3 i 2016) på læringsaktiviteter organisert av institusjonen, og 16,8 timer på 
egenstudier (16,1 i 2016). Det er betydelige forskjeller på studieprogrammene, og det er 
særlig masterprogrammene i logistikk og sport management som sammen med bachelor i 
vernepleie og sykepleie drar opp gjennomsnittet på tidsbruken. Nasjonalt svarer studentene at 
de bruker 16 timer på læringsaktiviteter organisert av institusjonen og 18,7 timer på 
egenstudier. Totalt arbeider HiMoldes studenter i snitt 36,2 timer per uke (35,4 timer i 
2015), dvs. litt mer enn det nasjonale gjennomsnittet på 34.9 (35,3 timer i 2016).  
 
HiMoldes studenter svarer i gjennomsnitt 3,9 på utsagnet «Jeg er, alt i alt, tilfreds med 
studieprogrammet jeg går på». Dette er samme resultat som i 2016. På spørsmål om 
studentene går på det studieprogrammet de ønsker er gjennomsnittet 4,4 (4,3 i 2015) som er 
det samme som nasjonalt snitt 

2.6 Underviserundersøkelsen 
Etter at den nasjonale studentundersøkelsen Studiebarometeret ble etablert som et fast 
virkemiddel i kvalitetsarbeidet for norsk høyere utdanning, besluttet NOKUT å gjennomføre en 
tilsvarende nasjonal spørreundersøkelse for undervisere. Målet med Underviserundersøkelsen 
er først og fremst å få et representativt bilde av de vitenskapelig ansattes vurderinger av 
kvaliteten i norsk høyere utdanning. Undersøkelsen ble gjennomført for alle studieområder i 
2017 og skal gjennomføres hvert tredje år. Undervisernes oppfatninger vil kunne være til hjelp 
i høgskolens systematiske kvalitetsarbeid.  
 

2.7 Andre evalueringer og undersøkelser 

2.7.1 Studiestartundersøkelsen 
Hver høst gjennomføres det en studiestartundersøkelse blant nye studenter. Formålet med 
undersøkelsen er å kartlegge hvordan nye studenter fikk kjennskap til HiMolde og om de er 
fornøyd med opplegget rundt studiestart. Høsten 2017 besvarte 248 studenter 
undersøkelsen. Hovedfokuset for undersøkelsen var rekruttering og å kartlegge hvordan 
nye studenter fikk kjennskap til HiMolde. Undersøkelsen omfattet alle førsteårsstudenter på 
års-, bachelor- og masterstudier. Den viktigste årsaken til valg av studiested er riktig faglig 
tilbud, høyt faglig nivå og studiestedets omdømme. 69% av de som besvarte hadde HiMolde 
som førstevalg, og høyskolens nettsider oppgis som den viktigste informasjonskilden. 81% 
sier de ville anbefalt sitt studium til andre og vil også anbefale høyskolen som studiested til 
andre. 
 

2.7.2 Kandidatundersøkelsen 
HiMolde gjennomførte høsten 2017 en kandidatundersøkelse for kandidater uteksaminert 
våren 2017. Annenhver høst gjennomføres det en slik kandidatundersøkelse blant alle som 
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fullfører en akademisk grad. Formålet med undersøkelsen er å kartlegge om kandidatene går 
ut i lønnet arbeid etter endt utdannelse. Undersøkelsen viste at mange av kandidatene på 
logistikkstudiene er i lønnet relevant arbeid. 82% av disse studentene fikk jobben mens de 
studerte ved HiMolde. De øvrige fikk jobb enten før de startet studiene eller innen 6 måneder 
etter avsluttet studium. 11% av kandidatene på master i logistikk er arbeidssøkende. På SOL-
masteren var 71 % i lønnet arbeid, men 20% sier at arbeidet ikke er relevant. 89% av 
kandidatene på SOL-masteren fikk jobb innen 4 måneder etter avsluttet studium, mens 11% 
brukte 5 måneder eller mer på å få jobb. 14% av kandidatene på SOL-master er 
arbeidssøkende, mens 7% er i gang med videre studier. På master i økonomi og 
administrasjon sier 83% at de har lønnet, relevant arbeid, og alle hadde jobb innen 2 måneder 
etter avsluttet studium. De øvrige kandidatene på øk/adm-masteren er i gang med videre 
studier.   
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3 Oppsummering av avdelingenes kvalitetsrapporter  
 

3.1 Avdeling for helse- og sosialfag (HS) 

3.1.1 Rammekvalitet 
 
Studenttall og inntakskvalitet 
Høsten 2017 var det registrert totalt 859 studenter på avdelingen, i 2016 var det registrert 840 
studenter. De siste fem årene har studenttallet økt med 32 % (205 studenter), økningen er i 
hovedsak på bachelorprogrammene. I 2017 var det ikke opptak på Master del I 
(videreutdanningene) og på Master del II (Master i helse- og sosialfag)- opptak hvert andre år. 
I tillegg var det høsten 2017 16 stipendiater totalt på doktorgradsprogrammet i helse- og 
sosialfag (7 på HS), høsten 2018 er antall stipendiater økt til 23.  
 
På bachelorutdanningene er det er økning i karakterpoeng (sp. skolepoeng) de siste årene, noe 
vi er svært tilfreds med. Studentene har høgre karaktersnitt fra videregående noe som fører til 
faglige sterkere studenter.  Det er også vært svært gode søkertall til bachelorutdanningene i 
sykepleie og vernepleie, når det gjelder Master del I og II er det ønskelig med høgre 
studenttall på noen av programmene.  
 
Tabell 3-1 Studenttall ved avdeling HS høst 2017 

Studier ved avdeling HS Antall studenter høst 2017 

Bachelorstudier  545 

Master del I og II 130 
Studiepoenggivende videreutdanninger 184 

Totalt 859 
I tillegg 16 studenter på doktorgradsprogrammet- totalt 875 studenter. 
Kilde: DBH. 

 
 
 
 
 
 
Tabell 3-2 Antall søkere til studier ved avdeling HS med HiMolde som førsteprioritet 
Studie 2016 2017 
Sykepl. heltid  273 254 
Vernepl. heltid 134 95 
Master del I og II. 314 (ikke opptak) 
   

Kilde: DBH. 
 
Tabell 3-3 Inntakskvalitet ved avdeling HS- 2017( Tall fra 2016 i parentes). 

Kilde: DBH. 
 

 Konkurransepoeng Skolepoeng 
Bachelor sykepleie – heltid 42,5 (41,6) 38,5 (37,4) 
Bachelorutdanningen vernepleie- heltid 43,3 (44,3) 35,7(34,5) 
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Rekruttering av studenter 
Utdanningsprogrammene har stort fokus på profilering og rekruttering i forkant av nytt opptak. 
Fagansatte bruker ulike arena i dette arbeidet – sosiale medier, kronikker, møter med praksisfelt, 
informasjonsmøter o.a. Bachelorutdanningene deltar på utdanningsmesser for å profilere 
høgskolen/-utdanningene, og avdelingen har hver høst besøk av avgangsklasser på 
videregående skole.  Profileringsutvalget på høgskolen har medlem fra bachelorutdanningen i 
sykepleie. Tilgangen på praksisplasser vil begrense antall studenter høgskolen ha ta opp på 
profesjonsstudiene. 
 
Master del I (videreutdanningene/deltid over to år -60 st.p.):  
-Videreutdanning i Avansert klinisk sykepleie (AKS). 
-Videreutdanning i Miljøarbeid og tverrprofesjonalitet(VHM). 
- Videreutdanning i psykisk helsearbeid(VIPH) 
-Videreutdanning i psykososialt arbeid med barn og unge (VBU/oppdrag fra Helsedirektoratet). 
 
og Master i helse- og sosialfag del II (deltid over to år) har opptak hvert andre år/ 
samlingsbasert. VIPH og AKS har i tillegg praksisstudier. Master del II har hovedfokus på 
ferdigstilling av masteroppgaven. Vi har noen utfordringer når det gjelder rekruttering av 
studenter på noen av programmene. Det er viktig å rekruttere nok studenter og de rette 
studentene, og beholde dem. Det blir også her lagt ned stor innsats med markedsføring og 
profilering i forkant av opptaksårene. Studiene rekrutterer i hovedsak studenter som er i et 
arbeidsforhold og med klinisk erfaring fra ulike fagområder.  Ny struktur planlegges innført fra 
2020, med mer fleksibelt studieforløp og studietilbud på heltid og deltid – som sannsynligvis 
vil rekruttere flere studenter. Vi ønsker i større grad å rekruttere studenter som planlegger en 
akademisk karriere, og er heltidsstudenter. 
 
Ph.d  i helse- og sosialfag 
Det er god rekruttering til ph.d.-studiet i helse- og sosialfag: Profesjonsutøving - vilkår og 
utvikling - første felles doktorgradsprogram mellom to akademiske institusjoner i Norge. De 
første kandidatene ble opptatt i juni 2015. Målsettingen var 20 kandidater i 2020, det er 
allerede 23 kandidater på studiet. Den første disputasen i programmet var i Molde i mars 
2017.   
 
 
Fysisk læringsmiljø 
Bachelorutdanningen i sykepleie har store studentkull og bruker ofte de store auditoriene i bygg 
A til undervisning, elles bruker studieprogrammene undervisningsrom i bygg B så ofte som 
mulig. I bygg B har det vært en del klage på dårlig luftkvalitet på noen klasserom, noe som har 
blitt tatt opp med Statsbygg, men det ser ut som det er ikke er lett å finne løsninger på dette. 
Det er også tilbakemelding fra studenter at tildelte klasserom er for små. I eksamensperioder er 
det mangel på grupperom og leseplasser. Det har de siste årene blitt gjennomført 
bygningsmessige endringer som har bedret noe på dette, slik at studentene finner arbeidsplasser 
rundt omkring i byggene. Når det gjelder stipendiatene (i Molde) er avdelingsledelsen i dialog 
og legger til rette for en best mulig arbeidssituasjon - både når det gjelder fysisk arbeidsmiljø 
og inkludering i den øvrige fagstaben på avdelingen. 
Det har vært en stor satsing på oppdatering av audiovisuelt utstyr i undervisningslokalene, det 
er viktig med opplæring av fagansatte i bruk av utstyret. 
 
Pedagogisk kompetanse 



14 
 

Avdelingen har fokus på at fagansatte skal inneha pedagogisk kompetanse. En kartlegging viser 
at om lag 95 % av fast tilsatte har pedagogisk kompetanse, noe som er svært positiv. UH - 
pedagogikk blir innført som et krav i sektoren, noe vi vil følge opp. Ved tilsetting av nye 
medarbeidere som mangler slik kompetanse, er det krav om at det skal gjennomføre innen to år 
fra tilsetting. 
 
Personellressurser 
Avdelingen har god søknad på kunngjorte stillinger på bachelorutdanningene, men det er en 
utfordring til enhver tid å ha en stabil og forutsigbar bemanningssituasjon. Av ulike årsaker har 
vi for mange ansatt i engasjement og vikariater. Dette er krevende for driften – med lite 
forutsigbarhet og mye ressurser som går til opplæring av nye medarbeidere. Det oppleves en 
ressursknapphet ved bachelorutdanningene, noe som bl.a. har sin årsak i økt studenttall og at 
ressurser forskyves fra undervisning til forskning. Bachelorutdanningene er personellintensive 
på grunn av stor andel praksis og ferdighetstrening - med en til en oppfølging. På masterstudiene 
er personellsituasjonen mer stabil. På ph.d.-programmet er det en utfordring å rekruttere 
professorkompetanse, og nok personellressurser til veiledning av kandidatene.  
 
Avdelingen har de siste årene hatt stor fokus på kompetanseheving av fagansatte, andel 
fagansatte med forskningskompetanse har økt og er økende. Flere tilsette er for tiden også 
doktorgradsstipendiater på vårt ph.d.-program. Forskning og utviklingsarbeid er viktig for høy 
faglig kvalitet i undervisningen. 
 
Internasjonalisering 
I tråd med sentrale føringer har avdelingen satt internasjonalisering på dagorden. Økt satsing 
på dette området krever ressurser også fra høgskolens administrasjon.    
 
Bachelorutdanningen i sykepleie har arbeidet i flere år med å tilby tredjeårsstudenter mulighet 
til å reise ut.  Studieåret 2017/18 har det vært studentutveksling i tilknytning til praksisstudier i 
hjemmesykepleie, psykisk helsearbeid, folkehelsearbeid og sykepleie til barn og unge og 
spesialisthelsetjenesten. Det er i flere år vært utvekslingsprogram til Etiopia - 4 studenter var 
på utveksling i 2017, og et felles forskningsprosjekt er også i gang. I 2017/18 hadde 
utdanningen besøk av 1 student fra Spania og 4 fra Belgia .1 student reiste til Spania, 2 studenter 
reiste til New Zealand og 4 reiste til Belgia. Utdanningen har utvekslingsavtaler også med 
Australia og USA. 
 
Bachelorutdanningen i vernepleie har etablert utvekslingssamarbeid med Tanzania, 2 studenter 
reiste ut våren 2018. I tillegg har flere lærere vært på utveksling i England (Norwich). 
Videreutdanningen i Avansert klinisk sykepleie har utvekslingsavtale med Stanford Health 
Care, USA, studenter vil etter hvert reise på utveksling. 
 

3.1.2 Programkvalitet 
Digital eksamen, digitalisering av undervisning 
Både studenter og fagansatte har positive erfaringer med digitale eksamener, ved avdelingen 
blir de fleste eksamener gjennomført digitalt. 
 
De siste årene har det vært brukt videooverført undervisning på bachelorutdanningen i 
sykepleie til studentgruppen i Kristiansund og Sunndal (deltid sykepleie), dette for å redusere 
reisebelastningen for studentene. I tillegg kan deltidsstudentene i sykepleie følge overført 
undervisning fra hjemsted i noen emner. Overføring av undervisning begrenser mulighetene for 
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bruk av pedagogiske metoder, og har ikke alltid fungert godt nok. Noe av årsaken er tekniske 
begrensninger. Avdelingen er i dialog med IT -  avdelingen for å finne bedre løsninger. 
Fagmiljøet diskuterer i hvilken grad digitale pedagogiske metoder skal brukes. 
Videreutdanningen i psykososialt arbeid med barn og unge (master del I) er den av 
utdanningene som i størst grad har tatt i bruk digitalisert undervisning, noe som er evaluert 
positivt av studentene. Digitalisering av undervisning er et av satsingsområdene i sektoren.  
 
Simulering 
Avdelingen etablerte i 2016 simuleringsenhet og innførte dette som pedagogisk metode. 
Simulering har i de siste årene fått en sentral rolle i opplæringen av helsepersonell og studenter. 
Det har vist seg å være nyttig i forbindelse med kompetanseheving, ferdighetstrening, 
beslutningstaking, kommunikasjon, teamarbeid og ledelse. Simulering har flere fordeler 
sammenliknet med mer tradisjonelle undervisningsmetoder.  Det viser seg at simulering virker 
i større grad motiverende for opplæring, og er mer effektiv. Bachelorutdanningene og 
Videreutdanningen i avansert klinisk sykepleie er allerede godt i gang med simuleringstrening. 
Studentene evaluerer ferdighetstrening og simulering svært godt. Det er også etablert samarbeid 
innen kompetanseheving med helse Møre og Romsdal, Molde kommune ønsker tilsvarende 
samarbeid. Avdelingen vil fremover satse på videreutvikling av simulering som pedagogisk 
metode, og videre oppbygging av simuleringsenheten - noe avdelingen har spilt inn i 
budsjettprosessen. 
 
Studielederrollen 
Et utvalg oppnevnt av direktør har utredet den fremtidig studielederrollen, saken ble behandlet 
i høgskolestyret i august 2018. Foreløpig er det ingen endringer i rollen, utredningen viser bl.a. 
at de faglige avdelingene har ulike behov. Dekan peker ut studieledere ved sin avdeling. 
Bachelorutdanningene har i tillegg til studieleder, studieårsledere (sykepleie) og kullansvarlige 
(vernepleie) for de ulike studieårene. Studielederne er en del av ledergruppen på avdelingen. 
Masterutdanningene har studieleder og fagansvarlige for de ulike videreutdanningene. 
Studieleder har overordnet programansvar, og samarbeider tett med studenter, 
studieårsleder/kullansvarlige, dekan og studiekontor., og er leder for kvalitetsteamet. På 
bachelorutdanningen i sykepleie er det under utvikling temabasert ledelse av undervisningen 
der et team på 2- 4 lærere har ansvar for ett tema. Studielederrollen er svært viktig for 
planlegging, drift og utvikling av studieprogrammene. Studielederne har svært stor 
arbeidsbelastning, både i forhold til daglig drift og pålagte overordna oppgaver fra sentrale 
myndigheter. 
 
 
Læringsutbyttebeskrivelser 
Alle studieprogram har læringsutbyttebeskrivelser som blir brukt i oppfølging og evaluering av 
studentene. Læringsutbyttebeskrivelser ved norske universiteter, og høyskoler er i samsvar med 
Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk for livslang læring (NKR). 
  
For høyere utdanning har NOKUT fastsatt følgende i sin studietilsynsforskrift:  
Studiet skal beskrives gjennom krav til læringsutbytte, jf. Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk 
for livslang læring. Det skal formuleres ett totalt læringsutbytte for hvert studium, definert i 
kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse (§ 2-2, 1. ledd). Kravene i 
studietilsynsforskriften gjelder for alle studier som tilbys innen norsk høyere utdanning, og 
NOKUT skal føre tilsyn med at disse kravene er oppfylt.  
 
Avdelingen legger hele tiden til rette for at studenten skal oppnå læringsutbytter både i teori og 
praksisstudiene, og følger opp sentrale tilrådinger. For å øke læringsutbyttene og 
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gjennomstrømmingen ble det i 2015 innført 70 % oppmøteplikt på bachelorutdanningen i 
sykepleie på teoriundervisningen, i 2017 innførte også bachelorutdanningen i vernepleie 
oppmøteplikt. 
 
Rammeplaner/emner 
Profesjonsutdanningene bygger på nasjonale rammeplaner og forskrifter fastsatt av KD. 
Rammeplanen er et styringsmiddel som angir mål og formelle krav til utdanningene, og er 
forpliktende for institusjonene. Hensikten er å sikre et nasjonalt likeverdig faglig nivå, og at 
utdanningene framstår som enhetlige og gjenkjennelige uavhengig av institusjon. Samtidig gir 
rammeplanen muligheter for valg av utdanningsløsninger, og hver høgskole utarbeider og 
godkjenner egen fagplan. I tillegg til å oppfylle rammeplanen skal utdanningene oppfylle de 
krav som stilles i aktuelle lover for yrkesutøvelse, spesielle direktiver fra EU og internasjonale 
konvensjoner. Studieprogrammene arbeider kontinuerlig med å øke kvaliteten på emnene for 
alle tre studieårene. Programmene må også ta tilpasse seg endringer i samfunnet, slik at 
undervisningen er i tråd med relevans i samfunnet. Det pågår f.t et arbeid i regi av KD med 
utarbeidelse av felles rammeplaner for alle helse- og sosialfaglige utdanninger, skal innføres 
fra 2020. For avdelingen gjelder dette begge bachelorutdanningene. Arbeidet er 
ressurskrevende for studieprogrammene/avdelingen. 
 
Vurderingsordninger for sensur 
Utdanningsprogrammene følger høgskolens retningslinjer, og UH-lovens § 3.9. To sensorer 
derav minst en ekstern skal benyttes: 

1. Ved bedømming av kandidatenes selvstendige arbeid i høyere grad 
2. Ved klage på karakterfastsettelse. 

 
1/3 av alle emner skal ha ekstern sensur, og det skal være ekstern sensur av minimum ett 
emne pr årstrinn.  
 
Studieprogrammene har en plan for ekstern evaluering av vurderingsordningen som skal 
gjennomføres minimum hvert femte år. Dette kan gjennomføres for deler av et studium eller 
for ett eller flere studium samlet. 
 
Kvalitetsteam 
Ved bachelorutdanningene er ordningen med kvalitetsteam godt etablert og er sammensatt av 
fagansatte og studenttillitsvalgte. Det er faste månedlige møter, med tema som organisering, 
undervisning/pedagogiske metoder, læringsmiljø, evaluering av faglig opplegg o.a. Det blir lagt 
vekt på å følge opp saker studentene er opptatt av. De gir mulighet for god kontakt og 
informasjonsutveksling mellom studenter og studieleder/fagansatt. Det blir også lagt til rette og 
gjennomført klassens time, et fora der hele klassen møter ansvarlig fagansatt for kullet. Det blir 
videre lagt vekt på at fagansatte skal være tilgjengelig for studentene, lav terskel for å ta kontakt. 
Det blir gjennomført evaluering hver vår, der studentene får si sin menig om ulike forhold ved 
studiet/høgskolen. Dette har blitt brukt som grunnlag i den årlige studiekvalitetsrapporten, som 
studieprogrammene legger ned mye arbeid i både i utarbeiding og oppfølging. Elles følger 
avdelingen opp det årlige resultatene i studiebarometeret, og rapporter til Avdelingsstyret på 
dette. 
 
Forskningsrelevans 
Avdelingen har de siste årene satset på oppbygging av forskningskompetanse i staben, noe en 
ser resultatet av nå. Fagansatte er medlem i forskningsgrupper, og de er stor aktivitet når det 
gjelder forskningsprosjekt, noe som er viktig i kvalitetsforbedrende arbeid og den 

http://www.regjeringen.no/upload/KD/Vedlegg/UH/Rammeplaner/Helse/Rammeplan_sykepleierutdanning_08.pdf
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forskningsbaserte undervisningen. Det har ført til mer kunnskap enn noen gang tidligere 
utviklet av egne aktører og på fagets egne premisser. Et sentralt mål for avdelingen, i tråd med 
nasjonale føringer er å videreutvikle den praksisnære forskningsprofilen. Dette innebærer økt 
og nært samarbeid med våre praksisfelt og andre samarbeidsparter.  
 
Studentene på master del I henter som oftest tema for sine prosjektoppgaver fra eget praksisfelt, 
noen av studentene viderefører dette arbeidet på master del II. Masteroppgavene er fullverdige 
forskningsprosjekt, og flere av disse munner ut i publikasjoner i nasjonale og internasjonale 
tidsskrift. På denne måten genereres det ny evidentbasert kunnskap som har relevans for 
praksisfeltet, i tillegg til at kandidatene videreutvikler sin forskningskompetanse 
 
Phd. i helse- og sosialfag. 
Hvert semester gjennomføres det doktorgradskurs og kursene får svært gode tilbakemeldinger..  
Oppstarten av programmet og driften så langt har vært vellykket, og volummessig er vi langt 
foran skjema. Høsten 2017 var det 20 kandidater på programmet. 
  
Svært mange av prosjektene er forankret i lokale helse- og sosialtjenester. Det er igangsatt en 
god samarbeidsprosess med Helse Møre og Romsdal. Doktorgradsutvalget er også representert 
i Helse Midt-Norge sitt Regionalt samarbeidsorgan for utdanning, forskning og innovasjon. 
Vårt program er der (sammen med NTNU) anerkjent som opptaksprogram for de som søker 
ph.d.-prosjekt gjennom dette organet. Doktorgradsutvalget har også bidratt til to nye 
forskningsgrupper som skal være felles for programmet, Metodeforum og Profesjonsetikk. I 
tillegg er Tverrprofesjonelt samarbeid en felles forskningsgruppe. Metodeforum har dessuten 
blitt tillagt et særskilt ansvar for gjennomføring av stipendiatsamlinger og midtveisevaluering. 
Oppbygging av programmet er avhengig av tildeling av stipendiatstillinger. 
 
Tilbakemelding fra studentene 
Bachelorutdanningen i sykepleie. 
Studentene er i høy grad motivert til å gjøre en studieinnsats og trives på studiet/høgskolen, 
studiet har høy relevans til arbeidslivet og 95 % er i lønnet arbeid ett år etter studiet. Det er rom 
for forbedringer i noen fag og når det gjelder pedagogiske metoder og undervisningen, det blir 
arbeidet med innføring av nye pedagogiske metoder.  Store klasser er en utfordring for 
læresituasjonen (>100 studenter), neste studieår deles klassen opp i mindre grupper. 
Praksisstudiene blir jevnt over evaluert svært godt Deltidsutdanningen har motiverte studenter 
og god gjennomstrømming. En del av tilbakemeldingene er knytt til ordningen med 70 % 
oppmøteplikt, som mange studenter er lite tilfreds med.  
 
Bachelorutdanningen i vernepleie. 
De kullvise evalueringene gir inntrykk av jevnt over god tilfredshet, godt læringsmiljø og 
studentene opplever informasjonsflyten som god. Obligatorisk oppmøte (80 %) på all 
undervisning som ble innført i samråd med studenten blir opplevd som positivt. Noen 
tilbakemeldinger følges opp. Praksisstudiene evalueres også svært godt. Utdanningen har svært 
godt resultat i det årlige Studiebarometeret. Studentevalueringene blir jevnlig drøftet i kollegiet 
og med studentene. Det er kontinuerlig fokus på kvalitetsutvikling, studiemiljø, relasjon 
mellom fagansatte og studenter. 
 
Master del 1 og 2.  
Studentene er jevnt over svært godt fornøgd med ulike forhold rundt studiene, både når det 
gjelder faglig nivå, organisering av studiene og student- og læringsmiljøet. Evalueringene som 
er gjennomført gir god informasjon til fagansvarlige om ulike sider ved studiene, noen forhold 
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vil bli fulgt opp. Både master del I og II har tett kobling til praksisfeltet da studentene bringer 
med seg aktuelle og sentrale problemstillinger inn i studiehverdagen/refleksjonsgruppene, og 
studentene gir tilbakemelding på at studiet er svært relevant for arbeidshverdagen.   
 
 

3.1.3 Resultatkvalitet 
 
Tabell 3-4  
Studiepoengproduksjon pr. student regnet om til heltidsekvivalenter (kalenderår) 
 2016 2017 
Avd. HS 55,99 58,17 
Gjennomsnitt HIM 50,99 52,68 

Kilde: DBH. 
 
 Tabell 3-5 Fullført på normert tid - prosent 
 Våren 2017 

(påbegynt 2014) 
Våren 2018 

Bachelorutdanning i sykepleie-heltid 56,9 % 73,4 % 
Bachelorutdanning vernepleie - heltid 44 % 66,6% 
Master i helse og sosialfag  63,2 % 

Kilde: DBH 
 
Bachelorutdanningene har størst frafall i første studieår. Studentene må bestå eksamener og 
praksisstudier før de kan gå videre i studiet. Ved bachelorutdanningene i sykepleie er det i 
hovedsak eksamen 1. studieår i anatomi, fysiologi og biokjemi mange studenter ikke består. I 
tillegg er det frafall av andre årsaker. Utdanningsprogrammene arbeider kontinuerlig med tiltak 
for å bedre på gjennomstrømmingen, spesielt i faget anatomi, fysiolog og biokjemi er det satt 
inn mye ressurser for å redusere strykandelen. Et annet tiltak som er innført på begge 
bachelorutdanningene er oppmøteplikt (70% på sykepleie og 80 % på vernepleie) i all 
teoriundervisning. I tillegg blir enkeltstudenter fulgt opp og fagansatte er tilgjengelig for 
studentene. Selv med høgre inntakskvalitet er det for mange studenter som ikke består 
eksamener i første studieår. Ekstra oppfølging av svake studenter er ressurskrevende. På 
masterstudiene skjer frafallet også oftest første semester. Det kan være tilrettelegging fra 
arbeidsgiver og det å kombinere studier og arbeid som blir vanskelig, for stor arbeidsbelastning 
totalt, o.a. årsaker. 
 
 
 
Tabell 3-6 Strykprosent 
 2017 vår 2018 vår 
Bachelor sykepleie- heltid 10,34 12,97 
Bachelor vernepleie-heltid 6,69 6,63 
Master del II  0 
HIM 7,66 7,40 

 
Bachelorutdanningene ligger på gjennomsnitt for tilsvarende utdanninger ved andre 
utdanningsinstitusjoner.  
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Tabell 3-7 Klage på sensur 
Studieår 2016/17 2017/18 
Antall stud. som klaget på karakter 54 54 
Antall forbedret res. 7 8 
Antall uendra resultat 41 39 
Antall dårligere resultat 6 6 

Kilde: DBH. 
 
 
 
Tiltak/satsingsområder: 
 
Bachelorutdanningen i sykepleie. 
Forbedringsmuligheter generelt i praksisstudiet 

Punktene knyttet til forbedringspotensialer i praksisstudiet ble videreført fra foregående 

studieår. Punktene er: 

 Legge til rette for at flere studenter evaluerer praksisstudiene. 

 Bedre kommunikasjonen mellom høgskolen og praksisfeltet.  

 Bedre samkjøring mellom praksislærerne mht. krav om forventninger gjennom dialog 

mellom praksisveileder og praksislærer, og gjennom regelmessige møter mellom 

utdanningen og praksisfeltene.  

 

Når det gjelder forbedringsområder knyttet til studiebarometeret vil en fortsette med det gode 

arbeidet som er påbegynt knyttet til følgende punkter. 

 Læringsmiljø og sosialt miljø -Gi undervisning i mindre grupper så studentene har 

mulighet til å bli kjent med hverandre 

 Felles teori og /eller bruk av Adobe Connect mellom studiegruppene i Kristiansund og 

Molde 

 Deltakelse på åpningsuken og fadderordning, samarbeid med studentrådgiver 

 Evaluering av både teori og praksis etter hvert semester, ikke kun en gang i året.  

 Regelmessige møter i Kvalitetsteam  

 Oppmuntring/oppfordring/legge til rette for deltakelse og engasjement i studentarbeid 

 Yrkesrelevant – bevare og utvikle gode praksisplasser og læresituasjoner  

 Undervisning – fokusere på studentaktiviserende undervisning og varierte pedagogiske 

opplegg.  

 Eksamen – relevant sykepleiefaglig stoff til eksamen, gode eksamensforberedende 

læresituasjoner, refleksjon og ukeplan 
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 Læringsutbytte – gi læresituasjoner som gir yrkes -og fagspesifikke ferdigheter, og 

fortsette arbeide med å tette båndene mellom teori og praksis (møter med praksisfelt, 

invitasjon til fagdager) 

 Erasmus +: Arbeide med faste praksisplasser med praksisveiledere som kan spesialisere 

seg på å ta imot utvekslingsstudenter. Legge til rette for utvekslingsstudenter ift. 

opphold og praktiske forhold. Arbeide aktivt med både de samarbeidsavtalene vi 

allerede har og nye avtaler 

 
Bachelorutdanningen i vernepleie. 

1. Kandidatmåltall/studenttall 
a. Fortsette å ta opp/vurdere internt og med avdelings- og institusjonsledelsen om 

studenttallene fortsatt skal økes – og hvordan dette eventuelt skal gjøres.  
 

2. Rekruttering og kompetanseheving av fagansatte 
a. Så langt som mulig legge til rette for at fagansatte ved utdanninga skal oppnå 

førstekompetanse, dvs. fortsette den kompetansehevingen vi er inne i. 
b. Alle fagansatte skal drive en målrettet kompetanseutvikling 

 
3. Tverrprofesjonell samarbeid/samarbeidslæring 

a. Videreutvikle og utvide samarbeidet mellom bachelorprogrammene i 
vernepleie og sykepleie 

b. Ytterligere satsing på å utvikle tverrprofesjonell kompetanse blant lærere og 
studenter – og ta dette inn i den forestående revidering av fagplanen 

c. Videreføre og videreutvikle tverrprofesjonalitet i sammensetning av 
lærerkollegiet 

 
4. Ny fagplan fra 2020 

a. Fullføre arbeidet med ny fagplan. Planen skal være klar sommeren 2019, og 
iverksettes fra 2020 

 
5. Forskning 

a. Alle fagansatte skal være med i minst en av avdelingens forskningsgrupper 
b. Fagmiljøet ved vernepleie skal også ha et eget FOU-forum, og gjerne holde 

egne FOU-dager 
 
6. Relasjonen mellom fagansatte og studenter 

a. Tas opp jevnlig i studentevalueringer, i kvalitetsteamet og andre 
samarbeidsfora og i relevante fora for lærerkollegiet 

 
7. Internasjonalisering 

a. Fortsatt prioritere arbeidet med internasjonalisering - både mot Tanzania 
(Arusha) og England (Norwich – UEA). Gjelder både faglig utvikling, 
lærerutveksling, studentutveksling og forskning 

 

Master  del I og del II: 
 Rekruttere nok studenter, de rette studentene, og beholde flest mulig av dem.  
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 Øke antall studenter som fullfører hele masterløpet. 

 Styrke kontaktflaten med praksisfeltet. 

 Bedre presentasjon på hjemmesiden/studiehåndboken. 

 Videre arbeid med ny struktur fra 2020.   
 

Ph.d i helse og sosialfag: 
 Skape gode arena for fellesskap, læring og veiledning for å sikre god gjennomføring. 
 Sikre tilstrekkelig økonomiske ressurser både til drift og utvikling. 
 Sikre nok veiledningsressurser /professorkompetanse på kort og lang sikt. 
 Sikre rekruttering av kandidater. 

 

3.1.4 Samlet vurdering. 
Avdeling helse- og sosialfag er og har vært ambisiøs når det gjelder å etablere nye studietilbud, 
noe som er viktig for å imøtekomme økende etterspørsel etter helse- og sosialfaglig personell. 
Avdelingen har fokus på høy kvalitet i undervisning, veiledning og forskning, og 
kompetansehevingen de siste årene er sentral i denne sammenheng. Avdelingen har et bredt 
utdanningstilbud og har studietilbud på alle tre nivå/sykluser bachelor, maste og ph.d.  
Studieprogrammene har stor samfunnsrelevans og er nært knytt opp til praksisfeltet. 
 
Studieprogrammene forsetter det gode og viktige arbeidet med studiekvalitet. Det å skape gode 
arena for læring, mestring og trivsel for studentene står sentralt. 
 
 «Utdanningskvalitet skapes i hovedsak lokalt og er kulturavhengig, den blir til i møte mellom 
studenter og undervisere, mellom undervisere og mellom studenter.»  
Kilde: Utdanningsmeldingen2016. 
 

3.2 Avdeling for økonomi og samfunnsvitenskap 

3.2.1 Rammekvalitet 
 
Inntakskvalitet og studenttall  
Høsten 2017 var det registrert totalt 848 studenter ved avdeling ØS. Dette er en nedgang på 4 
% i forhold til året før.  
 
Studentene på de ordinære studieprogrammene fordeler seg slik på de ulike studienivåene:  

Årsstudier: 123 studenter (økning på 10 studenter fra 2016) 
Bachelorstudier: 439 studenter (nedgang på 4 studenter fra 2016) 
Masterstudier: 117 studenter (2 studenter færre enn året før)  
 

I tillegg var det 168 emnestudenter, dvs studenter som tar enkeltemner. Til sammen ga dette 
730 studenter på grunnstudier ved avdelingen høsten 2017. Ledelse i helse- og sosialtjenesten 
(LIHS) er et deltidsprogram (50 % i 1 år) hvor opptaket av studenter går på omgang mellom 
Volda, Ålesund og Molde. Dette gikk ikke i Molde studieåret 2016/17, men året før var 47 
studenter tatt opp på dette videreutdanningsprogrammet ved HiM. Høsten 2019 er det igjen 
opptak ved HiM.   
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Bachelor i økonomi og administrasjon rekrutterer fortsatt bra og er avdelingens desidert 
største bachelorprogram, med 188 studenter høsten 2017. Også bachelor i juss og 
administrasjon har hatt jevnt god rekruttering, og økte høsten 2017 til 106 studenter fra 99 
året før. Begge disse programmene rekrutterte godt over måltallet. Bachelor i regnskap og 
revisjon og bachelor i Sport Management greide akkurat å nå måltallene for opptak.  
 
Alle masterprogrammene bør bedre rekrutteringen. Master i samfunnsendring, organisasjon 
og ledelse (SOL) rekrutterer greit og er eneste av masterprogrammene som ligger på måltallet. 
Master i økonomi og administrasjon holder et stabilt studenttall på 28, men opptaket ligger 
langt under måltallet på 25, med 13 studenter på første året høsten 2017. Master i Sport 
Management har frem til 2017 bare hatt opptak hver 2. år, og har behov for noe innkjøring i 
årlig opptak. Høsten 2016 var opptaket godt over måltallet på 25, mens høsten 2017 sank det 
til 14. Til sammen var det høsten 2017 40 studenter på Master i Sport Management, mot 30 
året før. Oppgangen har sin forklaring i årlig opptak fra skoleåret 2017/18. Til tross for 
oppgangen er det derfor en nedgang i antall studenter på programmets første år, som kanskje 
delvis kan forklares med overgangen til årlig opptak. Det blir jobbet aktivt med å øke 
rekrutteringen, og det planlegges en større omlegging av studiet fra høsten 2018. 
Av årsstudiene er det årsstudiet i juss som rekrutterer best. Med 43 studenter høsten 2017 
ligger det godt over måltallet på 30. Dette er et populært studium som har rekruttert bra i 
mange år. Med tanke på populariteten både blant årstudiet i juss og bachelor i juss og 
administrasjon, ser vi et potensiale i å utvide årsstudiet i juss til en bachelor i juss. Også 
årsstudiet i bedriftsøkonomi har brukbar rekruttering. Med 38 studenter ligger også det over 
måltallet på 30. Opptaket på årstudiet i idrett og Adventure og årsstudiet i statsvitenskap 
ligger begge noe under måltallene.  
 
Opptaksgrensene til bachelorstudiene har i flere år vært ganske lave. Hvis vi ser på den 
andelen av studentene som tas opp rett fra videregående skole varierer opptaksgrensene fra 
25,8 (bachelor i økonomi og administrasjon) til 28,8 (bachelor i juss og administrasjon). 
Bachelor i Sport Management hadde 27,2 og bachelor i regnskap og revisjon hadde 27,0 som 
nedre grense for denne gruppen. Det betyr at man kommer inn på alle studiene med en 
gjennomsnittskarakter som er lavere enn 3 fra videregående skole. Årsstudiene har noe høyere 
poenggrenser. Blant studenter på førstegangsvitnemålskvoten, er det årsstudiet i idrett og 
Adventure som har høyest opptaksgrense, på 36,3. Årsstudium i juss har 33,0, årsstudium i 
statsvitenskap har 31,7 og årsstudium i bedriftsøkonomi har 29,7 skolepoeng.  
 
Median snittkarakter for alle studenter som ble tatt opp ved avdelingens bachelorprogram i 
2017 var 3,63. Året før var tallet 3,55 dvs en stigning på 0,08. Avdelingens årsstudier hadde i 
2017 en median snittkarakter for alle opptatte studenter på 3,83, en oppgang på 0,04 fra året 
før. Avdelingen har bare 1,3 kvalifisert førstevalgsøker til hver studieplass. Betydningen av 
god studentrekruttering kan neppe overvurderes.  
 
Undervisningsrom og lokaler  
Høgskolen har i hovedsak gode og hensiktsmessige lokaler for undervisning og gruppearbeid. 
Enkelte studenter melder tilbake om at noen av auditoriene i B-bygget oppleves som tunge og 
lite inspirerende å jobbe i. Lokalene er uten vinduer, og ventilasjonen oppleves av og til 
mangelfull. Særlig gjelder dette når studentene oppholder seg hele dagen i auditoriet, noe som 
er situasjonen i emner med samlingsbasert undervisning.  
 
Stillingsressurser  
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Høgskolen i Molde har relativt mange studenter per faglige årsverk. I 2017 hadde HiM 18,24 
studenter per faglige årsverk, mot 13,62 ved Norges Handelshøgskole. Ser en på avdelingene 
ved HiM, ligger ØS høyt på antall studenter per faglige årsverk. Mens Avd.log har 13,14 
studenter per faglige årsverk, HS 15,21, har ØS hele 28,99 studenter per faglige årsverk. Dette 
fremkommer av tall fra DBH.  
 
 

3.2.2 Programkvalitet 
 
Digitalisering av undervisning og eksamen  
En stor del av emnene ved avdelingen har nå digital eksamen og det er vårt inntrykk at dette 
fungerer godt. Avdelingen vil fortsette arbeidet med å legge til rette for at digital eksamen 
benyttes i de fleste emnene. Flere av økonomifagene blir tilbudt via HiMoldeX, mens dette i 
liten grad er tilfelle for juss- samfunnsfagene. Tilbakemeldingen fra studentene er stort sett at 
de ønsker flest mulig emner gjort tilgjengelig som videoforelesninger. Dilemmaet for 
fagmiljøene overfor denne problemstillingen er knyttet til om distribusjon av forelesninger via 
HiMoldeX fører til at færre er fysisk tilstede på forelesningene. Særlig vil dette være en 
utfordring i emner/forelesninger som er basert på en betydelig interaksjon/diskusjon med 
studentene. For enkelte juss-emner er det også slik at en i noen grad benytter eksempler og 
case som ikke bør bli publisert på video. Å skape et godt faglig og sosialt fellesskap blant 
studentene anser vi som et viktig mål for å bedre rekruttering og gjennomføring. Dette 
forutsetter at studenter møter til forelesninger og andre aktiviteter. Å skape et aktivt 
studentmiljø er også ikke minst viktig for studentvelferd og trivsel. Avdelingen vil diskutere 
og se etter tiltak for å legge til rette slik at flere studenter møter til forelesninger.  
 
Avdelingen har samtidig som mål å øke bruken av digitale verktøy og kombinere det med de 
uovertrufne pedagogiske fordelene ved en undervisningssituasjon hvor lærer og student er 
fysisk tilstede i samme rom. Avdelingen, ved Sport Management, kjørte for første gang i fjor 
et rent nettkurs i klubbledelse. Kurset fungerer godt for et slikt formål i et slikt 
videreutdanningskurs som rekrutterer nasjonalt samtidig som studentene er i jobb. Det 
vurderes likevel om dette nettkurset skal kombineres med enkelte samlinger for å få sosiale og 
faglige møtepunkt.  
 
Kvalitetsteam  
Det avholdes regelmessig møter i kvalitetsteamene i alle studier. Dette representerer en viktig 
arena for tilbakemelding fra studentene. Erfaringen er at kvalitetsteamene fungerer godt som 
arena for tilbakemelding fra studentene.  Det skrives referater fra møtene, og disse gir 
verdifull tilbakemelding som drøftes på ulike arenaer i avdelingen. For eksempel fremgår det 
av referatene at det er behov for å bedre det sosiale miljøet gjennom å skape sosiale arenaer. 
På masternivå trekkes det frem at dette ikke minst gjelder for studenter som skriver 
masteroppgave. Overfor masteren i SOL, foreslås det at det bør iverksettes en samling for 
masteroppgavestudenter midt i semesteret, der studentene presenterer sine arbeider underveis. 
For øvrig ble eksamens- og vurderingsform, praksis i arbeidslivet og undervisningsformer, 
erfaringer fra studieåret og endringer i studieplanen diskutert. Kvalitetsteamene oppsummerer 
og drøfter nærmere resultater fra emneevalueringer og saker som er tatt opp i kullmøte. 
Eksempelvis var det med utgangspunkt i emneevalueringer fra høsten 2018 gode diskusjoner 
på kvalitetsteam for master i økonomi og administrasjon. Diskusjonen gikk på fagets innhold, 
sammenheng mellom nivå og innhold på bachelor og master, hvor konklusjonen ble at mer tid 
må settes av til en innledning til stoffet, at obligatoriske innleveringer og quiz’er kan bidra til 
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å motivere flere til oppmøte og til å komme tidligere i gang med kurset og at det i et annet fag 
skal avsettes mer tid til labøvinger. Dette som eksempel på hvordan møter i kvalitetsteam 
anvender input fra kullmøter og emneevalueringer til å diskutere og komme frem til gode og 
konkrete forbedringstiltak der studentenes medvirkning tas på alvor.  
 
I tillegg har alle studieretningene fra og med studieåret 2017/18 gjennomført såkalte 
kullmøter. Det vil si at studentene på et bestemt årskull møter faglærere og studieleder. 
Vanligvis er også studenttillitsvalgte studenter med. Det har vært dårlig oppmøte på disse 
kullmøtene, til tross for at studentene etterlyser sosiale arrangement som kan skape mer 
tilknytning til miljøet, en slags «kulltilhørighet» eller «klassemiljø». På bakgrunn av dette har 
det vært drøftet med studentene hvordan vi kan få bedre oppmøte på kullmøtene. Servering av 
pizza og brus vil være et av tiltakene. Det har også vist seg som en vanskelig arena for 
studentene å komme med tilbakemelding på, kvalitetsteam fungerer langt bedre til dette 
formål. Selv om viktige tilbakemeldinger fra studentene fremkommer på en del av 
kullmøtene, har enkelte av kullmøtene i større grad blitt brukt til å gi felles informasjon til 
studentene av mer generell karakter, samt å løfte frem tematikk som kan skape diskusjon. På 
kullmøtet til SOL-masteren våren 2018 ble eksempelvis innhold og tematikk i emner 
diskutert, samt at hjemmeeksamen ble diskutert, hvor størstedelen av de som var aktive i 
debatten trakk frem det positive i hjemmeeksamener. På master i øk.adm. ble det diskutert at 
enkelte av fagene har for lange forelesningssekvenser, og at det var ønsker om at 
undervisningen ble mer spredt utover uken.   
 
Emneevaluering  
Dette studieåret ble det gjennomført emneevalueringer i til sammen 28 emner (13 i 
høstsemesteret og 15 i vårsemesteret). Emneevalueringene gir verdifull tilbakemelding for 
hvordan studentene opplever undervisningssituasjonen og er derfor en viktig kilde til 
forbedringstiltak. Ved flere av evalueringene er svarprosenten lavere enn ønskelig slik at 
evalueringen ikke nødvendigvis gir et representativt bilde av alle studentenes synspunkter.  
De fleste emnene får positive evalueringer, men det er også en del av evalueringene der 
svarene fordeler seg slik at noen er fornøyd og andre mindre fornøyd. Sprik i svarene 
kombinert med lav svarprosent, gjør det vanskelig å vurdere situasjonen ved avdelingen ut i 
fra disse evalueringene. Modellen med å oppsummere resultatene fra emneevalueringene på 
programmenes møter i kvalitetsteam, er imidlertid svært god. Dette gir mulighet for å 
diskutere og analysere funnene i fellesskap, lete etter forklaringer og sammen finne frem til 
forslag til tiltak og justeringer der det er mulig og hensiktsmessig.  
 
Studieplanutvikling og valgfagstrategi  
Noen av studiene ved avdelingen er underlagt nasjonale rammeplaner. Det gjelder bachelor i 
økonomi og administrasjon og bachelor i revisjon og regnskap som er pålagt å følge 
rammeplanen fra NRØA. Likeså må masterstudiet i økonomi og administrasjon oppfylle 
breddekravet til siviløkonom-utdanningen. Dette legger noen begrensninger på tilbudet av 
valgfag innen økonomi.  
 
Valgfagstilbudet for de fleste bachelorstudiene består stort sett av emner fra andre 
studieprogram. Det kan være mange positive elementer med en slik breddestrategi, men det 
kan også gå på bekostning av en ønsket faglig progresjon. Avdelingen har et ønske om å tilby 
noen mer spesialiserte emner innenfor alle studier som et tilbud til studenter som ønsker større 
fordypning, dette gjelder særlig innen bachelor i økonomi og administrasjon. Slik 
ressurssituasjonen er pr i dag er det imidlertid små muligheter for dette.  
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Studiebarometeret  
Studiebarometerets resultater har vist at flere av avdelingens studieprogrammer har hatt 
utfordringer. Samtidig har resultatene svinget en del. Studiebarometeret er primært en 
tilfredshetsundersøkelse og er relativt følsomt for enkelthendelser. Særlig gjelder dette for 
mindre studieprogram. Likevel er det ingen grunn til ikke å ta resultatene fra 
Studiebarometeret på alvor, og enkelte av programmene har iverksatt store endringer som 
følge av resultatene fra studiebarometeret.  
 
Sensur 
Avdeling ØS hadde både høst 2017 og vår 2018 en nedgang i andel av sensur som ble gitt 
innen tidsfristen. Studieåret 2016/17 var det 82% (høst) og 72% (vår) som ble sensurert 
innenfor fristen, mens det i studieåret 2017/18 var 64% (høst) og 69% (vår) som ble sensurert 
innenfor tidsfristen. Av disse var det både i høst- og vårsemesteret 4 % som ble sensurert mer 
enn 7 dager etter fristens utløp. Der sensuren falt 1-7 dager over tiden, var halvparten av disse 
tidsoverskridelsene høst 2017 bare 1 dag, mens 2/3 av disse var 1 eller 2 dager over fristen 
våren 2018. Mange av overskridelsene er dermed ikke stor. Det betyr likevel ikke at 
avdelingen vil gjøre sitt for at alle sensurfrister skal overholdes.  
Avdeling ØS hadde totalt 53 klager på karakterfesting studieåret 2017/18, mot 61 året før og 
45 året før der igjen.  
 
Forskningsrelevans 
Avdelingens forskningsinnsats er viktig fundament for avdelingens virksomhet, og skal støtte 
opp under undervisningen. Det arbeides med at masterstudenter skal inkluderes i 
forskningsprosjekt og forskningsgrupper.  
 

3.2.3 Resultatkvalitet 
 
Studiepoeng og antall kandidater  
I studieåret 2017/18 ble det produsert 558 studiepoeng (60-poengs enheter) ved avdelingen. 
Dette er på samme nivå som studieåret 2016/17, til tross for at avdelingen året før hadde 
LiHS-studenter som sto for 20 studiepoengsenheter. Tar en hensyn til dette, hadde avdelingen 
en økning i studiepoengproduksjon på 4,10 %. Fordelingen på studienivå er slik:  
 
Årsstudier: 74,3 
Bachelorstudier: 370 
Masterstudier: 92,1 
 
Gjennomsnittlig studiepoengproduksjon per student, var 18,71 høsten 2017 og 23,56 våren 
2018, til sammen 42,3 per student studieåret 2017/18. Forskjellen mellom studenter på lavere 
og høyere nivå (master) er 41,5 mot 46,5 studiepoeng. Normen for ett fullt studieår er 60 
studiepoeng, og til sammenlikning hadde studenter ved NHH gjennomsnittlig 
studiepoengproduksjon på 52,3 studieåret 2017/18. Selv om avdelingen bør derfor legge til 
rette for at studiepoengproduksjonen per student kan økes, er det samtidig viktig å ta til 
etterretning av mange av studentene, særlig på SOL-masteren, er deltidsstudenter. Vi har et 
viktig samfunnsoppdrag å legge til rette for livslang læring ved å tilby relevant 
videreutdanning, spesielt er dette viktig for regionalt arbeidsliv. I et slikt perspektiv er det 
fullt forsvarlig med noe lavere årsproduksjon.   
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Avdelingen uteksaminerte totalt 180 kandidater på de ulike studiene mot 244 året før. Ser vi 
bort fra LiHS sine 40 kandidater året før, var tallet da 204. I forhold til året før er det fortsatt 
en nedgang på 11,8 %.  
 
Fordelingen på studienivå er slik (året før i parentes):  
Årsstudier: 52 (62)  
Bachelorstudier: 89 (110) 
Masterstudier: 39 (32) 
 
I forhold til forrige studieår er det en nedgang i uteksaminerte kandidater både på årsstudier, 
men særlig på bachelornivå, mens antall studenter som fullfører masterstudium har økt.  
 
Gjennomføringsgrad og strykprosent  
Gjennomføring på normert tid våren 2018 fordelt på studienivå i (tall fra 2017 i parentes):  
 
Årsstudier: 43,2% (50,9%)  
Bachelorstudier: 42,4% (47,6%)  
Masterstudier: 53,7% (55,9%) 
Det er med andre ord en nedgang i andel studenter som gjennomfører studier på alle nivå på 
normert tid. Dette kan som tidligere beskrevet, delvis innebære at vi har et økende antall 
studenter som tar studiene som videreutdanning ved siden av arbeid.  
 
Strykprosenten for alle studier ved avdelingen var høsten 2017 8,81, mot 11,28 høsten 2016. 
Det er en positiv nedgang. I vårsemesteret i 2018 var strykprosenten ved avdelingen 6,76, 
som er en svak økning fra våren 2017, med 6,43 i strykprosent.  
 

3.2.4 Samlet vurdering, utfordringer og tiltak 
 
Avdeling ØS har en stor faglig bredde og omfatter fagområdene organisasjonsvitenskap, 
statsvitenskap, juss, økonomi og idrett. Avdelingen har til og med studieåret 2017/18 opptak 
på 4 bachelorstudier som utgjør kjerneaktiviteten på undervisningssiden. I og med at det nå 
vil kreves masterstudium for å utdanne revisorer, blir opptak på bachelorstudiet i regnskap og 
revisjon avviklet fra og med høsten 2018. Avdelingen står da igjen med bachelorstudier i 
økonomi ag administrasjon, juss og administrasjon og Sport Management. Årsstudiene i 
bedriftsøkonomi, statsvitenskap, juss og idrett låner helt eller delvis emner fra de nevnte 
bachelorstudiene. På høyere nivå bygger master i samfunnsendring, organisasjon og ledelse, 
master i økonomi og administrasjon og MSc i Sport Management mer eller mindre direkte på 
tre bachelorstudiene som er nevnt ovenfor. Dette gir en god balanse i studietilbudet ved 
avdelingen med tre faglige stolper.  
 
Avdelingens utfordringer på studiesiden er først og fremst knyttet til masterstudiet i økonomi 
og administrasjon og MSc i Sport Management. Begge studiene har hatt 
rekrutteringsutfordringer og på studiebarometeret har studiene har kommet dårligere ut enn 
andre studier på avdelingen. Det blir arbeidet aktivt både med forbedringer gjennom styrking 
av fagstaben og justeringer i studieplanen. MSc i Sport Management har i løpet av studieåret 
arbeidet med å endre studieplanen, noe som skal iverksettes fra høsten 2018. Fagmiljøene 
arbeider også aktivt med økt rekruttering.  
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Avdelingen mener at begge de nevnte masterstudiene er svært viktige for den totale 
studieprofilen ved høgskolen. Samtidig som avdeling ØS har stor faglig bredde, har den som 
beskrevet tidligere også langt flere studenter per faglig ansatte enn de andre avdelingene ved 
høgskolen, og i forhold til sammenliknbare institusjoner. Dette gir seg utslag i et student/lærer 
forhold som avviker betydelig fra de to andre avdelingene. Det er liten tvil om at dette kan ha 
kvalitetsmessige implikasjoner. 
 
 
 

3.3 Avdeling for logistikk 

3.3.1 Rammekvalitet 
 
Studenttall 
Høsten 2017 var det registrert totalt 535 studenter ved avdeling for logistikk. Høsten 2016 var 
tallet 461. 
  
Studentene på de ordinære studieprogrammene fordeler seg slik på de ulike studienivåene: 
 
  

2017: 
Årsstudier:   75 studenter 

 Bachelorstudier: 230 studenter 
 Masterstudier:  230 studenter 
  

Ph.d.- studenter:  19 studenter 
 
Bachelorstudiet i logistikk og SCM  
Opptakstall er ganske stabile sammenlignet med tidligere. Inntakskvaliteten varierer noe 
Laveste konkurransepoeng var 35,0 i 2017 (38,1 i 2016) og laveste skolepoeng var i 2017 
29,3 (28,7  i 2016) 
 
Masterprogrammene i logistikk  
Det har også vært en økning i inntaket på masterstudiet i logistikk, med gode karaktersnitt ved 
opptak. Opptakstallene er styrket av en viss omlegging av kvantitativ logistikk ved innføring 
av retningen Logistics Analytics.  
 
Bachelorstudiene i petroleumslogistikk (Kristiansund):  
Karaktersnittet til bachelorstudiet i petroleumslogistikk har sunket betydelig. Laveste 
konkurransepoeng var 33,6 i 2015 og 30,7 i 2016 og 31,2 i 2017. Laveste skolepoeng var 27,7 
i 2015 og 29,1 i 2016 og 27,5 i 2017. 
 
Læringsmiljø og infrastruktur 
Klasseromssituasjonen anses som tilfredsstillende både i Molde og Kristiansund. Situasjonen 
når det gjelder arbeidsplasser/grupperom for studentene er i enkelte perioder noe presset, men 
det er satt inn tiltak for å få en mer rettferdig fordeling. Avdelingen har stort behov for nye 
kontorer i forbindelse med nyansettelser. For å bedre på situasjonen har et helt fagmiljø flyttet 
til en annen kontorsone og dette har frigjort en del kontorer. Avdelingen har et mål om vekst i 
antall studenter og stipendiater, og dette følges av en viss vekst i antall ansatte. 
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Normalsituasjonen for avdelingens ph.d.-stipendiater vil fortsatt bli delte kontorer.  Det 
arbeides kontinuerlig for å opprettholde de gode fysiske arbeidsforholdene for våre ansatte. 
 
Pedagogisk kompetanse 
Et flertall av avdelingens ansatte har formell praktisk-pedagogisk kompetanse. Det stilles krav 
om at nyansatte skal ta UH-pedagogikk innen to år. Institusjonens viserektor for undervisning 
har laget en kartlegging over UH-pedagogisk kompetanse og har også iverksatt tiltak for å 
styrke arenaen for felles pedagogisk utvikling, bl. a ved å arrangere treff hvor ulike tema 
innen høgskolepedagogikk står på programmet. 
 
Personalressurser 
Avdelingen har i lang tid arbeidet med å styrke staben for å møte forventet vekst, også med 
hensyn på digital kompetanse, samt for å erstatte medarbeidere som går av med pensjon. Vi er 
nå i sluttfasen av ansettelsesprosessen av flere professorer og førsteamanuenser.      
 

3.3.2 Programkvalitet 
Digitalisering 
Digitale eksamener har i økende grad blitt tatt i bruk gjennom siste studieår, og avdelingen tar 
sikte på at digital eksamen er gjennomført i samtlige emner i løpet av neste studieår. 
Fleksibiliteten for studentene er ivaretatt i og med at håndlagede figurer og formler kan 
leveres. Digitale eksamener letter sensurarbeidet og legger godt til rette for multiple choice-
eksamener der dette er egnet.  
 
Bruk av HiMoldeX (videoopptak) har fortsatt med omtrent samme bruk som sist år. Det har 
også i år vært få problemer med opptak og dermed mindre klager på kvalitet på videoopptak 
eller manglende opptak. HiM har styrket sin bemanning og kompetanse som skal støtte 
fagpersonalet.  En del emner opplever redusert oppmøte på forelesning på grunn av tilbudet. 
Dette kan være problematisk hvis det forvitrer studiemiljøet, særlig fordi det kan være en 
tendens til at de svakeste studentene ikke møter opp. Dette er en problemstilling som 
avdelingen tar sikte på å følge tettere, blant annet gjennom arbeidet i kvalitetsteamene. 
 
Studentene har tilgang på statistikkprogrammer og annen relevant programvare og 
samarbeidet med IT-senteret om å stille nødvendige lisenser til disposisjon, er godt. 
Høgskolen har, gjennom biblioteket, gitt kjøp av tilgang til kostbare databaser prioritet, noe 
som særlig støtter MSc og ph.d. -programmene. Dette er en viktig del av arbeidet med å holde 
høgskolen i forskningsfronten. 
 
Avdelingen ser det som viktig at høgskolens hjemmesider videreutvikles for å bedre 
informasjonen til studenter, ansatte og omverdenen, med enklest mulig tilgang til informasjon 
om høgskolens ulike avdelinger, programmer, emner og aktiviteter knyttet til undervisning, 
formidling og forskning. Nye nettsider ble lansert i oktober 22.10. 18, men det er fortsatt en 
del arbeid som står igjen for å forbedre brukergrensesnittet. 
 
Studielederrollen 
Avdelingen har fire studieledere, en for årsstudiet i IT, en for bachelorprogrammet i logistikk 
og SCM, en for masterstudiene i logistikk, petroleumslogistikk og erfaringsbasert master i 
logistikk, og en for petroleumslogistikk og marin logistikk ved høgskolesenteret i 
Kristiansund.   
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Avdelingen arbeider systematisk med å bedre det helhetlige studieløpet innen logistikk i 
Molde. Dette innebærer en systematisk gjennomgang av alle fag fra bachelor- til masternivå, 
samt våre programmer i Kristiansund. Den helhetlige tilnærmingen har som målsetning å 
forbedre studiekvaliteten.  
 
Avdelingen ønsker å styrke studielederrollen, og har meldt inn behov for å ansette en 
studierådgiver som kan følge opp og avlaste studielederne.  Undervisning er vår viktigste 
kjerneaktivitet, som skal støttes av forskning på høyt, internasjonalt nivå.  
 
Tilbakemeldinger fra studentene 
 
Årsstudiet i IT 
Årsstudiet i IT ble gitt som nettstudium for første gang i 2017/18. Undervisningen ble gitt via 
vårt nye læringssystem, Canvas og alt lærestoffet ble presentert via video. Alle eksamener ble 
digitalisert. All omleggingen ga noen innkjøringsproblemer, blant annet etterlyste studentene 
hjelpelærer og mer kontakt med lærere. Som tiltak ble det innført fysiske samlinger.  
Studentene ble også oppfordret til å ta kontakt og det gis rask tilbakemelding på spørsmål for 
å bedre kontakten mellom student og lærer. 
 
Bachelorstudiet i logistikk og SCM 
Programmet har nylig vært gjennom en vesentlig omlegging, noe som har gitt enkelte 
innkjøringsproblemer, men som følges nøye opp. Det har gjennom flere kullmøter blitt satset 
på å finne løsninger i samarbeid med studentene for å få til velfungerende opplegg, noe som 
er godt mottatt blant studentene. Emnene gjennomgås relativt systematisk i disse møtene med 
vekt på å identifisere ting som bør diskuteres og eventuelt justeres. Fra Studiebarometeret 
fremhever studentene det som viktig at foreleserne følger oppsatt plan, og at de tar en avsjekk 
med studentene underveis med tanke på læringsutbytte. Klar språkføring, særlig dersom det 
foreleses på skandinavisk eller engelsk, påpekes som viktig. Gode tilbakemeldinger på 
innleveringsoppgaver fremheves også. Etter ønske fra studentene er det innført gruppeøvinger 
i klasserommet, dette var vellykket og studentene ønsker mer at dette.  
 
 
Bachelorstudiene i petroleumslogistikk og marin logistikk (Kristiansund) 
Studentene gir tilbakemelding om at det har vært i overkant mye videoundervisning, og at 
dette gir negative utslag i både lærings- og studiemiljø.  Bruk av videoundervisning forutsetter 
god teknisk kvalitet. Kun å erstatte tradisjonell forelesning med videoforelesning som eneste 
alternativ er ikke en tilstrekkelig god løsning. Avdelingen har satt inn tiltak som å tilby 
hjelpelærer og å tilby noen av forelesningene holdes både i Kristiansund og Molde, noe 
studentene har vært tilfredse med. Det er også planer om å ansette flere faglige ressurser i 
Kristiansund.  
 
Masterprogrammene i logistikk  
Det har vært avholdt kvalitetsmøtemøte med studentene som ikke har avdekket store negative 
forhold. Klager på enkelte seminareksamener og tilbakemeldinger gjennom 
Studiebarometeret adresserer beslektede forhold som avdelingen arbeider med å løse. 
Avdelingens vurdering er at dette er avvik som er løsbare ved hjelp av kurante virkemidler. 
Tilbakemeldinger fra studentene på MSc in Petroleum Logistics viser at de ville ha flere 
valgmuligheter i sitt studieprogram.  Ønsket er imøtekommet ved at studentene har fått lov å 
bytte ut ett emne og at de kan velge seminar fra seminarrekka etter interesse i stedet for kun å 
måtte ta obligatoriske seminarer. 
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Avdelingen driver et kontinuerlig utviklingsarbeid der fleksibilitet og valgmuligheter samt at 
god sekvensering av emner står sentralt.    
 
Læringsutbyttebeskrivelser 
Avdelingens ansatte går gjennom sine emner årlig. I tillegg forsetter avdelingen sitt arbeid der 
disse bekrivelsene blir koordinert, med vekt på å unngå unødig overlapp mellom emner.  
 
Emneevalueringer og sensurordninger 
Dette studieåret ble 80 % H- 17 og 87,5 % V-18 av sensuren ferdig innen fristen. 6 % H-17 
og 0%V-18 er sensurert mer enn 7 dager etter fristen. 
 
Våren 2016 ble det vedtatt nye retningslinjer for bruk av ekstern sensor. 1/3 av alle emner 
skal ha ekstern sensur, og det skal være ekstern sensur av minimum ett emne pr årstrinn. 
Avdelingen følger opp slik at alle emner har ekstern sensur minimum hvert tredje år.  I tillegg 
var det ekstern sensur på alle masteroppgaver.  
 
Avdeling LOG har et høyt karaktersnitt også i 2017, og det gjelder særlig for MSc in 
Logistics på en del emner, samt på masteroppgaven. Vi etablerte felles vurderingskriterier for 
vurdering av masteroppgavene i 2016, men ingen nye tiltak ble gjort i 2017. Avdelingen vil 
understreke at ekstern sensor her brukes konsekvent, i kombinasjon med muntlig 
eksamen.  Det er ikke unaturlig at nivået ligger høyere for denne studentgruppen, som 
gjennomgående er svært motiverte og med et relativt høyt karaktersnitt ved opptak. 
Avdelingen vil likevel diskutere om en skal gjennomføre ytterligere tiltak ved sensuren av 
masteroppgaver, og ellers ta en intern sikring når det gjelder nivået på øvrige emner i 
programmet. Samtidig er det grunn til å understreke at våre uteksaminerte kandidater er svært 
etterspurte i arbeidsmarkedet, noe som indikerer at studiets innretning og nivå er i god 
overensstemmelse med behovet i arbeidsmarkedet. For å sikre at dette vedvarer, så planlegger 
vi å benytte et eller flere arbeidsmarkedspaneler til å avstemme studieprogrammene i løpet av 
2018. Dette gjelder også bachelorstudiene. 
 
Forskningsrelevans 
Avdelingen har en betydelig forskningsinnsats, og ligger helt i toppen nasjonalt når det 
gjelder publikasjonspoeng/ansatt. I år er antall studiepoeng doblet på det tidspunkt der dette 
skrives. Denne aktiviteten, som er et annet viktig fundament for avdelingens virksomhet, 
støtter opp under undervisningen i de fleste emner. Det arbeides også med å utfylle det 
teoretiske og metodiske innholdet i emner med praktiske eksempler. Avdelingen vil likevel 
legge avgjørende vekt på at emnene skal gi studentene den nødvendige generelt anvendbare 
kunnskapen og ikke bli for spesifikt rettet mot enkeltsektorer eller bedrifter. Den generiske 
kunnskapen som studentene skal besitte for en bred anvendelse i møte med arbeidslivet, er en 
viktig del av høgskolens samfunnskontrakt.  
 
 

3.3.3 Resultatkvalitet 
 
Andel som fullfører på normert tid 
Gjennomføring på normert tid våren 2018 fordelt på studienivå (tall fra 2017 i parentes): 
 

Årsstudier:   13 % (21,4 %) 
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 Bachelorstudier: 49,3 % (55,6 %) 
 Masterstudier:  62,1 % (71,4 %)  

 
Tiltak mot frafall 
Det er en større negativ endring på masterstudiet, som kan være tilfeldig. Avdelingen har 
gjennomgått produksjonen av studieprogrammet og informasjonsflyten. Det er blant annet 
laget en ny hjemmeside for studiet, som har løftet informasjonskvaliteten betydelig. Det er 
ikke avdekket entydige årsaker (utenom sykdom og sosiale årsaker) til det økte frafallet på 
mastergrad i logistikk, men avdelingen følger problemstillingen tett med tanke på behov for 
tiltak.   
 
Avdelingen har ikke arbeidet systematisk med å forhindre frafall ut over å ha en kontinuerlig 
forbedring på emne- og programnivå. Det tilbys også studierådgivning og time hos 
studentrådgiver. I år er det satt i gang tiltak som sosiale kvelder for studentene, faglige 
ekskursjoner og tettere samarbeid med studentene. Studentene har selv vært aktive i å 
arrangere disse sammenkomstene.  
 
Utvikling i strykprosent 
Strykprosenten for alle studier ved avdelingen var 5,5%. Strykprosenten var 4,7% året før. 
Strykprosenten sank fra 2,09 % i 2017, til 0,87 i 2018 ved Masterstudiet i logistikk. 
 
Tabell 3-8 Strykprosent ved avdeling for Logistikk 
 2015 2016 2017 2018 
Avd. LOG 5,25 5,2 4,73 5.5 

 
Relevans for og koblinger til arbeidslivet 
Emnene på årsstudiet i IT er praktisk rettede i sin natur. Det er relativt lite teori. Et par av 
emnene har mange praktiske næringslivsorienterte eksempler, gitt av faglærer (blant annet 
egen forskning) og gjesteforelesere.   
 
Flere av emnene i de øvrige programmene trekker på erfarne forelesere med relevante 
erfaringer fra arbeidslivet som formidles aktivt til studentene. Studentene har også muligheter 
til å velge utplassering i bedrift/offentlig sektor i ett semester, og de skriver en 
bacheloroppgave (nytt tilbud fra siste studieår) basert på problemstillinger fra arbeidslivet. 
   
På mastergraden i logistikk har avdelingen et emne hvor næringslivet er direkte integrert i 
undervisningen. Målsetningen med emnet er å trene studentene på å anvende teori og metode 
på praktiske problemer. Emnet består av tre cases. Hvert case er en problemstilling som 
presenteres av et eksternt foretak fra privat eller offentlig sektor. Studentene skal deretter 
utlede og løse problemet. Bedriftene som er med på dette får dermed ideer til løsninger for et 
konkret problem. Studenten besøker en av de tre bedriftene hvor de får omvisning og 
presentert problemstillingen. Emnet er basert på Harvard Universitys case-modell, men 
tilrettelagt for norske forhold. Både næringslivet og studenter gir gode tilbakemeldinger. 
Emnet har vært kjørt siden 2008, og 30 ulike foretak fra lokale til internasjonale selskaper har 
bidratt.  
 
Spesielt de internasjonale studentene på master ønsket at høgskolen undersøker muligheten 
for å tilby internship i sommerferien, noe som kan gi studenter relevant praksis og gi 
muligheter for tema til masteroppgave. Dette er noe avdelingen har fulgt opp gjennom å gå 
aktivt ut og invitere arbeidsplasser i regionen til et slikt opplegg. Responsen har imidlertid 
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vært lav, så langt. Dette kan ha flere årsaker, og avdelingen vil gå gjennom opplegget fra sin 
side. 
 
Som påpekt ovenfor så er avdelingen i det nasjonale toppskiktet når det gjelder internasjonal 
publisering. Avdelingens ansatte driver også en del anvendt forskning rettet mot arbeidslivet, 
som tas inn som en naturlig del av undervisningen, ikke minst i forbindelse med veiledning av 
bachelor- og masteroppgaver samt ph.d.-avhandlinger. På denne måten søker avdelingen å 
følge forskningsfronten for å kunne forsyne arbeidslivet med oppdatert kunnskap, der en 
svært viktig kanal går via våre uteksaminerte studenter. 
 
Arbeidsledigheten blant våre uteksaminerte studenter er lav, særlig på masterprogrammene. 
Studentene der går til bedrifter og offentlig sektor i regionen, samt nasjonalt. Flere store 
nasjonale og internasjonale aktører som eksempelvis Accenture, Statoil og Rolls-Royce har 
inngått avtaler om ansettelser mot slutten av studieløpet.        
 

Ph.d-programmet i logistikk 
Dette programmet er grunnlaget for høgskolens status som vitenskapelig høgskole. Høgskolen 
har nå hatt ph.d.-utdanning i logistikk i drøyt 15 år. De første stipendiatene ble tilsatt i august 
2002, og den første disputasen ble holdt i juni 2006. I denne perioden er det uteksaminert 48 
doktorgradskandidater. Pr 15.10.2018 er det 19 studenter som er opptatt på ph.d.- studiet i 
logistikk. Generelt sett er det god grunn til å være tilfreds med denne produksjonen. Likevel 
har doktorgradsstudiet sine utfordringer. Det er særlig to forhold som det er grunn til å ha 
oppmerksomhet mot. 
 

1. Fullføringsprosent (gjennomstrømning) 
2. Andel norske studenter som tar doktorgrad. 

 
Når det gjelder fullføringsprosent ligger programmet rimelig godt an. Stipendiaters 
gjennomsnittlige bruttotid til å fullføre doktorgraden er lavere hos oss enn ved de fleste andre 
institusjoner. Men vi har et lavt antall kandidater pr år og tallgrunnlaget er derfor ikke særlig 
robust. Videre har vi benyttet en blanding av 3-årig (uten arbeidsplikt) og 4-årig tilsetting av 
stipendiater. Dette kan ha medvirket til at gjennomføringstiden har gått ned. Siste år 
disputerte 4 studenter, og det er gode utsikter til å øke antallet i 2018. 
 
Andelen norske studenter på doktorgradsstudiet har lenge vært ganske lav, men er nå økende. 
Det ville være ønskelig med en enda høyere andel norske studenter, men det er en høyere 
andel skandinavisktalende studenter i programmet. Det sosiale miljøet blant ph.d-studentene 
synes å være godt. 
 
Avdelingen har økt porteføljen av ph.d-kurs i egen regi betydelig i den senere tid. Blant annet 
ble kurs i «Partial Least Squares Structural Equations Modeling (PLS - SEM)» og «Urban 
Freight and Behavior Change» gjennomført siste studieåret.   Det blir gjennomført evaluering 
i alle doktorgradskursene.  
 

3.3.4 Samlet vurdering, utfordringer og tiltak 
Avdeling LOG er tilfreds med økning i antall studenter. Vi har satt større fokus på å støtte 
sosiale tiltak og faglige aktiviteter, f. eks ekskursjoner som kan bidra til å bedre trivsel og 
dermed læringsmiljø. Arbeidet med å ansette nye faglige ressurser og øke den administrative 
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ressursen er godt i gang. Avdelingen har en betydelig forskningsinnsats, og ligger helt i 
toppen nasjonalt når det gjelder publikasjonspoeng/ansatt. 
 
Avdelingen ser stort behov for å styrke studielederrollen, spesielt på masternivå. Det er meldt 
inn behov for å ansette en rådgiver som kan følge opp studentene og avlaste studielederne. 
 
Avdelingen arbeider med å bedre det helhetlige studieløpet innen logistikk, noe som 
innebærer en systematisk gjennomgang av alle fag fra bachelor- til masternivå, samt våre 
programmer i Kristiansund. Den helhetlige tilnærmingen har som målsetning å forbedre 
studiekvaliteten.  
 
Det er ønskelig i større grad å integrere våre bachelor- og masterstudier med arbeidslivet. 
Avdelingen har planer om å arrangere en-to workshops hvor studieprogrammene gjennomgås 
i samarbeid med representanter fra arbeidslivet. Dette har vært gjennomført tidligere, og ga 
både høgskolen og næringslivet nyttig informasjon. 
 
Avdelingen legger stor vekt på å øke aktiviteten i Kristiansund og avdelingen arbeider med å 
følge dette opp på en god og bærekraftig måte. Satsingen i Kristiansund vil etter avdelingens 
oppfatning bli en av høgskolens hovedutfordringer i årene som kommer.  
 
  



34 
 

4 Høgskolens kvalitetstiltak 
Studiekvalitet er et sentralt tema for HiMolde. Det arbeides systematisk og kontinuerlig med 
målinger av studiekvalitet og iverksettes tiltak for kvalitetsutvikling 
 
 
Følgende kvalitetstiltak er iverksatt:  
 

 Høgskolen har igangsatt «Kvalitetsprosjektet 2017/2018». Prosjektet har som mål å 
sikre kvaliteten i alle studier på programnivå og sikre god kvalitet og relevans i 
studentenes læring og læringsutbytte. Prosjektet skal gjennomgå 
Stortingsmeldingen «Kultur for kvalitet i høyere utdanning» og skal bidra til at 
HiMolde oppfyller de nye kravene i forskrift om kvalitetssikring og 
kvalitetsutvikling i høyere utdanning og forskrift om tilsyn med studiekvaliteten. 
Noen av delprosjektene under «Kvalitetsprosjektet» som er gjennomført er å er å 
opprette prosedyrer for etablering av nye studier og endring av studier, samt å 
utarbeide ny mal for årsrapport om studiekvalitet. 

 

 Det har vært fokus på arbeidet med digitalisering av arbeidsprosesser. Det er innført 
nytt læringsplattform (Canvas) og med noen unntak er samtlige kurs på ny plattform 
fra våren 2018. Canvas gjør det mulig å samle all interaksjon med studentene på 
samme plattform og det er startet et integreringsprosjekt for å forbedre dataflyt 
mellom systemer. Leganto pensumlistesystem, som er integrert med Canvas, er også 
innført.  

 
 HiMolde har prioritert gjennomføring av digital eksamen. I 2017 var 49% av alle 

skoleeksamener gjennomført digitalt og 57% av eksamenskandidatene hadde digital 
eksamen. 

 

 Det ble nedsatt en arbeidsgruppe for å utarbeide et forslag til meritteringsordning for 
undervisere. 

 
 Et utvalg har vurdert organiseringen av studielederrollen og foreslått tiltak for å 

tydeliggjøre studielederrollen og tydelig faglig ledelse av studiene. 
 

 Avdelingene gjennomfører egne evalueringer og igangsetter tiltak der det er 
avdekket manglende kvalitet i studieprogrammene. Kvalitetsteamene har en sentrale 
rolle i evalueringsarbeidet. 

 
 Viserektor for utdanning har videreført «Pedagogisk slang» og andre pedagogiske 

tiltak for fagansatte, ved at det har vært flere arrangementer hvor pedagogikk 
diskuteres for å gi fagansatte påfyll og motivasjon og for å bedre studenters læring 
og deres opplevelse av undervisningen. 

 
 Tiltaket med å gi studentene påfyll med ulike tema innen studieteknikk videreføres. 
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4.1 Studiemiljøpris 
Høgskolen tildeler hvert år en studiemiljøpris til en person eller gruppe, i hovedsak studenter. 
Formålet med prisen er å stimulere til tiltak som bedrer studiemiljøet ved høgskolen. Prisen 
skal gå til den eller de som i løpet av inneværende studieår har gjort en ekstra innsats for å 
bedre studiemiljøet. Dette kan for eksempel være å legge til rette for sosiale tiltak for 
studentene på fritiden eller tiltak som er relatert til studiemiljøet og som øker trivselen og 
kvaliteten på læringsmiljøet for studentene. Studiemiljøprisen tildeles på grunnlag av forslag 
fra studenter og ansatte, og deles ut på åpningen av studieåret. Student Timothy Nemytov 
mottok Studiemiljøprisen i 2018 på vegne av Erasmus Student Network. Juryens begrunnelse 
for å velge Erasmus Student Networks lokallag i Molde var studentorganisasjonens 
inkluderingsarbeid. 
 

4.2 Pedagogisk pris 
Høgskolen tildeler hvert år pedagogisk pris til en av høgskolens fagsatte. Formålet med prisen 
er å stimulere og påskjønne særlig god pedagogisk innsats ved høgskolen. Prisen skal i første 
rekke gå til personer som har gjort en særlig fortjenestefull undervisningsinnsats, og det skal 
legges vekt på dyktighet i å formidle fagstoff, i å skape engasjement og stimulere studentene til 
egenaktivitet. Pedagogisk utviklingsarbeid, utvikling av lærebøker og annet studiemateriell, 
veiledning og arbeid for å forbedre eksamen og annen vurdering skal også telle med. Det samme 
gjelder innsats for å fremme undervisningssamarbeid mellom kolleger og for god organisering 
i et fagmiljø. Pedagogisk pris tildeles på grunnlag av forslag fra studenter og ansatte, og deles 
ut på åpningen av studieåret. Pedagogisk pris 2018 gikk til transportprofessor Harald Martin 
Hjelle, noe som var begrunnet med hans underholdende og gode forelesninger. 
 

4.3 Læringsmiljøutvalget (LMU) 
LMU utbeider en årlig rapport. Rapporten presenteres i Studieutvalget og for Høgskolestyret. 
Hovedtrekk i LMU-rapporten 2017/2018: 

 LMU har hatt fem møter og behandlet 25 saker. LMU har samarbeidet godt med 
Studentsamskipnaden i Molde i 2017/2018. 

 LMU har arbeidet med læringsmiljøet for nye studenter ved HiMolde.  
o LMU inviterte psykolog og foredragsholder Jan Hesselberg til HiMolde 13. 

september 2017 for å motivere og inspirere studentene. 
o LMU støtter prosjektet «En God Start», initiert av Studiekoordinator ved 

SiMolde.  Prosjektet har som formål å koordinere tiltak som skal hjelpe 
studenten gjennom det utfordrende første semesteret. LMU er blitt løpende 
informert om utforming av planene i «En God Start». Studentenes åpningsuke 
og fadderordning bidrar til gjennomføring av planen.   

o LMU har rekruttert deltagere fra HiMolde til kurs arrangert av prosjektet for 
studenters suksess ved høyere utdanning. Prosjektet skal hindre frafall, spesielt 
i første semester.  

 Arbeid med handlingsplan for universell utforming og tilrettelegging 
o LMU har utarbeidet en handlingsplan for universell utforming og 

tilrettelegging for 2018-2022. Planen inkluderer tilrettelegging av universell 
utforming av IKT. Planen erstatter tidligere handlingsplan for studenter med 
funksjonshemming og vil være retningsgivende for videre arbeid i LMU. 
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o LMU har hatt besøk av Statsbygg som har presentert en oversikt over 
forbedringer i eksisterende bygg. 

o Handlingsplan for universell utforming og tilrettelegging 2018-2022 

 Arbeid med klager og tilbakemeldinger fra studenter 
o LMU mottok 16 henvendelser til Dialogknappen i 2017/2018. LMU bestemte 

at studenter ikke lenger trenger å logge inn for å sende henvendelser til 
Dialogknappen.  

o LMU har utarbeidet oversikt over sensurering innen sensurfristen i 2017/2018. 
Cirka enn tredjedel av all sensur ved skolen publiseres innen fristen. Det er en 
liten nedgang fra de siste to årene. Det er derimot en forbedring i antall dager 
en sensur er forsinket, da færre sensureringer enn før publiseres mer enn syv 
dager etter fristen.  

o LMU rapport 2017/2018 
 

 

4.4 Studentrådgiver 
Studentrådgivning er et tilbud til studenter som har behov for å snakke med en rådgiver om 
personlige eller studierelaterte problemer. Studentrådgiver skal bidra til å forebygge og løse 
mulige problemer i læringsmiljøet. Tilbudet finansieres av Høgskolen i samarbeid med 
Studentsamskipnaden i Molde. 
 
Årsrapport for studentrådgiver 2017/2018 
 

4.5 Studiemiljøkoordinator 
Studentsamskipnaden har sammen med Høgskolen ansatt en studiemiljøkoordinator som skal 
arbeide tett sammen med studentene om utvikling av studiemiljøet og bidra til kontinuitet i 
studentenes arrangementer og aktiviteter. Vi ser en god økning i sosiale arrangementer og 
aktiviteten blant studentene. Det er viktig for studentmiljøet det arrangeres faglige og sosiale 
møteplasser med aktiviteter uten alkohol. 
 
  

https://www.himolde.no/om/organisasjon/rad-utvalg-og-nemnder/lmu/
https://www.himolde.no/om/organisasjon/rad-utvalg-og-nemnder/lmu/
https://studhimolde-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/sibu_himolde_no/Ee4dDxHac4lMnKXtOIpiD0cBd6inJfzrSGhXE21T50Lm6A?e=aofkdh
https://studhimolde-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/sibu_himolde_no/Ee4dDxHac4lMnKXtOIpiD0cBd6inJfzrSGhXE21T50Lm6A?e=aofkdh
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5 Vurdering og oppfølging 
 

5.1 Vurdering av utdanningskvaliteten innen målepunktene 
rammekvalitet, programkvalitet og resultatkvalitet 

 
 
Rammekvalitet  
HiMolde står fortsatt overfor utfordringer, hovedsakelig knyttet til studenttilgangen, 
studentenes karaktersnitt ved inntak og gjennomstrømming på bachelorprogrammene. Det må 
fortsatt jobbes aktivt med ulike tiltak. Samarbeid med studentene blir viktig i dette arbeidet. 
 
Høgskolen har generelt bra søkning til studieprogrammene, selv om det er flere program som 
har svak rekruttering. I 2017 opplevde vi en stabilisering av antall søkere til logistikkstudiene, 
noe nedgang i antall søkere til helsefag og en sterk økning i søkertallene til IT-studiene. Det 
siste skyldes oppstart av et fullt nettbasert årsstudium i IT, som ble tilbudt første gang fra 
høsten 2017. 
 
Det er et stort sprik i inntakskvaliteten. Avdelingene ved høgskolen er ulike og har ofte 
forskjellige utfordringer. Enkelte studier har svært lave karaktersnitt. Inntakskvaliteten ved 
avdeling HS er god og er stadig stigende, mens den er noe lavere enn gjennomsnittet i sektoren 
ved avdeling ØS. HiMolde har hatt som mål å ha en gjennomsnittlig inntakskvalitet på 39 
karakterpoeng. Nye studenter hadde i 2017 i snitt 37,9 mot 37,5 i 2016. Gjennomsnittet i UH-
sektoren er på 42,2, og for de vitenskapelige høyskolene er snittet på 42,4. Tross små forskjeller 
fra år til år er mønsteret stort sett det uforandret, noe som nok kan forklares strukturelt. 
 
Høsten 2017 var det 2332 registrerte studenter ved HiMolde (mot 2365 høsten 2016). Den 
langsiktige tendensen en økning i antallet egenfinansierte studenter. Antall 
heltidsekvivalenter på internt finansierte studier er det høyeste for HiMolde noen gang, men 
det en nedgang i heltidsekvivalenter de tre siste årene. Reduksjonen i registrerte studenter og 
heltidsekvivalenter skyldes svak søkning til bachelor i petroleumslogistikk og avvikling av 
studier i regi av EUV. 
 
Det fysiske læringsmiljøet er jevnt over godt, men det er gjennomgående tilbakemeldinger om 
mangelfull ventilasjon i enkelte av auditoriene.  
 
Programkvalitet 
Satsningen på digitalisering fungerer godt og digital eksamen oppleves positivt av studentene. 
 
Avdelingene distribuerer videoopptak av forelesninger i svært ulik grad. Det er et stort ønske 
blant studentene at forelesninger gjøres tilgjengelig som videoforelesninger via HiMoldeX. Det 
er en utbredt oppfatning blant mange som foreleser at opptak av forelesningene gjør at mange 
studenter ikke er fysisk tilstede på forelesningene, og det vil ha konsekvenser for både 
diskusjoner, faglig samspill og læringsmiljøet. 
 
Resultatkvalitet 
Gjennomføring på normert tid på bachelornivå har økt fra 49,1 % i 2016 til 52,2 % i 2017. Vi 
ser spesielt at tiltakene som er iverksatt på bachelorstudiet i sykepleie begynner å gi resultater 
med økt gjennomføring på normert tid. 
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På masternivå fullførte 65,5 % på normert tid i 2017, som er på samme nivå som i 2016. På 
masternivå er gjennomføringsprosenten for HiMolde betydelig høyere enn for resten av 
sektoren som ligger på 48,7%.  
 
Avdeling LOG og særlig masterstudiet i logistikk har svært lav strykprosent, mens avdeling ØS 
har en høyere strykprosenten. Det er svært store forskjeller mellom de ulike emnene og 
studieprogrammene. Ved avdeling HS hadde emnene Anatomi, fysiologi og biokjemi og 
Medikamentregning en svært høy strykprosent. Dette viser at høgskolen må fortsette med tiltak 
for å bedre gjennomstrømming og øke studiepoengproduksjonen hos studentene, selv om 
tallene for hele institusjonen ikke vekker grunn til bekymring. Ved avdeling HS går 
produksjonen opp og ned, og dette skyldes at opptak til videreutdanningene (master del 1 og 2) 
gjøres annet hvert år.  
 
Gjennomstrømmingen, spesielt i bachelorutdanningene, en utfordring som krever kontinuerlig 
innsats. Frafall og gjennomstrømming henger også selvsagt sammen med inntakskvaliteten.  
 
 

5.2 Prioriteringer og tiltak fremover 
 

 Høgskolen skal videreføre satsningen på digitalisering av undervisning og pedagogikk. 
 

 Arbeidet med Høgskolens kvalitetsarbeid skal være godt forankret i hele organisasjonen 
og vi skal oppfylle nye krav og forventninger fra KD og NOKUT 

 
 Arbeide for en enda sterkere verdsetting av kvalitet i undervisningen, blant annet 

gjennom etablering av en meritteringsordning for undervisere. 
 

 Pedagogiske ferdigheter skal videreutvikles og flere skal ha formell kompetanse på 
feltet. 

 
 Ny handlingsplan for internasjonalisering. 

 
 Samarbeidet med næringsliv og offentlig sektor i regionen skal utvikles og styrkes 

videre slik at studentene opplever studieprogrammene som relevante og at de gir 
kompetanse som er viktig i arbeidslivet.  

 
 Kontinuerlig arbeid med å forbedre læringsmiljøet 

 
 Være tidligere ute med komplette emnebeskrivelser, ferdige pensumlister, læringsmål 

og -utbytte og tilordning av faglig ansvar og hjelpelærerressurser. Fokus 
på studentaktive pedagogiske metoder og mer bruk av hjelpelærer og øvingstimer i 
undervisningen 

 
 HiMolde skal fortsatt ha fokus på bruken av karakterskalaen på masternivå og skal 

arbeide for å utarbeide karakterkriterier. Det er også et mål at veiledere ikke skal delta 
i sensuren av egne kandidater. 
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