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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 2018-2019 tok HiMolde opp studenter til syv masterstudier, ni bachelorstudier, 

seks årsstudier og to ph.d.-studium (inkl. fellesgrad med HiVolda). I tillegg ble det tatt opp 

studenter til enkeltemner (emnestudenter) og flere videreutdanninger.  

Det ble i alt tatt opp 1519 studenter (2017:1458) 

 

2.1 Studenttall og studiepoengproduksjon 

Pr 15. oktober 2019 er det registrert 2501 studenter ved HiMolde. I tillegg er det registrert 17 

doktorgradsstudenter i logistikk og 27 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.  

 

Tabell 2-1 viser totalt antall registrerte studenter (antall hoder) ved HiMolde høsten 2017 - 

2019. 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 2017-2019 

Avdeling 2017 2018 2019 

Avdeling HS 859 835 893 

Avdeling LOG 535 625 759 

Avdeling ØS 848 790 837 

EUV-studier 91 15 12 

Sum HiMolde 2333 2265 2501 

Kilde: Database for statistikk over høgre utdanning(DBH) 

 

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 
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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   2017 2018 2019 

Avdeling HS 664 664 719 

Avdeling LOG 517 609 743 

Avdeling ØS 730 676 686 

EUV-studier 46 8 6 

Sum  1957 1957 2154 

Kilde: DBH 

 

Antall studiepoeng som studentene produserer er et viktig bidrag i finansieringen av høgskolen.   

 

Tabell 2-3 Nye studiepoeng (60-poengsenheter) 2016-2018 (kalenderår) 

Avdeling   2016 2017 2018 

Avdeling HS 563,2 632,5 623,2 

Avdeling LOG 326,7 324.1 344,6 

Avdeling ØS 539,1 590.4 543 

EUV-studier 210,3 119 15,8 

SUM HIM 1639,3 1666 1526,6 

Kilde: DBH 

 

I 2018 ble det totalt produsert 1526,6 nye 60-studiepoengenheter ved HiMolde. Avdeling LOG 

hadde økning som forventet, på grunn av økende studenttall. Nedgangen for 2018 skyldes 

primært ytterligere avvikling av EUV-studier. På grunn av generell studenttilvekst i 2019 kan 

man vente økning av samlet produksjon for 2019. 

 
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. 

 

Tabell 2-4 Gjennomsnittlig antall studiepoengproduksjon pr student (heltidsekvivalent)  

pr kalenderår, 2016-2018   

Avdeling / År 2016 2017 2018 

Avdeling HS 56 58,2 56,4 

Avdeling LOG 48,6 46,1 43,5 

Avdeling ØS 44,3 48,0 46,6 

EUV-studier 64,8 86,6 72,7 

Sum 51 52,7 49,4 

Kilde: DBH 
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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 46,7 studiepoeng i 2018. Ved de 

statlige vitenskapelige høgskolene produserte hver student i gjennomsnitt 44,9 studiepoeng, 

mens ved universitetene produserte hver student i gjennomsnitt 45,7 studiepoeng. 

Studiepoengproduksjonen per heltidsekvivalent for hele universitets- og høgskolesektoren var 

46,5 studiepoeng i 2018.   

Kilde: NOKUT-portalen 

 

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. 

 

 

 

2.2  Strykprosent  

 

 
Kilde:DBH  

Figur 2-1 Strykprosent 2016-2018 
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Som i 2017, hadde avdeling LOG også i 2018 lavest strykprosent 5,26% (2017:4,73%) og 

avdeling ØS høyest 8,26% (2017:7,66%). For EUV skyldes tallet at få kandidater som gir 

store utslag på statistikken. Avdeling HS hadde en nedgang i 2018, til 7,8% (2017:9,42%). 

 

Ved avdeling HS var det høyest gjennomsnittlig strykprosent på to av videreutdanningene: 

Videreutdanning i praksisveiledning (10 stp), Videreutdanning i habilitering og miljøarbeid 

(60 stp), var strykprosenten på hhv 29,41% og 31,25%. Relativt små kull gir store utslag på 

statistikken. For enkeltemner er fortsatt strykprosenten høy for Anatomi, fysiologi og 

biokjemi, bachelor sykepleie, men har nedgang i 2018 til 33,88% (2017: 45,9%). På bachelor 

vernepleie, Medikamentregning test, gikk strykprosenten derimot opp fra 38,98% i 2017, til 

41,38% i 2018. 

 

Den høyeste strykprosenten ved avdeling LOG i 2018 hadde studentene på Årsstudium IT, 

med 11,32% (2017:11,54%). Bachelorstudiet i logistikk og supply chain management (SCM) 

nær halverte strykprosenten fra 2016 (10,28%) til 2017 (5,36%), men gikk opp igjen i 2018 til 

8,52%. Strykprosenten på masterstudiene er gjennomgående lav. 

 

Den høyeste strykprosenten ved avdeling ØS i 2018 hadde studentene på Bachelor i juss og 

administrasjon (10,1%). Masterstudiet i økonomi og administrasjon hadde markant nedgang 

fra 2017, 14,01%, til 6,29% i 2018. Også årsstudium i statsvitenskap reduserte strykprosenten, 

fra 15,48% i 2017 til 8,93% i 2018. Avdeling ØS har emnestudentene for alle avdelingene på 

høgskolen.  I 2018 var det 160 studenter registrert der, i 2017 var det 168. Strykprosenten i 

2017 var på 4,42% for disse, mens det i 2018 var en strykprosent på hele 26,67%. 

 

2.3 Karakterfordeling 

 

HiMolde har fortsatt 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.  
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Kilde: Tilstandsrapport for høyere utdanning 2019. Tabell V2.19 

 

Figur 2-2 Karakterfordeling ved HiMolde sammenlignet med fordelingen i hele universitets- 

og høgskolesektoren 2018 

 

Når det gjelder fordelingen av karakterer A og B er det klare forskjeller på avdelingene, men 

også på studienivå. 

LOG ligger klart over både høgskolens og nasjonalt gjennomsnitt for bruk av karakterene A 

og B. Generelt for alle avdelingene er at masterstudiene har høyere forekomst av A og B enn 

andre studier. 
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Figur 2-3 Fordeling av A og B sammenligning overordnet nivå. 

Kilde: NOKUT-portalen 

 

Intern fordeling A og B 

 
Figur 2-3 Fordeling av A og B, på avdelings-, institusjons-, og nasjonalt nivå 

Kilde: NOKUT-portalen 
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Kilde:DBH 
Figur 2-4 Karakterfordeling ved avdelingene ved HiMolde 2018 
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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 2013-

2015 Bachelor 

Institusjon / Opptaksår  2013 2014 2015 

Statlige institusjoner 46,5 47,4 47,9 

Private institusjoner 35,8 45,5 47,8 

Sum alle institusjoner 44,6 47,1 47,5 

HiMolde 49,1 52,2 54,7 

Kilde: Tilstandsrapport for høyere utdanning 2019. Tabell V2.11 

 

I sektoren sett under ett fullførte 47,5 % av studentene som ble tatt opp på et treårig bachelor-

studium høsten 2015 studiet på samme institusjon på normert tid. 54,7 % av studentene ved 

HiMolde fullførte bachelorstudiet de begynte på i 2015 på normert tid, og har dermed fortsatt 

trenden med 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 

gjennomføringsprosenten ved universitetene drar den totale gjennomsnittsprosenten for de 

statlige institusjonene ned. 

 

 

Tabell 2-6 Gjennomføringsprosent for gjennomføring på normert tid for opptakskullene 2014-

2016 Master 

Institusjonstype / Opptaksår 2014 2015 2016 

Statlige institusjoner 50,6 51,8 52,8 

Private institusjoner 19,9 62,9 63,7 

Sum alle institusjoner 48,7 52,6 53,6 

HiMolde 66,0 66,4 58,4 

Kilde: Tilstandsrapport for høyere utdanning 2019. Tabell V2.12. 

 

Når det gjelder 2-årige fulltids masterprogram var det for hele sektoren under ett 53,6% av 

studentene som ble tatt opp høsten 2016 som fullførte på normert tid. Ved de statlige 

institusjonene var det 52,8 % som fullførte masterstudiet på normert tid. Gjennomføring på 

normert tid for masterstudentene ved HiMolde var på 58,4% - en nedgang fra foregående år.  

 

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 

2019. 

 

http://www.studiebarometeret.no/
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Studiebarometeret ble gjennomført i oktober/november 2018, og HiMolde hadde en svarprosent 

på 38,6% som er markant lavere svarprosent enn i 2017 (57,7%). 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 17 timer 

per uke (19,4 i 2017) på læringsaktiviteter organisert av institusjonen, og 16 timer på 

egenstudier (16,8 i 2017). Det er betydelige forskjeller på studieprogrammene, og det er 

særlig studenter på studieprogrammene på avdeling ØS som trekker ned snittet. Her arbeider 

studentene i snitt 25,5 timer med studiene, mens studentene på avdeling HS og avdeling LOG 

arbeider hhv 36,7/36,8 timer per uke med studiene. Til gjengjeld har studentene på avdeling 

ØS mer betalt arbeid enn øvrige studenter med 12,2 timer (9,8 timer på HS og 8,4 timer på 

LOG). 

 

Nasjonalt svarer studentene at de bruker 15,9 timer på læringsaktiviteter organisert av 

institusjonen og 18,4 timer på egenstudier. Totalt svarer HiMoldes studenter at de i snitt 

arbeider med studiene 33,2 timer per uke i 2018 (36,2 timer i 2017), dvs. lavere enn det 

nasjonale gjennomsnittet på 34.3 (34,9 timer i 2017). 

 

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 og 2017, og lavere enn 

nasjonalt snitt på 4,1. På spørsmål om studentene går på det studieprogrammet de ønsker er 

gjennomsnittet 4,3 (4,4 i 2017) som er lavere enn det nasjonalt snitt som er på 4,4.  

 

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 2018 besvarte 219 studenter undersøkelsen.  

Hovedfokuset for undersøkelsen er 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 kort vei hjem. 78 % av de som besvarte hadde HiMolde som førstevalg, og HiMoldes 

nettsider oppgis som den viktigste informasjonskilden. 88 % sier de ville anbefalt sitt studium 

til andre. 
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2.7.2 Kandidatundersøkelsen 

Annenhver høst gjennomføres det en kandidatundersøkelse blant alle som fullfører en 

akademisk grad. Formålet med undersøkelsen er å kartlegge om kandidatene går ut i lønnet 

arbeid etter endt utdannelse. Det ble ikke gjennomført en slik undersøkelse høsten 2018.  

2.8 Internasjonalisering 

HiMolde hadde i 2018 opptak til følgende gradsprogrammer der vi rekrutterer internasjonale 

studenter: 

 PhD in Logistics 

 MSc in Logistics 

 MSc in Sport Management 

 MSc in Petroleum Logistics 

Dette betyr at ett av to ph.d.-program og tre av seks masterprogram undervises på engelsk. 

Studiene rekrutterer både norsk og internasjonal studenter. 

 

HiMolde har som mål at om lag 10 prosent av studentene skal ha internasjonal bakgrunn. 

Andelen studenter med utenlandsk nasjonalitet var høsten 2018 9,1 %. Tilsvarende var 8,4 % 

høsten 2017 og 8,1 % i 2016 og 8,7 % (DBH).  

 

Antall utreisende studenter i studieåret 2018/2019 var 21. 10 reiste ut i høstsemesteret og 11 i 

vårsemesteret. 6 av studentene reiste på Erasmus utveksling, mens 2 var på Erasmus praksis. 

5 studenter reiste gjennom våre bilaterale avtaler, henholdsvis til Australia, New Zealand, 

Dublin og USA. Seks studenter hadde praksis på under to måneder (fem sykepleierstudenter i 

Etiopia og ei i Belgia). Til slutt var det to sykepleiestudenter som reiste utenom avtale for å 

studere og ta praksis i Australia. 

 

Innreisende utvekslingsstudenter svarer på en kvantitativ undersøkelse og de har en 

avsluttende samtale med internasjonal koordinator ved slutten av sitt opphold. Studentene er i 

stor grad positiv, de har et godt faglige utbytte, de trives og de er fornøyd med det rent 

praktiske som bolig.  

 

Utreisende studenter gir også tilbakemelding ved hjemkomst. Studentene rapporterer at de er 

fornøyd med læringsutbytte de får gjennom studier og praksis. Studentene føler at de blir 

integrert og har et gevinst av utveksling også sosialt og kulturelt. Noen melder fra om at det 

kan være krevende å finne bolig til en levelig pris i de største byene. 

 

Totalt hadde HiMolde 108 internasjonale studenter ved de engelskspråklige masterstudiene i 

2018, hvorav 76 ved årets begynnelse. 24 av disse ble uteksaminert i juni 2018, mens 52 

fortsatte sine studier høsten 2018. Høsten 2018 startet 45 nye internasjonale MSc 

gradsstudenter slik at det til sammen var 97 internasjonale studenter på de engelskspråklige 

masterprogrammene høsten 2018. Av disse er 19 (seks nye høsten 2018) delfinansiert under 

Eurasiaprogrammet.  

 

På ph.d.-programmet i logistikk var det høsten 2018 registrert totalt 19 studenter. Av disse var 

10 internasjonale. Av fire doktorgradskandidater som disputerte i 2018 var tre internasjonale. 
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3 Avdelingenes kvalitetsrapporter  
 

3.1 Avdeling for helse- og sosialfag (HS)  

 

Alle studieprogram har levert grundige evalueringer, og vurdert de viktigste utfordringene 

fremover. Det er umulig i dette dokumentet å synligjøre alt arbeidet som er lagt ned. Denne 

rapporten gir en sammenfatning av arbeidet og vil bli brukt i forbindelse med avdelingens 

oppfølgingsarbeid. 

 

Til studieåret 2018/19 hadde avdelingen opptak på Bachelorutdanningen i sykepleie heltid, 

Bachelorutdanningen i vernepleie heltid og deltid, Videreutdanning i avansert klinisk 

sykepleie i kommune- og spesialisttjenesten (AKS), Videreutdanning i habilitering og 

miljøarbeid (VHM), Videreutdanning i psykisk helsearbeid (VIPH), Tverrfaglig 

videreutdanning i psykososialt arbeid med barn og unge (VBU) og Master i helse og sosialfag 

del I (2. år). De nevnte videreutdanningene utgjør master del I, er på 60 st.p. og har opptak 

hvert andre år.   Sistnevnte videreutdanning (VBU) driver avdelingen på oppdrag fra 

Helsedirektoratet. I tillegg var det i løpet av studieåret opptak på videreutdanning i Trygg 

legemiddelhåndtering (15 st.p.), videreutdanning i Praksisveiledning (10 st.p.), og 

videreutdanning i Voldsrisikovurdering og voldsrisikohåndtering til pasienter med psykiske 

lidelser (30.st.p.). På vårt felles doktorgradsprogram med høgskolen i Volda er det løpende 

opptak. 

 

3.1.1 Rammekvalitet 

 

Studenttall 

Høsten 2018 var det registrert totalt 835 studenter på avdelingen. Høsten 2019 er det 893 

studenter - en økning på 58 studenter.  I tillegg er det på doktorgradsprogrammet som er felles 

med høgskolen i Volda pr. juni 2019 27 stipendiater totalt. Studenttallet på avdelingen høsten 

2019 er da 920.  Våren 2020 er det oppstart på nyoppretta studium – Videreutdanning i 

helsesykepleie med 40 studenter. Ser en de siste fem årene under ett har studenttallet økt med 

145 studenter (17,6 %). Økningen er på bachelorprogrammene.   

 

Tabell 3-1 Studenttall ved avdeling HS høst 2019 

 Høst 2017 Høst 2018 Høst 2019 

Bachelorstudier i 

sykepleie- 

heltid /deltid 

365 355 410 

Bachelorstudie i 

vernepleie- heltid/deltid. 

180 240 235 

Master del I og II 130 140 125 

    

Studiepoenggivende 

videreutdanninger. 

184 100 123 

Totalt 859 835 893 

Kilde: DBH. 
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Tabell 3-2 Antall søkere til studier ved avdeling HS med HiMolde som førsteprioritet 

Studie 2017 2017 2018 

Sykepl. 

heltid  

273 254 314 

Vernepl. 

heltid 

134 95 149 

Master del 

I og II. 

314 (ikke opptak) 278 

Kilde: DBH. 

 

Tabell 3-3 Inntakskvalitet ved avdeling HS- 2018( Tall fra 2017 i parentes) 

Kilde: DBH. 

 

På begge bachelorutdanningene er det en økning i antall skolepoeng på studentene i forhold til 

høst 2017. Dette gir faglig sterkere studenter, og økt konkurransen om studieplassene.  

 

Rekruttering av studenter 

Utdanningsprogrammene har fokus på profilering av studiene og rekruttering av studenter. 

Fagansatte bruker ulike arena i dette arbeidet – sosiale medier, kronikker, møter med 

praksisfelt, informasjonsmøter o.a. Bachelorutdanningene deltar på utdanningsmesser i 

Nordmøre og Romsdal for å profilere høgskolen/-utdanningene, og avdelingen har hver høst 

besøk av avgangsklasser på videregående skole.  Profileringsutvalget på høgskolen har 

medlem fra avdelingen.  

 

Det er vært svært gode søkertall til bachelorutdanningene i sykepleie og vernepleie med 

venteliste. På vernepleie blir det tatt opp ca 50 studenter på hvert heltidskull årlig, og 60 på 

deltidkull hvert andre år, noe som har gitt en jevn økning i studenttallet de siste årene. På 

vernepleierutdanningen ser ut til at søkertallene går kraftig opp de årene vi også har 

deltidsutdanning. Denne utviklingen har også medført en markant økning i karakterene for de 

som kommer inn, og våren 2019 var Bachelor i vernepleie blant de studiene ved Høgskolen 

med høyest karakterer. Dette er positivt, selv om det også kan bety at mange potensielt gode 

vernepleiere faktisk ikke kommer inn på studiet. 

 

KD setter begrensninger på studenttallet (måltall 120) på sykepleiestudiet, noe avdelingen må 

forholde seg. En annen begrensning på studenttallet er tilgangen på praksisplasser.   

Høgskolen i Molde hadde ikke samme nedgang i søkertallet på sykepleiestudiet som ellers på 

landsbasis.    

 

Når det gjelder Master del I (videreutdanningene/ 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 alle opptak 

hvert andre år, studiene er samlingsbasert og på deltid.  VIPH har svært gode søkertall, og har 

venteliste. De andre videreutdanningene har færre søkere, færre møter opp til studiestart og 

flere faller fra, men VBU er et unntak. Studiene rekrutterer i hovedsak studenter som er i et 

 Konkurransepoeng Skolepoeng 

Bachelor sykepleie – heltid 41,2 (42,5) 39,6 (38,5) 

Bachelorutdanningen vernepleie- heltid 41,5 (43,3) 37,6 (35,7) 
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arbeidsforhold, og med klinisk erfaring fra ulike fagområder.  Det er nå lagt opp til mer 

fleksibel struktur slik at studenter på videreutdanningene kan ta masteremner, og dermed ha 

mulighet til å fullføre en master på heltid. Dette vil sannsynligvis rekruttere flere studenter. Vi 

ønsker også i større grad å rekruttere studenter som planlegger en akademisk karriere, og som 

er heltidsstudenter. Generelt sett er det viktig å rekruttere nok studenter og de rette studentene, 

og beholde dem. 

 

Når det gjelder doktorgradsprogrammet er tilgangen og søkere til i stipendiatstillinger - første 

felles doktorgradsprogram mellom to akademiske institusjoner i Norge - god fra egne 

institusjoner. De første kandidatene ble opptatt i juni 2015 og programmet har pr juni 2019 27 

kandidater. Av disse er 13 tilknyttet HiM.  Målsettingen ved oppstart av programmet var 20 

kandidater i 2020, en målsetting som allerede er nådd med god margin. Det er gjennomført to 

disputaser på programmet, den første i Molde i mars 2017 og flere fullfører i nær fremtid. 

Rekrutteringen er i størst grad avhengig av tildeling av stipendiatstillinger. En skulle gjerne ha 

rekruttert flere kandidater med ekstern finansiering, for eksempel fra større prosjekt i egne 

institusjoner, eller gjennom samarbeidsprosjekt med Helseforetakene. Den etablerte 

samarbeidsavtalen med Helse Midt-Norge og god utvikling i samarbeidet med Helse Møre og 

Romsdal vil forhåpentligvis gi uttelling for slik finansiering.  

 

Fysisk læringsmiljø. 

Bachelorutdanningene har store studentkull. Sykepleie har120 studenter og vernepleie har 40 

- 60 studenter.  Bachelorutdanningen i sykepleie bruker ofte de store auditoriene i bygg A til 

undervisning, elles bruker alle studieprogrammene undervisningsrom i bygg B så ofte som 

mulig. Det er tilbakemelding fra studenter og faglærer på at tildelte klasserom er for små. 

Spesielt på sykepleie er romsituasjonen ikke god nok. Store kull fører til behov for å inndeling 

i grupper, noe som ikke lar seg gjøre. Det er mangel på grupperom og leseplasser til 

studentene og det er også for få møteplasser for studentene. Det er behov for oppgradering av 

undervisningsrom for bedre å kunne bruke studentaktive undervisningsmetoder. I bygg B er 

det misnøye med dårlig luftkvalitet på klasserom, noe som har vært et problem i mange år. 

Det er tatt opp med Statsbygg ved flere anledninger, men problemet har ikke blitt løst. Det er 

for tiden i gang et campusutviklingsprosjekt. Når det gjelder studiested Kristiansund er 

studentene jevnt over tilfreds med undervisningslokalene og tilgang på 

grupperom/leseplasser. 

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. Økt antall stipendiater gir utfordring når det gjelder 

arbeidsplasser. 

Pedagogisk kompetanse. 

Avdelingen har kontinuerlig fokus på at fagansatte skal inneha pedagogisk kompetanse. En 

kartlegging viser at om lag 95 % av fast tilsatte har pedagogisk kompetanse (alle har ikke UH-

ped), noe som er svært positiv. UH - pedagogikk er innført som et krav i sektoren, noe vi 

følger opp. Ansatte deltar på kurs i UH - pedagogikk hvert semester, men det er en stor 

utfordring å kunne tilby alle fagansatte som ikke har UH-ped. dette kurset. Ved tilsetting av 

nye medarbeidere som mangler slik kompetanse, er det krav om at det skal gjennomføre slik 

utdanning innen to år fra tilsetting. Digitalisering av undervisningen er et tema i fagmiljøet. 

Personellressurser. 

Avdelingen har de siste årene hatt stort fokus på kompetanseheving av fagansatte. Andel 

fagansatte med forskningskompetanse har økt og er økende på bachelorprogrammene. Flere 
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egne ansette er f.t også doktorgradsstipendiater på vårt doktorgradsprogram. Forskning og 

utviklingsarbeid er viktig for å sikre høy faglig kvalitet og forskningsbasert undervisning. På 

bachelorutdanningen i sykepleie består fagstaben av ansatte med sykepleiefaglig kompetanse, 

etter hvert av en stor andel med førstekompetanse På bachelorutdanningen i vernepleie består 

fagstaben av lærere med tverrfaglig/tverrprofesjonell kompetanse, og andel førstekompetanse 

er ca 50 %. Programmet reflekterer en sosiokulturell forståelse, noe programmet ønsker å 

bygge videre på. På masterstudiet er fagstaben tverrfaglig sammensatt i hovedsak med 

førstekompetanse og professorkompetanse, og med lang erfaring fra sektoren. På 

doktorgradsprogrammet er det en utfordring å rekruttere professorkompetanse og nok 

personellressurser/kompetanse til veiledning av ph.d.- kandidatene. Veksten i programmet og 

nær forestående pensjonering av professorer vil kreve stor innsats på dette området fremover. 

 

Avdelingen har hatt god søknad på kunngjorte stillinger på bachelorutdanningene, men vi ser 

en utvikling med færre søkere den siste tiden. Det er en stor utfordring til enhver tid å ha en 

stabil og forutsigbar bemanningssituasjon. Mange ansatte i engasjement og vikariater er 

krevende for driften med lite forutsigbarhet og mye ressurser som går til opplæring av nye 

medarbeidere. Det oppleves ressursknapphet ved bachelorutdanningene, noe som m.a. har sin 

årsak i økt studenttall og forskyving av ressurser fra undervisning til forskning. 

Bachelorutdanningene er personellintensive pga stor andel praksis og ferdighetstrening med 

en til en oppfølging. På masterstudiene er personellsituasjonen mer stabil.  

 

Internasjonalisering. 

I tråd med sentrale føringer har avdelingen satt internasjonalisering på dagorden.  

Bachelorutdanningene har fokus på å tilby studentene mulighet til å reise ut, og forbedring av 

studietilbudet til innreisende studenter. Tilbudet om utveksling er presentert på hjemmesiden 

til HiM. Det arrangeres informasjonsmøter der både faglige og administrativt ansatte bidrar 

med informasjon. Siste studieår har vi hatt studentutveksling innenfor fagområdene psykisk 

helse, kulturell kompetanse, barn med funksjonsvansker, somatisk sykdom og kliniske studier 

i psykisk helsearbeid, folkehelsearbeid, sykepleie til barn og unge, fødsels- og barselomsorg, 

både i kommunehelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten. Det er utvekslingsprogram til 

Hawassa University, Etiopia, Norwich (England) og Tanzania. Det er også startet 

samarbeidsprosjekt der vitenskapelig ansatte ved de to utdanningsinstitusjonene har felles 

forskningsprosjekt i Etiopia og i Tanzania. 

 

For sykepleierstudiet har avdelingen samarbeidsavtaler med Hawassa University, Etiopia, 

Valencia University, Spania,James Cook University, Australia, California State University, 

USA, Monterey Bay USA,  Ara Institute of Technology, New Zealand, College South 

Denmark Danmark, AZ Groeninge Belgia, University of California, USA. Studieåret 

2018/2019 var seks studenter i Etiopia, en student i New Zealand, en student i Belgia og to 

studenter i Australia. Høsten 2018 tok vi imot to studenter fra Universitetet i Valencia, og en 

student fra University College South Denmark, Esbjerg.  Til Valencia, Esbjerg og Belgia kan 

det søkes lærerutveksling med finansiering via Erasmus. Studentene kan søke finansiering via 

Erasmus til Esbjerg og Valencia, mens oppholdet i Belgia kun er på 4 uker opplegget er 

dermed utenfor to månedsregelen.  

 

Vernepleiestudiet har også de siste årene satt fokus på internasjonalisering. Det er etablert godt 

samarbeid med Tanzania (Arusha) og England (Norwich – UEA) – et samarbeid som 

videreutvikles. Dette gjelder både faglig utvikling, lærerutveksling, studentutveksling og 

forskning. Delegasjoner med to-tre lærere har reist både til Tanzania og England (Norwich) 

våren 2019. Høsten 2019 har utdanningen hatt 10 innreisende studenter fra Tanzania. 
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Når det gjelder masterutdanningen (videreutdanningene) gis det pr. i dag ikke tilbud om 

utveksling. Temaet er på dagsorden. Videreutdanning i avansert klinisk sykepleie har en 

utvekslingsavtale med Stanford Healt Care, USA, og har undervisning i emner på engelsk.  Pga 

noen formelle hindringer har ikke utveksling latt seg gjennomføre foreløpig.  

Når det gjelder doktorgradsprogrammet har temaet vært diskutert i doktorgradsutvalget, DU, 

spesielt om ph.d-kursene våre skal være engelskspråklige.  Foreløpig er det ikke avgjort. I 

forhold til andre sider av internasjonalisering som f.eks at lærere og/eller ph.d.-studenter er 

involvert i internasjonale forskningsgrupper og prosjekter, så har programmet bidratt til dette.  

HIM har flere intensjonsavtaler (Memorandum of understanding, MOU) med europeiske 

universiteter (f.eks. i Italia, Sverige og Danmark), og med universiteter i f.eks. USA og Etiopia.  

Alle disse avtalene er knyttet til pågående forskningssamarbeid, så de er ikke «fernissavtaler» 

om samarbeid. Fem av 14 studenter er i slike reelle samarbeid og en som disputerte i juni var 

og er fortsatt i slike forskningssamarbeid. Flere av lærerne har vært engasjert i internasjonal 

forsking i flere tiår.  Noen lærere og studenter er i EU finansierte prosjekter. Gjennom 

bistillinger på f.eks. NTNU og Oslo Universitetssykehus er noen av lærerne i internasjonale 

forskningsnettverk, noe som også avspeiles i forskningspublikasjoner. Samlet sett gir dette 

studentene muligheter til å komme inn som stipendiater i internasjonale nettverk. Selv om vi 

har kommet et stykke på vegen når det gjelder internasjonalisering av programmet vårt, så 

gjenstår det en del før vi kan si oss fornøyde.  Det er først og fremst de 2-3 siste årene vi har 

skapt reell framgang i internasjonaliseringsarbeidet.  Hvis vi klarer å opprettholde denne 

framgangen, så ser vi lyst på utviklingen videre. 

Fortsatt er tallet på utreisende studenter høyere enn tallet på innreisende studenter, noe som kan 

ha sammenheng med at vi ikke har ordinære emner med undervisning på engelsk. Likevel 

erfarer vi at med tilrettelegging både i teori og praksisstudier, at det er godt mulig å tilby 

studenter som ikke behersker norsk å ta deler av studiet ved HiMolde. Tilbakemeldingen fra 

innreisende utvekslingsstudenter er at de har hatt et godt læringsutbytte under oppholdet ved 

HiMolde 

 

3.1.2 Programkvalitet 

 

Digital eksamen og 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) 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 

bruk av pedagogiske metoder, og har ikke alltid fungert godt nok. Avdelingen er i god dialog 

med IT-avdelingen som bistår ved behov. 

 

Fagmiljøet diskuterer i hvilken grad digitale pedagogiske metoder skal brukes, og vi ser at flere 

og flere tar dette i bruk. Videreutdanningen i psykososialt arbeid med barn og unge (VBU) er 

den av utdanningene som i størst grad har tatt i bruk digitalisert undervisning, noe som er 

evaluert svært positivt av studentene. Erfaringen fra denne videreutdanningen blir overført til 

resten av fagstaben.  Vi ser at studentene evaluerer bruk av digitale verktøy i undervisningen 

positivt. Digitalisering av undervisning er et av satsingsområdene i sektoren, og på avdelingen.  
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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. Studentene 

evaluerer ferdighetstrening og simulering svært godt. Det er også etablert samarbeid med 

Helse Møre og Romsdal – kompetanseheving ved bruk av simulering som tiltak innenfor 

kompetanseheving. Molde kommune ønsker tilsvarende samarbeid, men pr i dag har ikke 

avdelingen kapasitet til slikt samarbeid.  Avdelingen vil fremover satse på videreutvikling av 

simulering som pedagogisk metode. Det er påbegynt et arbeid med etablering av 

simuleringsundervisning også i Kristiansund. 

 

Studielederrollen. 

Et utvalg oppnevnt av direktør har utredet den fremtidige studielederrollen. Saken ble 

behandlet i høgskolestyret i august 2018. Foreløpig er det ingen endringer i rollen. 

Utredningen viser m.a. at de faglige avdelingene har ulike behov. Dekan peker ut studieledere 

ved sin avdeling, og vervet går «på omgang» blant de fagansatte. Temaet er igjen satt på 

dagsorden. 

 

Bachelorutdanningene har i tillegg til studieleder studieårsledere (sykepleie) og kullansvarlige 

(vernepleie) for de ulike årsenhetene. 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 overordna oppgaver. Arbeidet med nye 

studieplaner/fagplaner på bachelorprogrammene fra 2020 etter nye sentrale retningslinjer har 

vært en ressurskrevende og viktig oppgave i studieåret 2018/19. 

 

Tilbakemelding fra studentene. 

Bachelorutdanningen i sykepleie  

Gjennom studieåret blir det gjennomført evalueringer i studiekullene i tillegg til den årlige 

evalueringen. Dette gir grunnlag for kontinuerlige forbedringstiltak. Når det gjelder resultat 

fra studiebarometeret er det bedre resultat enn ved forrige måling, men svarprosenten er 

lavere. Tall fra studiebarometeret viser at studentene har en oppfatning av at det er klare 

forventninger til dem som studenter. På spørsmålene om undervisning, faglig/sosialt 

studiemiljø, fysisk studiemiljø, om studiet inspirerer, eksamens- og vurderingsformer, 

medvirkning og helthetsvurdering, er resultatet bedre enn ved siste undersøkelse. Altså en 

positiv trend som vi må bygge videre på. Når det gjelder tilbakemelding, og veiledning, 

organisering og informasjon har vi fått lavere poeng. Utdanningen har tatt tak i dette og gir nå 

bedre tilbakemelding på eksamen og hjemmeoppgaver i AFB. Når det gjelder organisering og 

informasjon, håper vi at bruk av Canvas vil bedre dette. I forhold til digitalisering arbeides det 

systematisk videre med dette, både på fulltidsutdanningen og deltidsutdanning - som startet 

opp i Kristiansund høsten 2019.  
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Bachelorutdanningen i vernepleie har over flere år hatt svært gode tilbakemeldinger fra sine 

studenter gjennom studiebarometer og har også høy svarprosent. Studentevalueringen 

gjennom studieåret sees i sammenheng med resultatet av studiebarometeret. Det som det 

særlig har vært arbeidet med gjennom resultat av studiebarometeret er samarbeidet med 

studentene, da spesielt tilbakemeldinger i forbindelse med mappekrav/oppgaver. 

Når det gjelder tilbakemelding fra studenten i den årlige evalueringen er det i stor grad stor 

tilfredshet i kullene når det gjelder undervisning, veiledning og praksisstudiene.  

Av tilbakemeldingene på første studieår svarer de fleste studentene at de er fornøyd/svært 

godt fornøyd med studiet og på 2. studieår svarer 86-100 % av studentene at de er fornøyd 

med studiet. På tredje studieår oppgir 90 % av studentene over middels score (4 og 5) på 

praksisstudiene, også undervisningsoppleggene får god score. Deltidskullet som avsluttes 

våren 2020 blir også godt evaluert, likeens deltidskullet som startet høsten 2018.  

Tilbakemeldinger/forslag til forbedringstiltak fra studentene vil bli fulgt opp. 

 

Master i helse- og sosialarbeid del I og del II. 

VIPH - studentene er svært godt fornøgd med studiet. Studiet er nyttig, gir økt kompetanse i 

klinisk praksis, har god kvalitet på forelesninger og i refleksjonsgruppene. De fleste studenter 

er svært godt tilfreds med læringsklima, undervisning, kontakt med lærer, andre studenter og 

informasjon. 

 

VBU - studiet evalueres svært godt eller godt i forhold til informasjon, lokaler, pedagogisk 

kompetanse, veiledningsgrupper, kontakt lærer/student, at Canvas brukes til formidling av 

fagstoff, videoforelesninger og læringsstier. Kombinasjon av forelesning og arbeid i mindre 

grupper er evaluert positivt. 92% svarer at utdanningen innfrir forventningene og er svært 

nyttig. 

 

VHM – studentene er stort sett fornøgd med undervisningen. Utdanningen skal evalueres med 

sikte på nytt opptak i 2020, det drives samtidig aktiv rekruttering mot potensielle studenter via 

ulike kanaler. I tillegg vil det også rettes mer oppmerksomhet mot arbeidsgivere/ledere i 

tjenestene da en del av nøkkelen til flere studenter vil ligge i arbeidsgiversidas vurdering av 

nytteverdien av mer kompetente ansatte. 

 

AKS-studentene på utdanningen er gjennomgående fornøgd eller svært godt fornøgd med 

temaene det undervises i, undervisningen og eksamensformer. Noen tema oppleves som mer 

krevende enn andre, noen ønsker å gå mer i dybden med noen tema. Studiet er relevant for 

fremtidig rolle som sykepleier,  

 

MAHS2 - studiet fungerer etter hensikten og som har godt læringsmiljø. Studentene fungerer 

godt sammen, støtter hverandre og bidrar til hverandres faglige utvikling (har også egen 

Facebook-gruppe). Det er også god kontakt mellom studentene og lærerkollegiet, og ikke minst 

er det et godt samarbeid innen kollegiet. Midtveisevaluering ga gode tilbakemeldinger når det 

gjelder formidling, innhold, veiledning og organisering av studiet. Bedre balanse mellom 

sosialfaglige og sykepleiefaglige tema vil bli sett på. Studiet har god innretning. 

 

 

Doktorgradsprogrammet. 

Det ble gjennomført fire obligatoriske doktorgradskurs og ett valgfritt kurs. 

DRHS 900 Strukturelle vilkår for profesjonsutøving.  

DRHS 901 Fordypning i kvantitative forskningsmetoder og mixed methods  

DRHS 902 Vitenskapsteori og etikk   



   

 

19 

 

DRHS 903 Fordypning i kvalitativ forskningsmetode.  

DRHS 906 Professional Caring in the intersection between system and lifeworld  

DRHS 906 Aggresjon, vold og bruk av tvang i behandling (ikke gjennomført pga få 

påmeldte) 

Kursene er svært godt evaluert. 

Det er opprettet et Metodeforum for stipendiater, veiledere o.a. relevante deltakere med 

samlinger fire ganger pr. år. Samlingene består vanligvis av midtvegsevaluering, en 

studentsesjon og en veiledersesjon som går parallelt. På todagers samlingene har det i tillegg 

vært en sesjon med ekstern foreleser for studenter og veiledere.  Metodeforum er en aktiv 

opprettholder av samhold og fagkvalitet i programmet.  Evalueringene fra studentene har vært 

svært god, til tross for at det er obligatorisk oppmøte.      

 

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). Studiene 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 (§ 7-2, 2. 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 

gjennomstrømmingen ble det i 2015 innført 70 % oppmøteplikt på bachelorutdanningen i 

sykepleie på teoriundervisningen og i 2017 innførte bachelorutdanningen i vernepleie 80 % 

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 tilpasse seg endringer i samfunnet slik at 

undervisningen er i tråd med relevans i samfunnet.  

 

Forskrift om felles rammeplan for helse- og sosialutdanningene tredde i kraft 01.12.2019. 

Bachelorutdanningene i sykepleie og vernepleie har ferdigstilt/er i ferd med å ferdigstille nye 

Fagplaner/studieplaner som skal gjelde fra høsten 2020. 

 

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. 

http://www.regjeringen.no/upload/KD/Vedlegg/UH/Rammeplaner/Helse/Rammeplan_sykepleierutdanning_08.pdf
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Det benyttes ekstern sensor i tillegg til intern i 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 studier samlet. 

 

Kvalitetsteam 
Ved bachelorutdanningene er ordningen med kvalitetsteam godt etablert og er sammensatt av 

fagansatte og studenttillitsvalgte. Studieleder er leder for kvalitetsteamene. Det blir satt opp 

møteplan for hvert semester 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, og være lydhør for tilbakemelding fra studentene.  De gir mulighet 

for god kontakt og informasjonsutveksling mellom studenter og studieleder/fagansatt.  På 

videreutdanningene og på master fungerer kullene/kulltimene som kvalitetsteam. 

 

Forskningsrelevans 

Avdelingen har de siste årene satset på oppbygging av forskningskompetanse i staben 

parallelt med etablering/oppbygging av doktorgradsprogrammet. Andelen årsverk med 

førstekompetanse har økt fra 10,8 (2013) til 26,3 (2019). Fagansatte er medlem i 

forskningsgrupper og det er stor aktivitet når det gjelder forskningsprosjekt, noe som er viktig 

i kvalitetsforbedrende arbeid og den forskningsbaserte undervisningen.  

 

Vernepleierutdanningen har også sitt eget FOU-forum. Totalt sett har dette ført til økt 

kompetanse 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 med stor samfunnsrelevans. Dette innebærer økt og nært samarbeid med 

våre praksisfelt og andre samarbeidsparter. Det er også etablert et Forskningsforum på 

avdelingen, der ulike sentrale tema blir løftet og drøftet. Forskningsforum er et rådgivende 

organ for dekan i forskningsspørsmål. 

 

Masterutdanningen i helse- og sosialfag er forankret i flere forsknings- og 

kompetanseområder (forskningsgrupper): Psykisk helsearbeid, Funksjonshemming og 

rehabilitering, Omsorg, pleie og behandling av alvorlig syke og døende, Samhandling med 

sårbare grupper ut ifra i et fenomenologisk perspektiv og Tverrprofesjonelt samarbeid. 

Mesteparten av undervisningen vil dermed være forskningsbasert der foreleserne presenterer 

både teori og empiri med utgangspunkt i egen forskning. I tillegg vil masteroppgavene 

forankres i de ovennevnte kompetanseområdene. På denne måten vil studentene få mulighet 

til å delta i et forskningsmiljø via forskningsgruppemøter og derved skaffe seg en oversikt 

over forskningsvirksomhet som ligger tett opp til det de selv planlegger å gjennomføre. 

Masterprosjektene er på denne måten fullverdige forskningsprosjekter og et økende antall 

munner ut i publikasjoner i nasjonale og internasjonale tidsskrifter. Dette genererer ny 

evidensbasert kunnskap som har relevans for praksisfeltet i tillegg til at kandidatene 

videreutvikler sin forskningskompetanse. 

 

Etablering av doktorgradsprogrammet er også sentral i denne sammenheng.  Like ens 

stipendiatene sin deltakelse på studieprogrammene i undervisning og veiledning av studenter 

og i forskningsprosjekt. Avdelingen har også flere medarbeidere ansatt i bistillinger, både 

norske og utenlandske forskere, som bidrar i fag-/ forskningsmiljøet. 
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3.1.3 Resultatkvalitet 

 

Fullført på normert tid/gjennomstrømming  (kilde DBH) 

 

 Vår 2017 

(påbegynt 

2014) 

Vår 2018 Vår 2019 

Bachelorutdanning i 

sykepleie-heltid 

56,9 % 73,4 % 60,16 

Bachelorutdanning 

vernepleie - heltid 

44 % 66,6% 72,7% 

Master i helse og 

sosialfag 

Fullfører vår-

18. 

63,2 % Fullfører vår -20. 

 

HIM har høgre gjennomføringsprosent ((54,7%) for bachelorutdanningene enn for sektoren 

totalt sett (47,5 %).  

 

Bachelorutdanningene har størst frafall første studieår. Frafall senere i studiet skyldes i 

hovedsak manglende progresjon som fører til at studenten må ut i permisjon. Studentene må 

bestå eksamener og praksisstudier for å kunne gå videre i studiet. Bachelorutdanningen i 

sykepleie hadde våren 2019 lavere gjennomføringsprosent enn i 2018 og bachelorutdanningen 

i vernepleie hadde høyere. Ved bachelorutdanningene i sykepleie er det i hovedsak eksamen 1. 

studieår i anatomi, fysiologi og biokjemi mange studenter ikke består. Utdanningsprogrammene 

arbeider kontinuerlig med tiltak for å bedre på gjennomstrømmingen, spesielt i faget anatomi, 

fysiologi og biokjemi, noe som har gitt gode resultat. Målsettingen var å bli blant de 10 beste 

skolene i landet på den nasjonale prøve i faget. Resultatet ble nr. 11. 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. Ekstra oppfølging av «svake faglige» studenter er ressurskrevende. 

Utdanningen har også satt fokus på oppfølging av fremmedspråklige studenter, noe som også 

krever ressurser.  

 

På master del I og II er det også noe frafall, oftest i løpet av første semester. Oftest er det 

private/personlige årsaker til dette, f.eks. utfordring i forhold til permisjon/tilrettelegging fra 

arbeidsgiver eller mer krevende studie enn forventet. 

 

Når det gjelder doktorgradsprogram er gjennomføringsprosenten for doktorgrad i Norge relativt 

lav. Det kan være mange grunner til det. Internasjonal forsking viser at gode programmer skaper 

gode arenaer for felleskap, læring og veiledning. Vårt program er fortsatt i oppbyggingsfasen, 

men vi har lagt vekt på å skape slike arenaer fra begynnelsen av, både gjennom kursene og 

felles samlinger (Metodeforum). Så langt er det gode grunner til å være fornøyd med det som 

er skapt. Det kan likevel bli en utfordring å vedlikeholde dette i fremtiden, siden kvalitetstiltak 

som dette også har en kostnadsside 

 

 

Strykprosent (kilde DBH). 

Bachelorutdanningene ligger på gjennomsnitt for tilsvarende utdanninger ved andre 

utdanningsinstitusjoner. Det er en målsetting at strykprosenten er lavest mulig. 

Masterutdanningene har svært lav strykprosent. 
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 2016 2017 2018 

Bachelor sykepleie- heltid 8,15 10,47 9,3 

Bachelor vernepleie-heltid 5,85 9,94 4,2 

    

HIM 6,83 7,66 7,2 

Gj.snitt sektoren 6,83 7,72 7,4 

 

  

Klage på sensur/sensurfrist (kilde DBH). 

Det er en målsetting at sensurarbeidet overholder gjeldende frister.  

Studieår 2016/17 2017/18 2018/19 

Antall stud. som klaget på 

karakter 

54 54 51 

Antall forbedret res. 7 8 13 

Antall uendra resultat 41 39 32 

Antall dårligere resultat 6 6 6 

 

Høsten 2018 fikk HS 76% av sine eksamener sensurert i tide. 15% av sensuren var mer enn en 

uke forsinket. Sensur som var forsinket gjaldt et doktorgradskurs, to praksiser og tre vanlige 

eksamener. 

 

Våren 2019 fikk HS 82% av sine eksamener sensurert i tide. 6% av sensuren var mer enn en 

uke forsinket. Dette gjelder doktorkurs, masteroppgaver og en vanlig eksamen. 

 

I antall er det få sensurer som blir mer enn en uke forsinket ved avdeling HS. Men andelen av 

sensur som er forsinket ved mindre enn en uke er større:10 % høsten 2018 og 11% våren 

2019.  

 

Studiepoengproduksjon pr. student – heltidsekvivalent (kalenderåret) (kilde DBH) 

 2016 2017 2018 

Avd. HS 56,0 58,2 56,4 

Avd. log 48,6 46,1 43,5 

Avd. ØS 44,3 48,0 46,6 

 

 

3.1.4 Avdelingens systematiske kvalitetsarbeid 

Det arbeides kontinuerlig med forbedring av undervisning og veiledning på alle studieprogram. 

Dette på grunnlag av studentenes tilbakemeldinger/ evalueringer, også ut fra nasjonale føringer 

m.a. i St.meld. 16 – Kultur for kvalitet i høyere utdanning.  

I innledningen av meldingen går det frem: «Gjennom å utdanne kandidater med høy 

kompetanse spiller universitetene og høyskolene en avgjørende rolle i samfunnet. 

Universitetene og høyskoler må tilby oppdaterte og relevante utdanninger som motiverer til 

læring og gjennomføring»  

 

De årlige evalueringene er grundige, i tillegg til evalueringer gjennomført i løpet av studieåret. 

Resultat av studiebarometeret drøftes på de ulike programmene, på ledermøte for avdelingen, 

på personalmøte og blir lagt frem som sak for Avdelingsstyret. Likeens blir evalueringer 

gjennom studieåret fulgt opp på programmene, og drøftet på møter i kvalitetsteamene.  Det blir 
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også lagt til rette og gjennomført klassens time som er 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 (i Canvas) 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.  

 

I studieåret 2018/19 har avdelingen gjennomført et stort arbeid i forbindelse med intern 

akkreditering av studieprogram, noe som har vært ressurskrevende og viktig. 

Bachelorutdanningen i vernepleie hadde tilsyn fra NOKUT i studieåret 2015/16, og fulgte i 

ettertid opp tilbakemeldingene fra NOKUT. Programmet vil også i 2020 få tilsyn i forhold til 

kvalitetsarbeidet, like ens doktorgradsprogrammet. Arbeidet med forberedelse av tilsynet er i 

gang.  

 

Som tidligere nevnt har det også vært lagt ned et omfattende arbeid på bachelorutdanningene 

med å utarbeide nye studieplaner/fagplaner etter forskrift om felles rammeplan for helse- og 

sosialfagutdanningene med nye nasjonale retningslinjer, som trådte i kraft 01.11.2019. Arbeidet 

har vært godt forankret i lærerkollegiet med gjennomgående grundige faglige drøftinger. Nye 

fagplanen vil representere et faglig og kvalitativt løft. 

 

Status periodisk evaluering av studieprogram 

Det er satt opp en plan for periodisk evaluering av studieprogram, men avdelingen har ikke 

kommet i gang med dette arbeidet. Bachelorprogrammene i sykepleie og vernepleie vil bli 

evaluert i 2023, tre år etter iverksetting av ny fagplan/studieplan etter nye nasjonale 

retningslinjer som er gjeldende fra høsten 2020. 

 

Oppfølging av studiebarometeret er synliggjort under omtaler av de ulike 

studieprogrammene. 

 

Intern akkreditering og vurdering av studieprogrammenes fagmiljø opp mot kravene i 

studietilsynsforkrfitften 

Følgende studieprogram er intern akkreditert:   

 Bachelorutdanningen i sykepleie 

 Bachelorutdanningen i vernepleie 

 Bachelorutdanningen i sykepleie 1. studieår deltid/ oppstart 2019 – etter nye nasjonale 

retningslinjer 

 Master i helse- og sosialfag del I og II 

 Ph.d. i helse- og sosialfag 

 Videreutdanning i Trygg legemiddelhåndtering 

 Videreutdanning i risikovurdering og -håndtering av mennesker med psykiske vansker 

 Videreutdanning i praksisveiledning 

 Årsstudium i velferdsteknologi  

 

En oversikt utarbeidet pr. november 2019 viser at studieprogrammenes fagmiljø oppfyller krav 

i studietilsynsforskriften § 2- 3. 

 

3.1.5 Samlet vurdering, utfordringer og tiltak 
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Bachelorutdanningen i sykepleie 
Praksisstudier. 

- 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 

- Regelmessige møter mellom utdanningen og praksisfeltene. 

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. I tillegg til overføring av undervisning til studentens PC i hjemmet 

- 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 

- Læringsutbytter: 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 i.f.t. opphold og 

praktiske forhold. Arbeide aktivt med både de samarbeidsavtalene vi allerede har og nye 

avtaler. Studieårsleder i første studieår har nå 10 % avsatt tid til å arbeide med 

internasjonalisering. 

 

Bachelorutdanningen i vernepleie. 

Kandidatmåltall/studenttall 

-Fortsette å ta opp/vurdere internt og med avdelings- og institusjonsledelsen om studenttallene 

fortsatt skal økes – og hvordan dette eventuelt skal gjøres.  

Rekruttering og kompetanseheving av fagansatte 

-Så langt som mulig legge til rette for at fagansatte ved utdanninga skal oppnå 

førstekompetanse, dvs. fortsette den kompetansehevingen vi alt er inne i. 

-Alle fagansatte skal drive en målrettet kompetanseutvikling 

Tverrprofesjonelt samarbeid/samarbeidslæring 

-Videreutvikle og utvide samarbeidet mellom bachelorprogrammene i vernepleie og sykepleie 

-Ytterligere satsing på å utvikle tverrprofesjonell kompetanse blant lærere og studenter 

-Videreføre og videreutvikle tverrprofesjonalitet i sammensetning av lærerkollegiet 

Ny fagplan fra 2020 

-Fullføre arbeidet med ny fagplan. Planen skal være klar inn en nyttår 2019, og iverksettes fra 

2020. Da utarbeides ny emneplan for 1. årsstudentene basert på den nye fagplanen 

Forskning 

-Alle fagansatte skal være med i minst en av avdelingens forskningsgrupper 

-Fagmiljøet ved vernepleie skal også ha et eget FOU-forum, og gjerne holde egne FOU-dager 

Relasjonen mellom fagansatte og studenter 

-Tas fortsatt opp jevnlig i studentevalueringer, i kvalitetsteamet og andre samarbeidsfora og i 

relevante fora for lærerkollegiet 
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Internasjonalisering 

-Fortsatt prioritere arbeidet med internasjonalisering - både mot Tanzania (Arusha) og 

England (Norwich – UEA). Gjelder både faglig utvikling, lærerutveksling, studentutveksling 

og forskning 

Tiltakene foreslått for hvert kull (se foran) 

-Tiltakene som er foreslått for hvert kull tas til etterretning og gjennomføres. 

 

Master i helse- og sosialfag 
Fremover skal det rettes fokus på å rekruttere inn nok studenter, de rette studentene, og det å 

beholde dem. Her har vi en jobb å gjøre i forkant av hvert nytt opptak, ved oppstart av studiet 

og særlig utover i det første semesteret. I tillegg må vi kunne ta opp flere studenter, enten som 

a) kommer utenfra som ønsker å sluttføre en master og som allerede har 60 stp. som 

ekvivalerer kravene i Del 1 (videreutdanningene) eller b) allerede er i gang med en 

videreutdanning som de ønsker å kombinere med ett eller flere masteremner. Ellers vil 

tilbakemeldingene fra studentene i den årlige evalueringen bli fulgt opp. 

 

Ph.d. programmets svakheter og utfordringer 

Færre ressurspersoner (kurs, veiledning, etc.) enn på store læresteder.  Er derfor avhengig av 

sterkt engasjement og ressursinvestering fra lærerstaben 

 

Den tverrprofesjonelle og tverrdisiplinære tilnærmingen i programmet kan hemme styrking og 

konsentrasjon innenfor de enkelte fagene og disiplinene.  Dette er så langt løst gjennom å 

engasjere forskere med spesialisert kunnskap innen en disiplin eller et tema som veiledere og 

kursholdere. Når det er sagt, så kan den tverrprofesjonelle vinklingen også styrke fag og 

disipliner. Dette må andre program bygge opp fra grunnen av, mens det altså ligger innbakt i 

vårt program. 

 

Generasjonsskiftet i lærerstaben.  

I begynnelsen av programdriften fryktet vi at antall yngre professorer som skulle erstatte de 

som skulle gå av for alderspensjon ville bli for lavt. Dette ser ut til å løse seg gjennom 

målstyrt tilsetting av nye professorer i kombinasjon med at noen av de eldre professorene har 

forlenget sitt engasjement i ph.d.-programmet. Høgskulen i Volda har dessuten 

«toppkompetanse» som et av fire prioriterte mål i nylig inngått utviklingsavtale med 

Kunnskapsdepartementet.  

 

Internasjonalisering. 

Dette temaet har vært oppe til diskusjon flere ganger i DU, spesielt i forhold til om ph.d.- 

kursene våre skulle være engelskspråklige.  Selv om vi har kommet et stykke på vegen når det 

gjelder internasjonalisering av programmet vårt, så gjenstår det en del før vi kan si oss 

fornøyde.  Det er først og fremst de 2-3 siste årene vi har skapt reell framgang i 

internasjonaliseringsarbeidet.  Hvis vi klarer å opprettholde denne framgangen, så ser vi lyst 

på utviklingen videre. 

 

Finansiering.   

Et stort flertall av stipendiatene er intern finansierte.  Gjennom forskningssøknader (EU, 

NFR) som er til behandling nå vil vi kunne tilføre relativt store finansieringsmidler.  Dette 

ligger imidlertid ikke i våre hender nå.  Vi satser på delte finansieringsløsninger og på å få 

flere søkere med ekstern finansiering. Vi har ennå ikke lykkes i å få finansiering fra Helse-
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Midt eller Offentlig sektor-Ph.D. til tross for at vi har relevante prosjekter i programmet for 

slik finansiering. Vi kan vel heller ikke si oss fornøyd med vår tildelte stipendiatfinansiering 

fra sentralt hold når vi sammenligner med andre institusjoner.  

 

Oppstarten av programmet og driften så langt har vært vellykket, og volummessig er vi langt 

foran skjema. Svært mange av prosjektene er forankret i lokale helse- og sosialtjenester. 

Våren 2017 har fått i gang en god samarbeidsprosess med Helse Møre og Romsdal (jf 

fjorårets melding). DU 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. DU 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 

 

 

Oppsummering 

«Gjennom forskning og utdanning har universiteter og høyskoler særlige forutsetninger for å 

møte samfunnsutfordringene. Studentene har en viktig rolle i å utvikle samfunnet videre. 

Universitetene og høyskolene må tilby oppdaterte og relevante utdanninger som motiverer til 

læring og gjennomføring». (St.m. 16 del 1). 

 

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 

fremover. Avdelingen har fokus på høy kvalitet i undervisning, veiledning og forskning, og 

kompetansehevingen på avdelingen de siste årene er sentral i denne sammenheng. Avdelingen 

har et bredt utdanningstilbud og har studietilbud på alle tre nivå/sykluser, bachelor, master og 

ph.d.  Studieprogrammene har stor samfunnsrelevans og er nært knytt opp til praksisfeltet. På 

bachelorutdanningene utgjør praksis 30% (vernepleie) og 50 % (sykepleie) av studiet. To av 

videreutdanningene har også praksis integrert i studiet. 

 

Det å skape gode arena for læring, mestring og trivsel for studentene står sentralt. 

 

Studieprogrammene forsetter det gode og viktige arbeidet med studiekvalitet.  
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3.2 Avdeling for økonomi og samfunnsvitenskap  

3.2.1 Rammekvalitet 

 

Inntakskvalitet og studenttall 

Avdeling ØS hadde en liten nedgang søkere høsten 2018 i forhold til året før, men ligger i et 

treårsperspektiv på et relativt stabilt nivå (se tabell under). Antall søkere økte godt fra 2018 til 

2019. I 2018 fikk 627 tilbud om plass, noe som er en betydelig nedgang sammenlignet med 

året før. Av disse valgte 300 å svare ja til tilbudet om studieplass, mens bare 239 møtte. Ser 

en antallet som har fått tilbud over år, sammenliknet med antall som svarer ja og antall møtte, 

ser vi en tendens til at andelen av de som får tilbud om plass, som velger å takke ja til plassen 

og senere møter til studiet, er synkende. Dette innebærer at vi bør tilby plass til flere av 

søkerne for å øke studenttallene på studiene. Avdelingen økte derfor antallet som ble tilbudt 

plass høsten 2019, men det er imidlertid bare på årsstudiet i juss det fortsatt var venteliste 

etter opptaket. På de andre programmene ble alle kvalifiserte søkere tilbudt plass. Det er 

derfor ikke mye å gå på i økning av studenttall gjennom å tilby plass til flere, uten flere 

kvalifiserte søkere.  

 

Oversikt over søkere, tilbud, møtt Avdeling ØS totalt.  

År Søkere Fått tilbud 
(NOM) 

Svart ja Møtt Prosent av de som 
har fått tilbud som 

møter 

2015 2125 660 333 279 42,27% 

2016 1800 650 356 305 46,92% 

2017 1891 734 361 292 39,78% 

2018 1847 627 300 239 38,12% 

2019 2005 680 288 243 35,74% 
 

De neste tabellene viser søkere, antall tilbud, antall som har svart ja og antall som har møtt på 

de ulike studieprogrammene på bachelor og masternivå. På bachelor øk.adm. møtte 79 

studenter i 2018, noe som var stabilt sammenliknet med årene før. I 2019 har vi derimot 

opplevd en nedgang både i søkere og antall møtte. På master øk.adm. har det vært få studenter 

som har møtt de siste årene, med 13 i 2018 og 9 i 2019.  

 

På bachelor juss og administrasjon har det de siste årene vært en tydelig økning i antall søkere 

og antall som er tilbudt plass. Både høsten 2018 og 2019 har vi imidlertid en nedgang i antall 

som svarer ja til plassen og som møter. På årsstudium juss har det vært en økning i antall 

søkere, og dette er et av de få studium på avdelingen hvor vi har venteliste. De fleste av 

fagene på årsstudium juss er felles med bachelor juss og administrasjon. Ved en eventuell 

videre nedgang i juss og administrasjon kan vi i stedet ta opp flere studenter på årsstudium 

juss. På årsstudium statsvitenskap var det i får svært få primærsøkere (under 10). Vi valgte 

derfor å åpne for påmelding på resttorget. Som følge av den lave interessen vil ikke 

avdelingen fortsette å tilby emner som kun gis til studenter på årsstudiet i statsvitenskap. 

Dette studiet skal derfor gjennom en omlegging som blir gjeldende fra høsten 2021, der alle 

emner som er satt sammen i årsstudiet er hentet fra bachelor i juss og administrasjon. Det vil 

også vurderes om det er behov for en navneendring på årsstudiet, i retning av organisasjon og 

samfunn. Master i Samfunnsendring, organisasjon og ledelse (SOL), har hatt et 

tilfredsstillende opptak i flere år. For oppstart i 2018 fikk drøyt 50 tilbud og 23 startet. I 2019 

fikk over 60 tilbud og 27 startet. Det er en god vekst.  
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Bachelor Sport Management har hatt et stabilt opptakstall i flere år, med 29 møtte i 2018. 

Programmet har noe praktisk undervisning, noe som begrenser hvor mange studenter som kan 

tas opp før det må deles i flere parallelle grupper. I 2019 var det omtrent like mange som ble 

tilbudt plass som året før, men langt flere takket ja (50 prosent), og nesten alle møtte. Dette 

gir en økning i møtte studenter fra 2018 til 2019 (33 prosent). Det gir enkelte utfordringer i 

undervisningskapasitet, spesielt i praktisk undervisning der en må dele klassen for å 

gjennomføre. Også årsstudiet i Idrett og Adventure hadde et stabilt opptak på i underkant av 

20 studenter frem til og med 2018, men opplevde et oppsving til 24 fremmøtte studenter i 

2019.  

 

På master Sport Management er det internasjonalt opptak, med stabile søkertall de siste årene 

på i overkant av 60 søkere. Det har imidlertid variert hvor mange som kvalifiserer for opptak 

og hvor mange som tar imot plassen. I 2019 steg antallet søkere, mest trolig på grunn av at det 

ble åpnet for elektronisk søknad for internasjonale studenter. Antallet som tilfredsstilte 

kompetansekravene og fikk tilbud var likevel det samme som før. Med økende opptak på 

bachelor Sport Management bør det være potensiale for å øke opptakstallene også på master i 

årene fremover. En viktig strategi fremover for å bedre opptaket til alle utdanningene, er å 

bedre markedsføringen av studiene, spesielt er det potensiale for mer markedsføring av 

masterutdanningene.  

 

Søkere, tilbud, møtt, Bachelor Øk.Adm.  

År Søkere Fått tilbud (NOM) Svart ja Møtt 

2015 621 174 96 81 

2016 461 137 97 82 

2017 476 175 88 74 

2018 511 159 90 79 

2019 429 111 67 58 
 

Søkere, tilbud, møtt, Master Øk.Adm. 

År Søkere Fått tilbud (NOM) Svart ja Møtt 

2015 138 66 24 13 

2016 150 77 32 18 

2017 131 69 23 13 

2018 136 63 31 13 

2019 86 41 19 9 
 

Søkere, tilbud, møtt, Bachelor juss og administrasjon 

År Søkere Fått tilbud (NOM) Svart ja Møtt 

2015 325 76 48 40 

2016 342 87 55 50 

2017 338 95 52 43 

2018 400 88 46 36 

2019 432 99 45 32 
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Søkere, tilbud, møtt, Master Samfunnsendring, organisajson og ledelse 

År Søkere Fått tilbud (NOM) Svart ja Møtt 

2015 123 56 38 31 

2016 130 40 26 23 

2017 105 44 26 20 

2018 125 49 33 23 

2019 117 61 32 27 
 

Søkere, tilbud, møtt, Bachelor Sport Management  

År Søkere Fått tilbud (NOM) Svart ja Møtt 

2015 411 95 46 35 

2016 338 92 39 33 

2017 298 84 34 30 

2018 296 100 39 29 

2019 323 103 52 46 
 

Søkere, tilbud, møtt, Master Sport Management  

År Søkere Fått tilbud (NOM) Svart ja Møtt 

2016 63 46 33 28 

2017 62 34 21 14 

2018 63 26 19 16 

2019 83 26 19 17 
 

Høsten 2018 var det registrert totalt 792 studenter ved avdeling ØS, en nedgang på 6,6 

prosent i forhold til året før. Avdelingen har hatt to år med nedgang i antall studenter, men 

opplever igjen en vekst høsten 2019. Veksten i 2019 har særlig to forklaringer. Dette 

studieåret tilbys videreutdanningen Ledelse i helse og sosialtjenesten (LiHS) og emner som 

gis til sjøkrigsskolen. Hadde det ikke vært for disse to emnene, ville avdelingen hatt en 

fortsatt nedgang til 762 studenter i 2019. Det var et godt opptak med 58 studenter på LiHS, 

mot 47 høsten 2016. LiHS tilbys hvert 3. år, da det sirkulerer mellom HiM, Høgskulen i 

Volda og NTNU Ålesund. Fra og med høsten 2020 skal dette emnet inngå i master i 

helseledelse som skal tilbys i samarbeid mellom de tre institusjonene, og LiHS vil gå 

annethvert år i Molde. Det vil slå positivt ut for studenttallet ved avdelingen.  

 

Høsten 2017 var siste år med inntak til bachelor regnskap og revisjon, og avdelingen opplever 

som følge av dette en årlig nedgang på vel 20 studenter. Fra studieåret 2020/21 vil det ikke 

være flere studenter igjen på bachelor i regnskap og revisjon.  

 

Avdelingen har et stabilt høyt antall emnestudenter, dvs studenter som tar enkeltemner. I 2018 

var det 160 emnestudenter på avdelingen, og i 2019 170. Til sammen ga dette 730 studenter 

på grunnstudier ved avdelingen høsten 2017. 
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Aktive studenter ved de ulike studieprogram på avdeling ØS.  

Studieprogramnavn 2015 2016 2017 2018 2019 

Studenter 
totalt 

Studenter 
totalt 

Studenter 
totalt 

Studenter 
totalt 

Studenter 
totalt 

Bachelor i juss og administrasjon 90 99 106 94 95 

Bachelor i regnskap og revisjon 59 66 67 46 24 

Bachelor i Sport Management 
(idrettsledelse) 

94 89 78 81 99 

Bachelor i økonomi og 
administrasjon 

178 188 188 180 148 

Emnestudenter 157 162 168 160 170 

Ledelse i helse- og sosialtjenesten   47 1     

Master i samfunnsendring, 
organisasjon og ledelse 

59 59 49 51 54 

Master i økonomi og administrasjon 32 30 28 28 23 

Master of Science in Sport 
Management 

15 30 40 36 34 

Videreutdanning i bærekraftig 
byutvikling 

      9 6 

Videreutdanning i ledelse i helse- og 
sosialtjenesten 

        58 

Årsstudium for Sjøkrigsskolen         17 

Årsstudium i bedriftsøkonomi 25 35 40 28 34 

Årsstudium i idrett og Adventure 22 19 17 18 24 

Årsstudium i juss 42 40 43 34 29 

Årsstudium i statsvitenskap 19 19 23 27 22 

Sum 792 884 848 792 837 
 

Studentmassen på avdelingen 

Avdelingen har en nokså jevn kjønnsfordeling blant studentene, med en liten overvekt 

kvinner. Kjønnsfordelingen har holdt seg stabil de siste årene. Kjønnsfordelingen er imidlertid 

ujevn på programmene, eksempelvis med en overvekt av menn på Sport Management og en 

overvekt kvinner på juss og administrasjon.  

 

Kjønnsfordeling alle aktive studenter på avdeling ØS 

Kjønnsfordeling Kvinner Menn Kvinner Menn 

2015 423 369 53,41 % 46,59 % 

2016 481 403 54,41 % 45,59 % 

2017 455 393 53,66 % 46,34 % 

2018 433 359 54,67 % 45,33 % 

2019 439 398 52,45 % 47,55 % 
 

Hovedvekten av studentene på avdeling ØS er mellom 20-24 år, men fra 2018 til 2019 ser vi 

en betydelig økning i studenter mellom 15-19 år, det vil si studenter som kommer rett fra 

videregående skole. Vi har også noen som tar enkeltemner mens de fortsatt er elever i 

videregående skole. Fra 2018 til 2019 er det en nedgang i den størst representerte 
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aldersgruppen på 20-24 år og en økning særlig blant de yngste og blant de mellom 30-34 år. 

Det tyder på at flere av studentene er i arbeid.  

 

Aldersfordeling på alle aktive studenter på avdeling ØS 

Alder 2015 2016 2017 2018 2019 

15-19 70 98 77 64 90 

20-24 386 388 371 345 311 

25-29 162 180 193 168 192 

30-34 70 79 81 80 96 

35-39 40 60 55 56 55 

40-44 28 29 25 38 45 

45-49 26 36 31 24 25 

50-54 7 12 10 11 14 

55-59 3 1 3 5 7 

60-64     2 1 1 

65-69   1       

70-74       2 1 

Grand Total 792 884 848 794 837 
 

Tabellen under viser hvor nye studenter på avdelingen er hjemmehørende, og at godt over 

halvparten av studentene de siste årene kommer fra Møre og Romsdal. Prosentandelen 

varierer en del fra år til år, men ligger stabilt på rundt 60. 

 

Nye studenters hjemfylke  

Hjemfylke startende/år 2015 2016 2017 2018 2019 

AKERSHUS 10 11 4 11 10 

AUST-AGDER   2   1 1 

BUSKERUD 6 4 7 2 4 

FINNMARK 3 1 3 1 1 

HEDMARK 3 3 6 6 5 

HORDALAND 18 13 10 9 11 

MØRE OG ROMSDAL 148 205 174 154 141 

NORDLAND 3 5 7 6 3 

OPPLAND 3 5 4 1 8 

OSLO 27 12 9 4 8 

ROGALAND 9 8 15 11 10 

SOGN OG FJORDANE 7 7 6 8 7 

TELEMARK 5 2 2 2 5 

TROMS 2 1   2 2 

TRØNDELAG 22 14 25 11 14 

VEST-AGDER 4 4 6 2 3 

VESTFOLD 7 5 8 6 4 

ØSTFOLD 7 8 7 3 6 

Grand Total 284 310 293 240 243 

Prosent fra Møre og Romsdal 52% 66% 59% 64% 58% 
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Sammenlikner vi mellom programmene er det bachelor i økonomi og administrasjon som 

fortsatt i 2018 er avdelingens desidert største studieprogram, med nesten dobbelt så mange 

studenter som de påfølgende store programmene, som bachelor i juss og administrasjon og 

bachelor i sport management. I 2019 ser vi at særlig bachelor i Sport Management har gjort et 

hopp opp til drøye 100 studenter, og 95 på juss og administrasjon. Men fortsatt er økonomi og 

administrasjon det største studieprogrammet på avdelingen, med 148 studenter fordelt på de 

tre årene.  

 

Bachelor juss og administrasjon rekrutterer i all hovedsak fra Møre og Romsdal. I 2018 kom 

om lag halvparten av studentene fra fylket, mens i 2019 var det nær 60 prosent av studentene 

som kommer fra Møre og Romsdal. De resterende er spredt fra andre fylker, med 1-2 fra hvert 

av de representerte fylkene. Når det gjelder kjønnsfordeling har det de senere årene vært en 

klar overvekt av kvinner blant studentene. I 2018 var 72 prosent av studentene på bachelor i 

juss og administrasjon kvinner, mot 74 prosent de to foregående årene. I 2019 steg andelen 

menn noe, med 68 prosent kvinnelige studenter. Dette reflekterer den generelle tendensen i 

landet med sterk overvekt av kvinnelige studenter på juss- og samfunnsfag.  

 

Mens mange av de andre studieprogrammene i hovedsak rekrutterer fra fylket, rekrutterer 

bachelor i Sport Management nasjonalt. I 2018 var 12 av 30 studenter fra Møre og Romsdal, 

det vil si 40 prosent. Resten var spredt, men med en liten overvekt fra Rogaland, Nordland og 

Akershus. I 2019 var det lavere prosentandel rekruttert fra Møre og Romsdal, denne gangen 

11 av 46, det vil si 24 prosent. Deretter var det flest studenter fra Hordaland (6 stk.), Akershus 

(5 stk.), Rogaland (4 stk.) og Oppland (4 stk.). I likhet med på master i Sport Management er 

det en overvekt av menn, enda større overvekt enn på master. I 2019 var åtte av ti startende 

studenter menn. Brorparten er i aldersgruppen 20-24 år. Kjønn- og aldersfordeling har holdt 

seg stabil de siste fem årene.  

 

Bachelor økonomi og administrasjon rekrutterer i hovedsak fra Møre og Romsdal. Over 70 

prosent av de som startet i 2018 kom fra Møre og Romsdal, og nær 70 prosent i 2019. De siste 

fem årene har andelen fra Møre og Romsdal variert mellom ca. 50 prosent og ca. 75 prosent. 

Dette er ganske naturlig siden alle nabofylkene (Trøndelag, Oppland og Sogn og Fjordane) 

har tilsvarende program. I tillegg finnes det et tilsvarende program i Ålesund. 

Kjønnsfordelingen blant bachelorprogrammets aktive studenter er ca. 50/50, og hovedtyngden 

av de aktive studentene er i aldersgruppen 20-24 år (i overkant av 100 studenter). Nest største 

gruppe er 25-29 år (30-40 studenter). Totalt utgjør disse to aldersgruppene 75 prosent av 

studentmassen. På master i øk.adm. har kjønnsfordelingen variert fra ca. 50/50 til 70/30 i 

favør menn. Denne helningen kan være et resultat av programmets relativt kvantitative profil. 

I 2018 var det av programmets aktive studenter 12 kvinner og 16 menn, i 2019 bare 7 kvinner 

og 17 menn. Hovedtyngden av de aktive studentene på master i øk.adm. er i aldersgruppen 

20-29 år.     

 

Alle masterprogrammene kan bedre rekrutteringen. Master i samfunnsendring, organisasjon 

og ledelse (SOL) rekrutterer bra, og holder seg på over 50 studenter i både 2018 og 2019. I 

2018 fikk drøyt 30 studenter tilbud og 23 startet. Av disse kommer 78 prosent fra fylket, om 

lag det samme som årene før. Masterstudiet i SOL rekrutterer således først og fremst i 

regionen. Det representerer også i ikke uvesentlig grad et videreutdanningstilbud for etablerte 

(unge) voksne i fylket. Det har sammenheng med at studiet historisk sett har hatt og fortsatt 

har, mange eldre studenter, over det som regnes som grensen for studiealder, som er 29 år. 

Disse studentene har gjerne etablert familie og har arbeid ved siden av. De siste årene har det 

imidlertid også vært en tendens til at andelen aktive studenter på SOL-masteren under 30 år 
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stiger, men fortsatt er andelen eldre studenter relativt høy. Dette tyder på at denne masteren 

representerer et videreutdanningstilbud for etablerte voksne i regionen, og at programmet 

dermed har en viktig regional samfunnsfunksjon.   

 

Master Sport Management har frem til 2017 bare hatt opptak hvert 2. år. Antall søkere har 

holdt seg stabilt på rett over 60, men opplevde et hopp til over 80 søkere i 2019. Det ble 

likevel ikke gitt tilbud til flere enn i 2019, det vil si at 26 ble funnet kvalifisert både i 2018 og 

i 2019, til tross for høyere søkertall. I 2018 var 10 av 20 ja-svar fra norske søkere, men bare 7 

av disse 10 møtte. I 2019 er 8 av 17 studenter norske. Det er lite rekruttering fra eget 

bachelorprogram, i 2019 er bare 3 av 8 nordmenn fra eget program. De utenlandske 

rekrutteres bredt og uten en tydelig landprofil, med unntak av fire studenter fra Island i 2019. 

Det er en overvekt at menn som begynner på Sport Management. I 2017 var 58 prosent menn, 

mens det i 2018 steg til 64 prosent menn. Det er ønskelig med større kjønnsbalanse på studiet. 

Kvinneandelen blant studentene gjenspeiler imidlertid kvinneandelen av ansatte ved Sport 

Management, noe avdelingen bør gjøre noe med. Alderssnittet på de aktive studentene høsten 

2019 er 27 år.  

 

Master i økonomi og administrasjon holder et stabilt studenttall på 28 fra 2017 til 2018, men 

opplever en liten nedgang i 2019. De siste fem årene har programmet i gjennomsnitt hatt ca. 

130 søkere pr år. Av disse har drøyt 60 fått tilbud om studieplass, 25 studenter har akseptert, 

og 13 har møtt. Det betyr at ca. 10 prosent av søkerne ender opp som møtende studenter. 

Høsten 2019 falt antall søkere med ca. 50, og dermed falt også antall møtt med 4. Det er 

behov for å se på tiltak for å heve studenttilstrømningen til studiet, som for eksempel en 

omlegging i profil eller internasjonalt opptak av studenter.  

 

Årsstudiene rekrutterer godt, hvorav det i 2018 fremdeles er årsstudiet i juss som rekrutterer 

best. I 2019 er det imidlertid årsstudiet i bedriftsøkonomi som rekrutterer best, med 34 

studenter. På årsstudiet i juss var det i 2019 en venteliste på 19 studenter, og antall møtte viser 

at vi kunne tatt opp flere studenter. Årsstudiet i juss 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 potensiale i å utvide årsstudiet i juss til en bachelor i juss. Årstudiet i 

idrett og Adventure hadde en god økning til 24 studenter i 2019. Årsstudiet i statsvitenskap 

hadde svært få søkere både i 2018 og i 2019, og det ble supplert med søkere fra resttorget, noe 

som ga et godt studenttall. Spørsmålet er om denne metoden å hente studenter på gir 

motiverte studenter som fullfører.  

 

Opptaksgrensene til bachelorstudiene har i flere år vært ganske lave. Opptaksgrensene har 

imidlertid steget noe fra året før. Hvis vi ser nærmere på den andelen av studentene som tas 

opp rett fra videregående skole varierer opptaksgrensene fra 26,8 på bachelor øk.adm. til 39,6 

på årsstudiet i Idrett og Adventure, som hadde høyeste opptaksgrense i 2019. Det var også 

dette studiet som hadde høyest opptaksgrense i 2018 (36,3). Årsstudium juss har også nært 

den samme opptaksgrensen som idrett og adventure for de som er førstegangssøkere, med 

39,3 som nedre grense.  

 

Undervisningsrom og lokaler  

Høgskolen har i hovedsak gode og hensiktsmessige lokaler for undervisning og gruppearbeid, 

men det har etter hvert vært stort press på lokaler. Som tidligere klager studenter over klima 

og manglende lydisolering i B-bygget. Lokalene er uten vinduer, og ventilasjonen oppleves av 

og til mangelfull. Det har også blitt gitt tilbakemeldinger om at det er kaldt i 

undervisningsrommene. Det er behov for mer fleksible undervisningsrom. Det har også blitt 
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uttrykt ønske om lettere tilgang til stikkontakter på lesesaler og i undervisningsrom. 

Masterstudentene etterlyser flere faste, geografisk konsentrerte og stille arbeidsplasser i 

retning av den tradisjonelle lesesalstypen. Andre studenter etterlyser flere grupperom, og 

særlig flere større grupperom. Både lesesalsplasser og grupperom vil kunne stimulere til mer 

tilstedeværelse på campus og til utvikling av det sosio-faglige miljøet mellom studentene. Det 

er viktig at dette tas hensyn til i den pågående campusplanleggingen. Med tanke på at 

avdelingen også har idrettsfag, er det selvsagt i campusutviklingen svært ønskelig med et 

idrettsbygg, slik at vi ikke lengre er avhengig av å leie lokaler rundt om i byen for å 

gjennomføre praktiske idrettsaktiviteter.  

 

Stillingsressurser  

Høgskolen i Molde har relativt mange studenter per faglige årsverk. I 2018 hadde HiM 17 

studenter per faglige årsverk. Skal vi sammenlikne med andre vitenskapelige høgskoler med 

tilsvarende fagfelt som oss, kan vi trekke frem Norges Handelshøgskole som i 2018 hadde 

13,93 studenter per faglige årsverk, og 14,29 i 2019. Norges idrettshøgskole hadde til 

sammenlikning 9,98 i 2018 og 9,25 i 2019.  Ser en på avdelingene ved HiM, ligger ØS høyt 

på antall studenter per faglige årsverk, med 24,26 studenter per faglige årsverk i 2018 og 23,2 

i 2019.  

 

Fakultetsnavn 2018 2019 

Faglige 
årsverk 

Studenter Studenter 
/ faglige 
årsverk 

Faglige 
årsverk 

Studenter Studenter / 
faglige 
årsverk 

Administrasjonen 1,44   0 1,44   0 

AHS 58,7 835 14,22 64,67 893 13,81 

LOG 40,4 625 15,47 45,25 759 16,77 

ØS 32,65 792 24,26 36,07 837 23,2 

EUV   15 0   12 0 

Sum 133,19 2267 17,02 147,43 2501 16,96 
 

Avdelingen har 31 fast ansatte og 3 stipendiater. Professorandelen blant de faglige ansatte har 

økt de siste årene, og 26 prosent er nå på professornivå. Tar vi med bistillingene, er 32 prosent 

av de ansatte på professornivå. Andelen som har førstestillingsnivå har også økt. 84 prosent er 

nå på førstestillingsnivå eller høyere.  

 

Kvinneandelen på avdelingen er generelt lav, med bare 8 kvinner av de 31 fast ansatte. Særlig 

er professorandelen lav, med bare 1 kvinne blant 8 professorer. Avdelingen bør ha som 

målsetting å øke kvinneandelen, særlig blant professorene.  

3.2.2 Programkvalitet 

 

Studielederrollen 

Avdelingen har seks studieledere, en for bachelor i juss og administrasjon (inklusiv årsstudiet 

i juss og årsstudiet i statsvitenskap), en for bachelor i Sport Management (inklusiv årsstudiet i 

Idrett og Adventure), en for Øk.adm. Bachelor og master og årsstudiet i bedriftsøkonomi, en 

for master i SOL, og en for master i helseledelse.  

 

Avdelingen opplever at studielederrollen er svært viktig for både drift og utvikling av 

programmene. I samarbeid med avdeling for logistikk ønsker vi derfor å styrke 
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studielederrollen, og avdelingene har derfor i samarbeid meldt inn behov for å ansette en 

studierådgiver som kan følge opp og avlaste studielederne.  

 

Undervisning 

Undervisning er vår viktigste kjerneaktivitet, som skal støttes av forskning på høyt, 

internasjonalt nivå. På mange av programmene har vi de siste årene hatt en nedgang i 

studenter som møter på faglige aktiviteter. Noe av forklaringen til nedgang i oppmøte antas å 

ligge i at mye av undervisningen har blitt distribuert digitalt over HiMoldeX, slik at 

studentene har kunnet velge om de vil møte til undervisningen eller følge den digitalt. Dette 

gir dessuten en undervisningsform som ikke legger til rette for studentaktive 

undervisningsformer. På avdelingen ØS er det derfor færre som nå tar opp undervisningen, 

det legges mer vekt på å skape variasjon i undervisningen, og legge mer til rette for 

undervisningsmetoder som engasjerer og aktiviserer studentene.   

 

Det har generelt blitt arbeidet aktivt med å bedre studentmiljø og oppmøte på ulike 

undervisningsaktiviteter. Avdeling ØS arbeider med å utvikle en handlingsplan tilknyttet 

Strategi 2025, og tiltak for å bedre oppmøte og studentenes læringsmiljø er en viktig del av 

denne. I det følgende beskrives noen av aktivitetene som er startet opp, men som det arbeides 

med å videreutvikle.   

 

Introseminar 

Erfaringer etter tilbakemeldinger fra studenter studieåret 2018/2019 gjorde at vi valgte å 

utvikle et introduksjonsseminar som ble tilbudt for noen av programmene ved studiestart 

høsten 2019. Formålet var like mye sosialt som faglig. Sosialt var et viktig mål at studentene 

skulle bli kjent med hverandre og med foreleserne, knytte kontakt og utvikler en 

gruppefølelse som kan øker muligheten for et trygt klassemiljø som bedrer trivsel og utvikling 

og som kan bidra til utviklingen av nye sosiale rammer og tiltak på HiM. Kort og godt et 

opplegg som kan bringe kullene godt sammen og gjøre dem til sterkere studenter. Faglig er 

tanken at bedre oppmøte og mer samarbeid være faglig til hjelp for studentene. Målet er også 

at studentene skal bli introdusert med hva de kan forvente av faglig innhold, organisering og 

opplegg i programmet de skal begynne på, samt hva en kan forvente av de som studenter når 

det gjelder oppmøte, aktiviteter og arbeidsinnsats. Det ble gitt to-dagers introseminar på alle 

programmene innen Sport Management (årskurs, bachelor og master), og på master i 

samfunnsendring, organisasjon og ledelse (SOL). På bachelor i juss og administrasjon ble det 

holdt et dagsseminar. Programmene for disse seminarene ble fylt med pedagogikk, 

studieteknikk, spennende fagdiskusjoner, gruppeøvelser, turer, konkurranser og sosialt 

samvær. Alle sentrale fagpersoner på programmene deltok på seminarene.   

 

Arbeidslivsrelevans:  

Studentene har etterlyst mer klarhet rundt enkelte av studienes arbeidslivsrelevans, både 

gjennom kvalitetsteam og studiebarometeret. Det er derfor uheldig av det på enkelte av 

programmene er skåret ned på valgemner som mer synlig angir arbeidslivsrelevans. Dette 

gjelder særlig på master i SOL. Her er det særlig behov for å se på muligheten for å 

gjeninnføre enkelte av valgfagene, slik at studentene gis mulighet for mer fordypning og 

spesialisering innenfor det som er SOL-programmets faglige ramme.  

 

På bachelor i juss og administrasjon er det gjennomført en omfattende 

spørreskjemaundersøkelse blant alle kandidater som har fullført programmet i 2012-2017. Det 

var svært god respons på undersøkelsen (86%). Undersøkelsen gir først og fremst et unikt 

utgangspunkt for videreutvikling av programmet, men gir også informasjon om opplevd 
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relevans av studiet for de som kommer ut i arbeid. Resultatene ble også presentert for dagens 

studenter, som slik fikk innblikk i hva slags arbeid tidligere studenter hadde etter studiene og 

deres opplevde relevans. I tillegg ble det i samarbeid med studentforeningen Comitium 

gjennomført en «Hva kan du bli-dag», der formålet var å gjøre studentene bedre kjent med 

arbeidsmulighetene. På bachelor i juss og administrasjon ble det i tillegg innført et nytt 

valgfag hvor studenter blir utplassert i praksis. Dette starter opp våren 2020.  

 

Sport Management-miljøet som helhet har et betydelig eksternt samarbeid knyttet til både 

undervisning, forskning og til den praktiske idretten. Særlig viser det seg i forbindelse med 

Internship, der studentene er utplassert i en idrettsorganisasjon i 10 uker (350 timer).  

 

Andre tiltak:  

Et bachelorprogram har innført klassens time, med enkelt servering. Hensikten er å bygge et 

klassemiljø innenfor emner hvor en deler undervisning med andre program, og at dette kan 

virke positivt på samholdet og diskutere forhold i programmet. Det er innført obligatorisk 

oppmøte på enkelte kurs i tilknytning til oppgaveseminarer. Dette har fungert godt. For øvrig 

forsøker enkelte av programmene å legge til rette for flere møteplasser mellom ansatte, 

studenter på tvers av kull og representanter fra arbeidsliv/praksisfeltet.  

 

Kvalitetsteam og kullmøter 

Det avholdes regelmessig møter i kvalitetsteamene i alle studier, to per semester. Dette 

representerer en viktig arena for tilbakemelding fra studentene. Erfaringen er fortsatt at 

kvalitetsteamene fungerer godt som arena for tilbakemelding fra studentene.  Det skrives 

referater fra møtene, og disse gir svært innholdsrik og verdifull tilbakemelding som drøftes på 

ulike arenaer i avdelingen. Resultatene av kvalitetsteamarbeidet medfører ofte større eller 

mindre endringer på emnenivå, eller større endringer i organisering og opplegg.  

For eksempel fremgår det av referatene at studentene fremmer ønsker om endringer i 

kursporteføljen, at det er ønskelig å skape bedre klassefølelse i enkelte av emnene hvor en 

blander flere kull inn i fagene, og studentene ikke har oversikt over hvem som er i klassen sin, 

at det er ønskelig med mer engasjerende, variert og studentaktiv undervisning, mer eksempler 

og enklere presentasjoner av stoffet, bedre forklaringer på hva studiene innebærer, mer 

informasjon om yrkesmuligheter, høyt arbeidspress på enkelte semester, manglende 

valgfagstilbud, for stort pensum i enkelte emner og tilbakemeldinger knyttet til vurderings- og 

eksamensformer. Det er også verdt å nevne at det også kommer mye ros og positive 

tilbakemeldinger fra studentene i kvalitetsteammøter, og hovedtendensen på alle 

programmene ser ut til å være at studentene er fornøyd med året.  

Alle programmene gjennomfører minst ett kullmøte per semester, mens på bachelor i juss og 

administrasjon ble det i tillegg avholdt et ekstra kullmøte for andretrinnet, med alle faglærere 

til stede. Målet var at studentene skulle se sammenhengen i faget. Studentene som møtte opp, 

var svært fornøyd med tiltaket. Generelt er det nokså dårlig oppmøte på kullmøtene, til tross 

for tiltak med servering av pizza og brus på møtene.  

 

Emneevaluering  

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 evalueringene fungerer godt ved at de fanger 

opp der det er behov for å sette inn tiltak. Modellen med å oppsummere resultatene fra 

emneevalueringene på programmenes møter i kvalitetsteam, er svært god. Dette gir mulighet 
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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.  

 

De fleste programmene har i løpet av studieåret jobbet aktivt med endringer eller planlegging 

av endringer i studieplan. Arbeidet har både vært basert på interne prosesser (strategimøter, 

seksjonsmøter, kullmøter, kvalitetsteammøter, studiebarometer, SHOT-undersøkelsen, 

klassens time) og gjennom ekstern involvering (samarbeid og dialog med representanter fra 

arbeids- og samfunnsliv, utplassering av studenter, ordinære kandidatundersøkelser, utvidet 

kandidatundersøkelse).  Det har også blitt arbeidet med revidering av 

læringsutbyttebeskrivelsene, et arbeid det vil jobbes med i løpet av det følgende studieår. 

Kvaliteten på læringsutbyttebeskrivelsene er varierende, og jevnt over er det behov for en 

gjennomgang av emnene for å se på om beskrivelsene gir en god forklaring på hva emnet 

omhandler. I den sammenheng er det også interessant å vurdere undervisningsmetoder og 

vurderingsformer i tilknytning til emne- og læringsutbyttebeskrivelsene.   

 

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 og master i SOL. 

Slik ressurssituasjonen er pr i dag er det imidlertid små muligheter for dette.  

 

Studiebarometeret  

Studiebarometerets resultater har pekt på utfordringer i enkelte av avdelingens 

studieprogrammer, mens andre program fikk svært gode tilbakemeldinger. For alle 

programmene ble resultatene gjennomgått og drøftet i kvalitetsteammøter. I tillegg hadde 

avdelingsledelsen møte med 2. års kullet på bachelor i Sport Management, hvor resultater og 

bakgrunnen for disse ble drøftet med studentene. Studieleder jobbet svært aktivt med å møte 

studentene og bedre organiseringen, og en rekke tiltak igangsatt på bakgrunn av dette. 

Samtidig må det tas forbehold om at det bare var fem studenter som svarte på 

studiebarometeret, og at de ikke er representativ for hele kullet. Samtaler med studenter tyder 

også på dette. Det ble de kritiske som styrte en del av klassemiljøet og det kunne virke som 

det var vanskelig for resten av studentene å uttale seg. Senere i studieåret ble trivselen og 

tilfredsheten hos studentene beskrevet som mye bedre. På bachelor i juss og administrasjon 

ble det iverksatt en rekke større tiltak, særlig knyttet til arbeidslivsrelevans.  Samtidig er det 

viktig å ha i minne at resultatene svinger en del, og at studiebarometeret har vist seg å være 

relativt følsomt for enkelthendelser. Dette kan slå særlig hardt ut for mindre studieprogram. 

Avdelingen tar imidlertid resultatene fra Studiebarometeret på alvor, og enkelte av 

programmene har iverksatt viktige endringer som følge av resultatene.  

 

Sensur 

Studieåret 2018/2019 ble 74.5 prosent av all sensur forelagt i tide. Det var en noe større andel 

av sensuren som ble forelagt i tide dette studieåret enn året før.  
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2018 Høst: 

72% sensurert innen fristen (mot 64% høst 2017) 

20% for sen  

8% mer enn en uke for sen.   

Av de som var mer enn en uke sen var det 3 seminarer og en masteroppgave som var mer enn 

en uke for sen (av totalt 8 sensurer). Av de sensurer som var under en uke forsinket, var 1/3 

fra emner som tilhører IDR. 

 

2019 Vår: 

77% sensurert innen fristen (mot 69% vår 2018) 

15% for sen – hvorav halvparten tilhører sensur i ADMemner 

8% mer enn en uke for sen – hvorav halvparten tilhører sensur i hjemmeeksamener i 

BØK411. 

 

Antallet klager ligger på et nokså jevnt nivå fra år til år. Avdeling ØS hadde totalt 58 klager 

(4 av disse ble avvist eller trukket) på karakterfesting studieåret 2018/19, mot 53 året før og 

61 året før der igjen.   

 

Tabell på antall klager på karakterfastsetting for avd.ØS de tre siste studieår: 

  ØS 2016/17 ØS 2017/18 ØS 2018/19 

Totalt 61 53 58 

Forbedret etter nytt vedtak 13 3 10 

Uendret etter nytt vedtak 36 39 32 

Dårligere etter nytt vedtak 12 11 12 

Klagen avvist eller trukket 0 0 4 

 

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. Avdelingen har i løpet av studieåret økt 

forskningsproduksjonen, noe som mest sannsynlig også vil gjenspeile seg i undervisningen. 

Pr 18.11.19 har avdelingen 39,6 publiseringspoeng for 2019, mot 13,2 poeng totalt i 2018. 

Det har i løpet av studieåret blitt opprettet to nye forskningsgrupper, og avdelingen har nå 

følgende forskningsgrupper: Sport Management, SOL (Samfunnsendring, organisasjon og 

ledelse), MIIBS (Marketing, Innovation, International Business & Strategy), Bærekraftige 

samfunn. Ansatte ved avdelingen deltar i tillegg i andre forskningsgrupper. Alle 

forskningsgruppene har i løpet av studieåret arrangert seminar eller workshops hvor det er 

invitert gjesteforelesere. Studenter blir invitert på disse arrangementene, men i tillegg er målet 

at inviterte forskere alltid skal holde forelesning for studenter.  

 

Samarbeid med arbeidslivet/arbeidslivsrelevans 

Studenter etterlyser tydeligere arbeidslivsrelevans på flere av programmene. Dette 

fremkommer både av kullmøter, kvalitetsteam og studiebarometeret. Studenter etterlyser 

eksempelvis flere kurs som er mer praktisk rettet, som for eksempel valgfagkurs som gir mer 

synlig arbeidslivsrelevans. Det er uheldig at det forrige studieår ble lagt ned enkelte slike 

kurs, som for eksempel «Contract Law». Studenter etterlyser også eksempelvis bedriftsbesøk 

og internship.    
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Avdelingen har en satsning på å styrke samarbeidet med samfunns- og arbeidsliv. Både 

gjennom flere gjester inn fra samfunns- og arbeidsliv til å forelese eller delta på workshops 

med studentene, ved å foreta flere bedriftsbesøk, få tema til bachelor- og masteroppgaver fra 

arbeidslivet, og ved å innføre arbeidspraksis og internship i flere av programmene.  

 

3.2.3 Resultatkvalitet 

Studiepoeng og antall kandidater  

I løpet av våren og høsten 2018 ble det produsert 518 studiepoeng (60-poengs enheter) ved 

avdelingen. Dette er omtrent på samme nivå som året før (566). 

 

På bachelor i juss og administrasjon og i økonomi og administrasjon har vi hatt en god økning 

i studiepoengproduksjon. Master i Sport Management og master i øk.adm. ligger nokså 

stabilt, mens vi ser en liten nedgang på master i SOL. Det er imidlertid SOL som ligger 

høyest i studiepoengproduksjon blant masterstudiene. Blant årsstudiene har årsstudium i juss 

best studiepoengproduksjon.   

 

Oversikt over studiepoengproduksjon i årene 2016-2018 ved Avd.ØS.  

Studieprogramnavn 2016 2017 2018 
 Studiepoeng 

produksjon (60 stp. 
enh.) 

Studiepoeng 
produksjon (60 stp. 
enh.) 

Studiepoeng 
produksjon (60 stp. 
enh.) 

Bachelor i juss og 
administrasjon 

69,62 83,12 87,62 

Bachelor i regnskap og 
revisjon 

46,04 53,12 53,12 

Bachelor i Sport 
Management 
(idrettsledelse) 

77 68,12 68,75 

Bachelor i økonomi og 
administrasjon 

121,62 134 146,71 

Emnestudenter 35,07 40,33 0,33 

Ledelse i helse- og 
sosialtjenesten 

0 20 0 

Master i 
samfunnsendring, 
organisasjon og 
ledelse 

43,88 37,38 35,88 

Master i økonomi og 
administrasjon 

24 21,38 22,12 

Master of Science in 
Sport Management 

19,12 33,72 29,92 

Sammensatt 
bachelorgrad 

0,62 0,5   

Videreutdanning i 
bærekraftig 
byutvikling 

    1,88 

Årsstudium i 
bedriftsøkonomi 

15,5 21,88 17,25 
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Årsstudium i idrett og 
Adventure 

19,75 16,75 17,88 

Årsstudium i juss 29,96 26 21,75 

Årsstudium i 
statsvitenskap 

9,75 10,12 14,5 

Sum 511,94 566,44 517,72 

 

Fordelingen på studienivå i 2018 er slik (2017 i parantes):  

Årsstudier: 73,3 (74,3) 

Bachelorstudier: 356,2 (370) 

Masterstudier: 87,9 (92,1) 

 

De siste årene har gjennomsnittlig studiepoengproduksjon pr student ligget i underkant av 40, 

hvilket er litt lavere enn ved HS og LOG.   

 

Oversikt over studiepoengproduksjon pr student ved avdelingene 

Fakultetsnavn 2015 2016 2017 2018 
  Studiepoeng 

per student 
(hele året) 

Studiepoeng per 
student (hele 
året) 

Studiepoeng per 
student (hele 
året) 

Studiepoeng per 
student (hele 
året) 

Avdeling for helse- 
og sosialfag 

41,77 41,76 44,52 43,51 

Avdeling for 
logistikk 

46,61 46,23 44,39 42,31 

Avdeling for 
økonomi og 
samfunnsvitenskap 

37,68 36,09 40,36 38,68 

 

 

Gjennomføringsgrad og strykprosent  

Gjennomføringsgraden varierer mellom programmene. Noen gjør seg ferdig på under normert 

tid. På bachelor i øk.adm. har nesten 10 prosent av studentene gjort seg ferdig med det 3-årige 

programmet i løpet av 2 år. De fleste bruker likevel mer enn normert tid, og det er bare 

mellom 30 og 40 prosent som er ferdig etter 3 år. Etter 4 år øker dette til 35-50 prosent. Det 

største frafallet skjer mellom første og andre studieår. På master i øk.adm. er det få studenter, 

og derfor stor variasjon fra år til år når det gjelder både progresjon og karakter. Programmet 

hadde første opptak i 2014. De fire første kullene har hatt en gjennomføring på i overkant av 

50 prosent på normert tid. Etter seks semester har mellom 60 og 70 prosent gjennomført. Det 

største frafallet kommer ved masteroppgaven.  

 

På bachelor i Sport Management er frafallet av studenter betydelig. Det er også svært stor 

variasjon på andelen som fullfører mellom kullene. Andelen som fullfører på normert tid, har 

de siste årene variert mellom 30 prosent og 60 prosent. Det er imidlertid for mange av kullene 

hvor bare litt over 30 prosent fullfører på normert tid. Andelen som fullfører øker lite de 

påfølgende årene, noe som betyr at alt for mange slutter underveis. På master i Sport 

Management fullfører mellom 65 og 70 prosent innen normert tid. Mens ca. 65 prosent av 

2016 kullet var ferdig etter normert tid, har de etter ett år ekstra blitt ca. 80 prosent som har 

fullført.  
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På bachelor i juss og administrasjon er det mellom 48 og 65 prosent som har fullført på 

normert tid de siste fire årene. Andelen som gjennomfører har gått ned de siste årene, fra 65 

prosent i 2016, til 56 prosent våren 2018 og 48 prosent våren 2019. Noen fullfører på over 

normert tid, men over 30 prosent av de som begynner ser ut til å slutte på studiet. 

Tilbakemelding fra enkelte studenter kan tyde på at frafallet kan skyldes at fagkombinasjonen 

på studiet er annerledes enn noen av studentene hadde sett for seg. Det er også en tendens til 

at det har vært rekruttert studenter med relativt dårlige resultater fra videregående skole, og at 

noe av frafallet kan skyldes at akademiske studier blir for krevende. På master i SOL har 

mellom 38 prosent og 53 prosent av studentene fullført på normert tid de siste 5 årene. Her er 

det ikke synkende andel som fullfører på normert tid, men variasjoner fra år til år. Andelen 

som fullfører stiger en del etter få år, men den har ikke nådd høyere enn 73 prosent blant 

kullene fra de siste fem årene. Noe av årsaken til at mange bruker ekstra tid på å fullføre et at 

studentene i gjennomsnitt har 14,4 timer pr uke i betalt arbeid tilsvarende nesten 40 prosent av 

et normalt ukesverk. 

 

På årsstudiene er andelen som gjennomfører på normert tid også svært variabel. Den er lavest 

på bedriftsøkonomi, hvor det de siste fire årene har variert mellom 26 og 42 prosent. Av de 

som startet høsten 2018 fullførte 30 prosent. På årsstudium i statsvitenskap har mellom 26 og 

48 prosent fullført på normert tid i løpet av de siste 4 årene, og av de som startet høsten 2018 

fullførte 48 prosent i løpet av året. På juss er det tilsvarende tallet mellom 45 og 73 prosent, 

og 59 prosent av de som startet høsten 2018 fullførte i løpet av året. Av årsstudiene er det flest 

som fullfører idrett og adventure på normert tid, her har det variert mellom 65 og 84 prosent, 

og 83 prosent av de som startet høsten 2018 fullførte våren 2019. Avdelingen tilbyr også i 

samarbeid med avdeling HS og Høgskolen i Volda og NTNU Ålesund 30 studiepoeng 

videreutdanning i ledelse i helse og sosialtjenesten. Dette studiet har hatt svært god 

gjennomstrømming, som har variert mellom 87 og 92 prosent de siste årene.    

 

Siviløkonom 

Siden 2012 har avdelingen, som følge av at den har akkreditering for å tilby master i økonomi 

og administrasjon, også kunnet gi studentene sidetittelen siviløkonom. Dette gjelder alle 

studentene som fullfører master i øk.adm. Det gjelder imidlertid også studenter som fullfører 

master i SOL eller i LOG, som i tillegg har bachelor i øk.adm. og profilfag i masteren som 

tilfredsstiller kravene til tittelen siv.øk. Tabellen under viser at det er 88 studenter i tillegg til 

de studentene som går på master i øk.adm. som har benyttet seg av dette siden muligheten 

første gang oppsto i 2012. Det er 34 fra master i SOL og 54 studenter fra ulike masterprogram 

i LOG. Det kan slik tenkes at muligheten for å bli gitt tittelen siviløkonom også bidrar til å 

rekruttere studenter til master i SOL og LOG.  

  

Grad Studie 
retning 

2012 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Total 

MAS-
LOGSIV 

SCM   6 7 3 4 9 15 44 

MAS-
LOGSIV 

80-OM     1 1 1 3   6 

MAS-
LOGSIV 

Ureg         1 1   2 

MAS-
LOGSIV 

INDLOG   1           1 
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MAS-
PETSIV 

          1     1 

MASSOL
-SIV 

  1 9 4 4 8 6 2 34 

Total   1 16 12 8 15 19 17 88 

 

3.2.4 Avdelingens systematiske kvalitetsarbeid 

Gjennom kvalitetssikringssystemet skal avdelingen avdekke svak kvalitet og 

forbedringspunkter. Informasjonsgrunnlaget er basert på ulike systematiske evalueringer av 

avdelingens emner og studieprogrammer, hvor studentenes tilbakemeldinger vurderes og 

hensyntas. Studiebarometeret er en viktig informasjonskilde, sammen med emneevalueringer 

og tilbakemeldinger i kvalitetsteam og kullmøter, som kan gi mer utfyllende beskrivelser og 

forklaringer. Det er gjort nærmere rede for de viktigste resultatene fra studiebarometeret 

tidligere i avdelingens årsrapport, samt hvordan de følges opp. Studieprogramårsrapportene 

går mer i dybden på de programvise resultatene fra studiebarometeret.   

 

Periodiske programevalueringer 

Avdelingen startet våren 2019 arbeidet med periodiske studieprogramevalueringer ved å sette 

opp en plan for arbeidet med syklus for hvert program. Planen er vedtatt av avdelingsstyret. 

 

Bachelor i sport management skulle først ut og gjennomføre evaluering våren 2019. 

Evalueringen er utsatt på grunn av kapasitetsproblemer i seksjonen. Bachelor juss og 

administrasjon, årsstudiet i statsvitenskap og årsstudiet i juss startet sitt arbeid med periodisk 

evaluering våren 2019, og vil være ferdig ved årsskiftet 2019/2020. Det ble gjort et ekstra 

grundig arbeid som følge av at det var planlagt at den periodiske evalueringen denne gang 

skulle legge grunnlaget for en større revisjon av bachelor juss og administrasjon og 

årsstudium statsvitenskap. 

 

Plan for programevaluering, vedtatt av avdelingsstyret ved ØS 

 Plan for 
evaluering 

Igangsatt  Ferdigstilt 
studieprogram
-evaluering 

Bachelor i Sport Management Vår 2019 01.feb.19 utsatt 

Bachelor i juss og administrasjon Høst 2019 01.mar.19 des.19 

Årsstudium i juss Høst 2019 01.mar.19 des.19 

Årsstudium i statsvitenskap Høst 2019 01.mar.19 des.19 

Videreutdanning i bærekraftig byutvikling Vår 2020   

Master i samfunnsendring, organisasjon 
og ledelse 

Vår 2021   

Bachelor i økonomi og administrasjon Vår 2022   

Master i økonomi og administrasjon Vår 2022   

Årsstudium i bedriftsøkonomi Vår 2022   

Årsstudium i idrett og Adventure Vår2022   

Master of Science in Sport Management Høst 2022   

Ledelse i helse - og sosialtjenesten Vår 2023   

 
Internakkreditering 
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Status for internakkrediteringsarbeidet ved Avdeling ØS 2018/2019 er (program godkjent i 

avdelingsstyret):  

 Årsstudium i statsvitenskap 

 Årsstudium i juss 

 Årsstudium i bedriftsøkonomi 

 Årsstudium i idrett og adventure 

 Bachelor i juss og administrasjon 

 Bachelor i økonomi og administrasjon 

 Bachelor Sport Management 

 Master of Science in Sport Management 

 Master i Økonomi og Administrasjon 

 Master i Samfunnsendring, organisasjon og ledelse  

 Master i Helseledelse (ny 2020) 
 

En del av internakkrediteringsprogrammene er redegjørelser for styrke og sammensetning av 

fagmiljøet tilknyttet programmene. Et krav i studietilsynsforskriften § 2-3 er at 50 % av 

fagmiljøet som underviser på Masterstudier, og 20 % på Bachelorstudier, skal ha 

førstekompetanse. Her tilfredsstiller avdeling ØS kravene i og med at 84 prosent av fagstaben 

har førstekompetanse, hvorav 26 prosent har professorkompetanse.  

 

Emneevalueringer 

Alle emner på avdelingen skal evalueres av studentene minst hvert 3. år. I tillegg kan nye 

emner, emner med ny lærer, emner med vesentlig endret innhold etc. evalueres. Prosess for 

behandling av evalueringsresultatene er følgende: 

 Etter at fristen er gått ut: Faglærer utarbeider en kort evalueringsrapport. 

Evalueringsrapport sammen med et sammendrag av evalueringsresultatene sendes til 

studieleder. Mal for sluttrapport finnes i Kvalitetssystemet 

http://kvalitet.himolde.no/dokumenter/KS_UNL404.pdf 

 Evalueringsrapport og resultater behandles i kvalitetsteam. 

 Evalueringsrapport og referat fra behandling i kvalitetsteam oversendes dekan og 

kontorsjef. En bearbeidet rapport legges ut i emnerommet i Canvas. 

 Konklusjoner og forslag fra kvalitetsteam behandles i studieledermøte   

I studieåret 2018/19 ble det gjennomført emneevalueringer i til sammen 39 emner (20 i 

høstsemesteret og 19 i vårsemesteret). Resultater fra emneevalueringer er presentert og drøftet 

i programårsrapportene. Disse resultatene er med og skaper et viktig bidrag i endring og 

forbedring av programmene.  

 

Programårsrapporter 

Alle studieledere har levert inn en studieprogramårsrapport etter mal fra kvalitetssystemet. 

Disse inneholder svært nyttig informasjon, både når det gjelder ramme-, program- og 

resultatkvalitet. Rapportene går gjennom både nyttig statistikk, men ikke minst også 

oppsummeringer og analyser fra møter i kvalitetsteam, kullmøter, emneevalueringer, 

studiebarometer, seksjonsmøter og involvering av eksterne parter i utviklingen av 

programmet. Til sammen gir alt dette et godt analytisk grunnlag for drøfting og begrunnelse 

for tiltak, endringer og utviklingsarbeid som gjøres i programmene.     

 

http://kvalitet.himolde.no/dokumenter/KS_UNL404.pdf
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3.2.5 Samlet vurdering, utfordringer og tiltak 

 

Avdelingen har stor faglig bredde, som dette studieåret hadde opptak til 4 årsstudium, 3 

bachelorstudium og 3 masterstudium, samt videreutdanningsemner. Den faglige bredden 

dekker både økonomi- og administrasjonsfag, samfunns- og organisasjonsfag, juridiske fag og 

idrett og idrettsledelse. I arbeidet fremover blir det viktig å knytte de ulike programmene 

sammen gjennom enkelte felles avdelingsfag, som vil kjennetegnes av ulike organisasjons-, 

forvaltnings- og ledelsesfag. Det skal også arbeides inn logistikkfaglig tematikk i ett eller 

flere emner i alle program. Samtidig som vi vektlegger å ha enkelte felles avdelingsfag, blir 

det samtidig viktig å tydeliggjøre en særegen profil på hvert program. I perioder kan et 

program ha for mange fag som er felles med andre program, slik at det går ut over kull- eller 

klassefølelsen. Studenter etterlyser mer av dette, som del av det miljøskapende arbeidet som 

kan skape oppmøte og engasjement.   

 

Årsstudiene i bedriftsøkonomi og juss låner derimot alle emner fra fag på bachelor, mens 

statsvitenskap og idrett låner delvis emner fra de nevnte bachelorstudiene. Statsvitenskap skal 

legges om fra høsten 2020, det vil endre navn, og vil kun ha emner som er lånt fra 

bachelornivå. Disse endringene vil innebære både en forbedring og en effektivisering av 

studieporteføljen. Det er dessuten viktig å rekruttere studenter fra årsstudiene til 

bachelorstudier, og derfor viktig å legge til rette for at studentene kan få tilpasset forløpet sitt 

slik at årsstudiet kan inngå som ett av årene i det aktuelle bachelorprogrammet. Også bachelor 

i juss og administrasjon skal revideres på grunnlag av den periodiske programevalueringen.  

 

På høyere nivå bygger master i samfunnsendring, organisasjon og ledelse (SOL), master i 

økonomi og administrasjon og MSc i Sport Management mer eller mindre direkte på de tre 

bachelorstudiene. Med omleggingen av bachelor i juss og administrasjon er det et mål at også 

dette skal henge mer sammen med master i SOL. Master i SOL kan rekruttere både fra 

bachelor i juss og administrasjon og bachelor i øk.adm. Dette gir en god balanse i 

studietilbudet ved avdelingen med tre faglige stolper.  

 

Flere av programmene kan forbedre rekrutteringen, og det programmet som har rekruttert 

aller best, har et synkende antall studenter. Hovedvekten av studentene er dessuten fra Møre 

og Romsdal, og det er svært viktig at vi i fremtiden kan rekruttere også utenfor fylket for å 

opprettholde studenttallet. Dette har sammenheng med at den demografiske utviklingen i 

Møre og Romsdal ikke er særlig oppløftende, det er færre personer i aldersgruppen 15-19 år 

enn i aldersgruppen 20-24 år. Det er også relativt mange som slutter tidlig i studiet, noe som 

kan skyldes flere faktorer som inntakskvalitet, at programinnholdet ikke svarte til 

forventningene, at en ombestemmer seg for hva en ønsker å studere eller får seg jobb og 

forhold ved undervisningen eller studiemiljøet.  

 

En del tiltak er satt i verk for å bedre rekruttering og gjennomstrømning. Når det gjelder 

rekruttering har Sport Management hatt et prosjekt knyttet til kommunikasjon og profilering 

på sosiale medier. Dette vil fortsette også i påfølgende studieår. I løpet av våren 2019 ble det 

også utarbeidet flere videosnutter som profilerer Idrett og Adventure og Sport Management på 

sosiale medier og nettsiden. Studenttallet på disse programmene gikk opp den påfølgende 

høsten (2019), men det er selvsagt ikke mulig å peke på noe direkte årsaksforhold. Det er 

ønskelig å lage slik profilering også på resten av studieprogrammene ved avdelingen, både 

gjennom filmsnutter og gjennom mer aktiv profilering på sosiale medier.  
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Et annet tiltak som kan hjelpe både på rekruttering og gjennomstrømning er videreutvikling 

av profil og innhold på studieprogrammene. Det er viktig å tydeliggjøre profil og innhold i 

programmene og lage tydelige sammenheng og helhet i programmene, både når det gjelder 

sammensetning og oppbygning av emner, organisering og plassering av emner, 

arbeidsbelastning og vurderingsformer. Dette er et arbeid som pågår kontinuerlig, og er basert 

på det systematiske kvalitetsarbeidet i programmene og avdelingen som helhet.  

 

Et annet viktig tiltak for å bedre gjennomstrømning er å legge til rette for bedre læringsmiljø 

og studentenes trivsel på programmet, både faglig og sosialt. Det er derfor lagt opp til enkelte 

tiltak i løpet av studieåret, som har munnet ut i oppstartsseminar for flere av studiene, 

utprøving av nye undervisningsmetoder som baserer seg på mer studentaktivitet og noe 

utfasing av videoopptak av forelesning, endringer i innhold og sammensetning av fag i 

enkelte av programmene, flere øvinger/kollokvier og flere faglig-sosiale aktivitetstilbud. Det 

er behov for å jobbe videre med å utbedre tilbudet for studentene, som for eksempel å 

fortsette med introduksjonskurs og innføre dette på de programmer som ikke har det, samt å 

øke aktivitetsnivået på campus gjennom flere øvinger og kollokvier, gjerne med hjelpelærere. 

Utvikling og prioritering av slike tiltak utgjør en viktig del av avdelingens arbeid med 

handlingsplanen denne høsten.  

 

3.3 Avdeling for logistikk 

3.3.1 Rammekvalitet 

Studenttall 

Høsten 2018 var det registrert totalt 578 studenter ved avdeling for logistikk. Høsten 2017 var 

tallet 481. 

  

Studentene på de ordinære studieprogrammene fordeler seg slik på de ulike studienivåene: 

 

  

2018: 

Årsstudier:   119 studenter 

 Bachelorstudier: 253 studenter 

 Masterstudier:  206 studenter 

 Ph.d. studenter:  17 studenter 

 

Median snittkarakter for alle studenter som ble tatt opp ved avdelingens bachelorprogram i 

2018 var 3,76 Året før var tallet 3,75 dvs en svak økning. 

 

Bachelorstudiet i logistikk og SCM: Opptakstall er ganske stabile sammenlignet med tidligere. 

Inntakskvaliteten varierer noe Laveste konkurransepoeng var 31,7, i 2018 (29,3 i 2017) og 

laveste skolepoeng var i 23,2 2018 (28,7 i 2017) 

 

Masterprogrammene i logistikk: Det har også vært en økning i inntaket på masterstudiet i 

logistikk, med gode karaktersnitt ved opptak. Opptakstallene er blant annet 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 noe. Laveste 

konkurransepoeng var 29,3 i 2018 (31,2 i 2017). Laveste skolepoeng var 27,5 i 2018 (27,5 i 
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2017) 

 

Læringsmiljø og infrastruktur 

Klasseromssituasjonen anses som tilfredsstillende i Molde, noe mer utilfredsstillende i 

Kristiansund hvor det er meldt om utfordringer med ujevn temperatur i klasserommene. 

Saken er tatt opp med eiendomshaver. 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. Avdelingen har et mål om vekst i antall studenter og stipendiater, og dette 

følges av en viss vekst i antall ansatte. 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 2 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. 

Avdelingen tilsatte i 2018/2019 totalt 11 personer, hvorav 10 vitenskapelige og 1 

administrativ. Konkret var det 3 professorer, 6 førsteamanuenser (én midlertidig), 1 

høgskolelektor og 1 kontorsjef. 3 av stillingene er tilknyttet studiested Kristiansund. Dette er 

netto tilvekst i perioden, men avdelingen vil få avganger i kommende studieår. 

 

3.3.2 Programkvalitet 

Digitalisering 

Digitale eksamener har i økende grad blitt tatt i bruk gjennom siste studieår, og det har vært 

en stor økning i digitale eksamener fra 33 % i 2017/2018 til 65 % i 2018/2019.  Av skriftlige 

innleveringer, var 81% i Inspera i 2018/2019. Av skriftlige skoleeksamener var 53% i Inspera. 

Det er først og fremst emner med mye utregninger som ikke leveres digitalt, som for 

eksempel MAT100, MAT110. Digitale eksamener letter sensurarbeidet og legger godt til rette 

for multiple choice-eksamener der dette er egnet. Samtidig så er Inspera lite fleksibelt på en 

del områder, blant annet knyttet til innlevering av hjemmeeksamener og oppgaver, noe som i 

enkelte tilfeller har vært løst pragmatisk ved å gå over til Canvas. Dette er ikke heldig, og vil 

bli fulgt opp på institusjonsnivå. 

 

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. Avdelingen har satt i gang et digitalt studium der vi tilbyr 2. års bachelor i 

militær logistikk ved Forsvarets høgskole, Sjøkrigsskolen (FHS). Dette er organisert som et 

prosjekt der ledelsen besitter god kompetanse på tekniske plattformer. Nye 

undervisningsformer har blitt utviklet. Dette arbeidet vil fortsette. Foreløpige evalueringer 

tyder på at arbeidet har vært vellykket så langt.  
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En del emner opplever redusert oppmøte på campusforelesninger sannsynligvis på grunn av 

det digitale 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 avdelingen har fulgt opp, blant annet gjennom arbeidet i kvalitetsteamene. 

Utviklingsarbeidet ovenfor FHS har bidratt til å få fram undervisningsformer som vi tror skal 

bidra godt til å redusere frafallet generelt, og på forelesningene på campus. 

 

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 høsten 2018, men det er fortsatt noe arbeid 

som står igjen for å forbedre både innhold og 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 studiested Kristiansund.   

 

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 

Etter ett år som internt pilotprosjekt og ett år i drift, har vi ikke gjort endringer i bruken av 

digital e-læringsplattform (Canvas). Studiets hovedproblem har vært høyt frafall i IBE151 

Praktisk Programmering. For å redusere frafallet, utviklet faglærer en skreddersydd lærebok i 

Praktisk Programmering, samt et sett nye spesialtilpassede kortfilmer.  Emneevalueringen 

indikerte ingen klar forbedring. Frafallet var fortsatt meget høyt. Avdelingen har satt i verk en 

betydelig omlegging for kommende studieår.  

 

Det ble også laget mange nye kortfilmer for IBE120 Fra virksomhetsdata til informasjon. 

Dette emner fikk i år meget god emneevaluering. De eneste emner som ikke har en slik pakke 

med kortfilmer er de emner som gis for mange studier, altså IBE430 Forretningsprosesser og 

LOG206 Elektronisk Handel. Her utgjøres videotilbudet av de tradisjonelle HiMoldeX-opptak 

av forelesning.  

 

For å bedre kullfølelsen hos campusstudentene har laboratorietilbudet blitt økt i både IBE211 

Databaser og IBE102 Webutvikling.  En samling midtveis i IBE151 Praktisk 

Programmering ble også gjennomført. Disse tiltakene ble ikke evaluert. 

 

Bachelorstudiet i logistikk og SCM 
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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 av dette. En problemstilling 

som studentene har reist, er organisering av systemer rundt bacheloroppgaver. Avdelingen har 

for kommende studieår gjort vesentlige endringer både i studieledelse og når det gjelder 

kommunikasjonsplattform ovenfor studentene, med systemer for å organisere blant annet 

bacheloroppgavene.    

 

Bachelorstudiene i petroleumslogistikk og marin logistikk (Kristiansund) 

Studentene har tidligere gitt tilbakemelding om at det har vært i overkant mye 

videoundervisning, og at dette har gitt 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 i slutten av perioden 

ansatt flere faglige ressurser i Kristiansund, og det har vært større tilstedeværelse av ressurser 

fra Campus Molde. Avdelingen har fra kommende studieår forsterket tilbudet gjennom et nytt 

bachelorstudium i bærekraftig logistikk og sirkulær økonomi, noe som skal bidra til å sikre 

«kritisk masse» når det gjelder avdelingens studietilbud i Kristiansund. Avdelingen har tett 

oppfølging når det gjelder «innkjøring» av nye programmer og nye tilsatte. Ansettelsen av en 

campusansvarlig i Kristiansund bidrar til å gi en god informasjonsflyt til støtte for denne 

oppfølgingen. Virksomheten i Kristiansund vil bli integrert med de nye systemene som blir 

igangsatt i bachelorprogrammet i logistikk/SCM i Molde. 

 

Masterprogrammene i logistikk  

Det har vært avholdt kvalitetsmøte 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. Hjemmesidene for masterstudiet er videreutviklet, og er nå 

integrert med høgskolens hjemmesider. Det inkluderer blant annet et databaseverktøy for å 

forenkle prosedyrene når det gjelder tildeling av veileder og oppfølging av emne for 

masteroppgaver. For kommende studieår så vil det blir foretatt en omlegging av MSc in 

Petroleum Logistics til å bli rettet mot fornybare energikilder i tillegg til fossile energikilder.   

 

Læringsutbyttebeskrivelser 

Avdelingens ansatte går gjennom sine emner årlig. En del av dette arbeidet er nå forsterket 

fordi et betydelig antall nyansatte har aktualisert arbeidet med å gjennomgå de ulike emnene. I 

fortsettelsen av dette forsterker avdelingen sitt arbeid der disse bekrivelsene blir koordinert, 



   

 

49 

 

med vekt på å unngå unødig overlapp mellom emner, og dette vil fortsette i kommende 

studieår. 

 

Sensur og sensurstatistikk 

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.  

 

Statistikk viser at 84% av avdelingens sensur ble levert til rett tid, mens 8% kom mer enn en 

uke forsinket. 

 

Forskningsrelevans 

Avdelingen har en betydelig forskningsinnsats, og lå i 2018 helt i toppen nasjonalt når det 

gjelder publikasjonspoeng/ansatt. Antall publikasjonspoeng hittil i år har hatt en nedgang på 

det tidspunkt der dette skrives, men avdelingen ser ingen strukturelle trekk som tilsier at dette 

vil vedvare. Avdelingen mener at det er gode grunner til at antall nytilsatte vil bidra til en 

økning i kommende år. 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 

Studiepoeng og antall kandidater 

Normen for ett fullt studieår er 60 studiepoeng. På Avdeling for Logistikk var gjennomsnittlig 

studiepoengproduksjon per student 43,1 per kalenderår. Det nasjonale snittet for 

vitenskapelige høyskoler er 42,7. Forskjellen mellom studenter på lavere og høyere nivå 

(master) er 38,2 mot 53 studiepoeng. Avdelingen uteksaminerte totalt 116 kandidater på de 

ulike studiene mot 145 året før.  

 

Fordelingen av antall uteksaminerte på studienivå er slik (året før i parentes):  

Årsstudier: 10 (6)  

Bachelorstudier: 49 (77)  

Masterstudier: 57 (62)  

 

Gjennomføringsgrad  

Gjennomføring på normert tid våren 2018 fordelt på studienivå i (tall fra 2017 i parentes):  

Årsstudier: 13% (21,4%)  

Bachelorstudier: 50% (55,7%)  

Masterstudier: 41,4% (61,5%)  

  

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. For masterprogrammene 

er bildet nyansert. MSc i logistikk har en gjennomføringsgrad på 70,8 % og hele 90 % det 

påfølgende studieår. MSc i petroleumslogistikk og Erfaringsbasert master trekker snittet ned 
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på normert tid, men statistikken viser bra økning i gjennomføringsgraden det påfølgende 

studieår på disse studiene også, med henholdsvis 80 % og 50 %. 

 

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 startet våren 2019 et systematisk arbeid med å forhindre frafall på bachelor. 

Hovedtyngden av frafall skjer i løpet av første studieår, og særlig i første semester. Det er 

derfor utviklet et radikalt, nytt undervisningsopplegg i matematikk, et fag som studentene 

opplever som vanskelig, som innebærer en betydelig økning i studentenes egeninnsats under 

veiledning av et betydelig antall hjelpelærere, og med vekt på obligatorisk fremmøte i 75 % 

av timene. For kommende studieår så vil det bli en kraftig intensivering av arbeid knyttet til 

kommunikasjon med studenter og deres tillitsvalgte, og studentene skal få et økt eierskap til 

sitt studieprogram gjennom å bli trukket tettere inn i kvalitetsarbeidet. 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 4,73 % året før. 

Strykprosenten sank fra 2,33 % i 2017, til 0,71 i 2018 ved Masterstudiet i logistikk.  

 

 
 

Med hensyn til karaktersetting på Master i logistikk, så har avdelingen hatt forsterket 

oppmerksomhet rettet mot karakterfordelingen, blant annet ved evaluering og en viss justering 

av opplegget for sensur. Det er presisert nøye ovenfor sensorene hvordan karakterskalaen skal 

anvendes, og at ekstern sensor skal ha avgjørende myndighet ved karakterfastsettelsen.  

 

I 2019 hadde master i logistikk nær en halvering av andelen A, fra 47% til 26%. Andelen B 

har imidlertid økt fra 39% til 54%. Tallene for 2019, som et enkelt år, kan imidlertid ikke 

nødvendigvis betegnes som et resultat av det justerte opplegget. Arbeidet med 

sensurordningen og en løpende evaluering av de tiltak som iverksettes vil fortsette. Vi venter 

en bevegelse mot en jevnere karakterfordeling. Vi tror likevel at vi vil se årlige variasjoner 

som kan være betydelige, men mulige å begrunne. 

 

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. I forberedelsene til oppstart av bachelorprogrammet i IT 
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og digitalisering så har tettere koblinger til arbeidslivet stått sentralt, og for kommende 

studieår vil inngåtte intensjonsavtaler bidra til å styrke disse koblingene.   

 

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 basert på problemstillinger fra arbeidslivet. To av programmene har en 

særlig tett kobling til arbeidslivet, nemlig en 1-årig kurspakke (2. år bachelor i militær 

logistikk) for Forsvarets høgskole, Sjøkrigsskolen og årsstudiet i offentlige anskaffelser, som 

kjøres i samarbeid med NHH, NTNU og UiB, og som er organisert under høgskolens enhet 

for utadrettet virksomhet.   

   

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 35 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 

vært lav så langt. Dette kan ha flere årsaker, og avdelingen vil gå gjennom opplegget fra sin 

side. 

 

Som påpekt ovenfor så ligger 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 53 

doktorgradskandidater. Pr 01.11.2019 er det 17 studenter som er opptatt på ph.d.-studiet i 

logistikk, en til er under tilsetting og 4 stipendiater under utlysning. Generelt sett er det god 

grunn til å være tilfreds med denne produksjonen. Likevel har doktorgradsstudiet sine 

utfordringer. Vi har i dette studieåret gjennomført en grundig egenevaluering av studiet. 
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Denne inneholder også resultatene av en survey blant nåværende og tidligere kandidater på 

programmet. Evalueringen har gitt også gode tilbakemeldinger som vil bli brukt aktivt i den 

videre utviklingen av programmet.  

 

Programmet har en høyere gjennomføringsprosent og en kortere gjennomføringstid enn 

sammenlignbare programmer. Den totale gjennomføringsprosenten (5 år fra opptak) for hele 

tiden programmet har vært i drift er på ca. 59%, og kan sammenlignes med et gjennomsnitt på 

45% for ph.d.-programmer innen økonomi og administrasjon (NIFU). Gjennomføringsgraden 

er også høyere enn 12 av 13 evaluerte nasjonale forskningsskoler. Hittil i 2019 har 5 

kandidater disputert, og ytterligere en avhandling er godkjent for disputas, men tidspunktet for 

denne er ennå ikke avklart. 

 

Avdelingen har hatt fokus på å øke porteføljen av ph.d.-kurs i egen regi, og har utviklet flere 

nye kurs som blir gjennomført i år eller neste år.    

 

3.3.4 Avdelingens systematiske kvalitetsarbeid 

 

En viktig del av kvalitetssikringssystemet er å foreta en systematisk evaluering av avdelingens 

emner og studieprogrammer, hvor studentenes tilbakemeldinger vurderes og hensyntas. Her er 

Studiebarometeret (SB) er en viktig informasjonskilde når det gjelder å identifisere 

forbedringspunkter. Samtidig har avdelingen observert at økt kommunikasjon og 

tilrettelegging har medført lavere score i SB. Vi har ikke klart å finne ut av hva dette skyldes, 

men en mulig forklaring er at økt bevissthet om muligheter og rettigheter kan endre terskelen 

for når man er fornøyd. Dette forholdet bør kanskje vurderes som gjenstand for en kartlegging 

i SB. Studentevaluering av undervisning og utdanning skal bidra til å videreutvikle kvaliteten 

på undervisningen og studietilbudene. Alle emner skal evalueres minst hvert tredje år. 

Studentene skal evaluere undervisningen, eget læringsarbeid, arbeidsmåter, læringsutbytte og 

organisatoriske rammer.  

 

Avdelingen gjennomførte 17 emneevalueringer høsten 2018 og 10 våren 2019. Resultatet av 

emneevalueringene ble sendt til studieleder og evalueringene danner basis for 

studieprogramrapportene. Avdelingen startet arbeidet med å studieprogramrapporter i 

studieåret 2018/2019, og det er ble utviklet rapporter for flere av studieprogrammene. 

 

Avdelingen startet våren 2019 arbeidet med periodiske studieprogramevalueringer ved å sette 

opp en plan for arbeidet med syklus for hvert program. Avdelingen startet periodisk 

studieprogramevaluering for Ph.D programmet i logistikk våren 2019, et arbeid som vil 

fortsette utover høsten hvor en ekstern sakkyndig komite skal bidra inn i evalueringen. 

 

 Plan for 

evaluering 

Igangsatt  Ferdigstilt 

studieprogram-

evaluering 

Bachelor i logistikk og SCM Høst 2019 01.08.2019 
 

Bachelor i marin logistikk og økonomi Vår 2022 
  

Bachelor i petroleumslogistikk Vår 2021 
  

Bachelor i IT og digitalisering (ny) Vår 2024 
  

Erfaringsbasert master i logistikk Høst 2023    

MSc in Logistics Høst 2019 01.08.2019  
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MSc in Petroleum Logistics Vår 2021   

Årsstudium IT  Vår 2024   

Årsstudium IT nett Vår 2024   

Ph.D. in Logistics Vår2019 01.01.2019  

Erfaringsbasert master i helselogistikk 

(ny) 

Vår 2024   

 
Status for internakkrediteringsarbeidet ved Avdelingen 2018/2019 er (program godkjent i 

avdelingsstyret):  

 

 Bachelor i logistikk og SCM 

 Bachelor i marin logistikk og økonomi 

 Bachelor i petroleumslogistikk 

 Bachelor i IT og digitalisering (ny 2019) 

 Bachelor i bærekraftig logistikk og sirkulær økonomi 

(ny 2019) 

 Erfaringsbasert master i logistikk 

 Master of Science in Logistics 

 Master of Science in Petroleum Logistics 

 Årsstudium IT nettstudium 

 Årsstudiium IT 

 Ph.D in Logistics 

 Erfaringsbastert master i helselogistikk og digitale 

systemer (Ny 2020) 

 

En del av internakkrediteringsprogrammene er redegjørelser for styrke og sammensetning av 

fagmiljøet tilknyttet programmene. Et krav i studietilsynsforskriften § 2-3 er at 50 % av 

fagmiljøet som underviser på Masterstudier, og 20 % på Bachelorstudier, skal ha 

førstekompetanse. Her tilfredsstiller avdeling for logistikk kravene i og med at over 95% av 

fagstaben har førstekompetanse, og vel 50 % har professorkompetanse. 

 

3.3.5 Samlet vurdering, utfordringer og tiltak 

 

Avdeling LOG er tilfreds med økningen i antall studenter, og vil fortsette arbeidet med både å 

øke antall studenter, redusere frafall og styrke undervisningskvaliteten. 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 er i denne 

omgang nær sluttført, og styrking av den administrative ressursen er godt i gang. Avdelingen 

har en betydelig forskningsinnsats, og ligger helt i toppen nasjonalt når det gjelder 

publikasjonspoeng/ansatt, selv om vi utover i 2019 har sett en nedgang som vi regner med er 

forbigående. 

 

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 kontinuerlig 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 
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studiekvaliteten, og avdelingen legger stor vekt på det kontinuerlige kvalitetsarbeidet 

gjennom evalueringer og identifisering av forbedringstiltak. 

 

Det er ønskelig i større grad å integrere våre bachelor- og masterstudier med arbeidslivet. 

Avdelingen har planer om å arrangere 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.  

 

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:  

 

 Av viktig kvalitetsarbeid i 2018 kan nevnes arbeidet med å forbedre prosedyrene rundt 

utviklingen av nye studieprogram, i tillegg til en ny og bedre mal for årsrapporten for 

studiekvalitet. Høsten 2018 ble det igangsatt en gjennomgang av alle studier som følge 

av endringer i tilsynsforskriften og studiekvalitetsforskriften for å påse at alle studier 

oppfyller kravene. 

 

 Det er innført kullmøter og to møter pr semester i alle kvalitetsteamene. Alle møter 

skal ha referater, slik at arbeidet blir bedre dokumentert og den videre oppfølgingen 

blir lettere å følge opp. 

 

 HiMolde har innført Canvas som ny læringsplattform (LMS) og var i 2018 i full drift 

med det nye systemet. Tilbakemeldingene fra studenter og faglige ansatte er i all 

hovedsak positive. Et mål med ny LMS er økt dialog med studentene og gi studentene 

mer og bedre tilbakemelding. Det er også innført et nytt pensumlistesystem, Leganto 

som er integrert med Canvas. Leganto skal gi studentene bedre oversikt over pensum i 

sine emner. 

 

 Andelen digitale skoleeksamener er nå på 63 %. I tillegg er 63 % av alle 

hjemmeeksamener (inkl. prosjektoppgaver og masteroppgaver) også innlevert digitalt- 

Digital eksamen legger til rette for digitalisering av andre oppgaver som innlevering 

av sensur, begrunnelser og klagebehandling. Det er også en forutsetning for å kunne 

gjøre plagiatkontroll at hjemmeeksamen er levert digitalt.  

 

 Høsten 2018 ble det tilsatt en seniorrådgiver med arbeidsområde pedagogisk utvikling 

av undervisningen ved bruk av ulike digitale verktøy. Som eksempler på aktuelle 

metoder er studentaktivitet i forbindelse med omvendt klasserom, produksjon av 

kortvideoer, podcast, skjermopptak mv. Det legges til rette for at fagansatte skal kunne 

diskutere egen undervisning og lære av hverandre. Målet med arbeidet er at studentene 

skal få godt tilrettelagte undervisningsopplegg hvor ulike arbeidsmetoder benyttes.  
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 Det er etablert en «Si fra»-ordning lett synlig på HiMoldes hjemmeside der både ansatte 

og studenter oppfordres til å si fra dersom noe bør forbedres. Det oppfordres til særlig å 

varsle om alvorlige og kritikkverdige forhold, men også til å og tilbakemeldinger om 

læringsmiljø og bygningsmessige forhold. Si fra-ordningen erstatter den tidligere 

Dialogknappen. 

 

 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. 

 

 Det har vært stort fokus på mottak av nye studenter, fadderordninger og inkludering av 

nye studenter i studiemiljøet. HiMolde deltar i prosjektet «kompetansedeling for 

studenter suksess i høyere utdanning» og flere ansatte har deltatt på ulike seminarer og 

workshop. Tiltak for å lette overgangen fra videregående skole til høyere utdanning og 

redusere frafall står sentralt i prosjektet. SiMolde har det siste året fått finansiert 

prosjektet «En god start» av helsedirektoratet. Formålet med prosjektet er å senke 

terskelen for å starte i høyere utdanning og gi alle studenter en god start på studiet, 

med særlig vekt på psykisk helse. Prosjektet har flere elementer som 

studieforberedende dager, velkomstverter og flere rusfri sosiale tilbud for studentene. 

Det er også arrangert ulike kurs og arrangementer for studentene med fokus på 

studieteknikk, eksamensmestring og sosial møteplasser. 

 

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. Studentbaren i Molde – 

Smuget, ble tildelt Studiemiljøprisen i 2019. Prisen ble tatt imot av Smugets leder Morten 

Lygresten. 

 

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 2019 gikk til førstelektor Eddie Rekdal.  
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4.3 Læringsmiljøutvalget (LMU) 

LMU har hatt fem møter og behandlet 37 saker, inkludert orienteringssaker. LMU har 

samarbeidet godt med Studentsamskipnaden i Molde, og særlig med Studentrådgiver, i 

2018/2019. 

LMU skal arbeider for et godt og inkluderende læringsmiljø for studenter ved HiMolde. 

LMU har blant annet behandlet følgende saker: 

 mottak av nye studenter til HiMolde 

 inkludering av studenter som følger bachelorprogram på norsk, men som ikke har 

norsk som morsmål. 

 oppfølgning av resultater fra Studiebarometeret 2018 

 oppfølgning av resultater fra Studentundersøkelsen om Helse og Trivsel, SHoT 

undersøkelsen, 2018. 

 tiltak for studenters psykiske helse og trivsel ved HiMolde. 

 tiltak for bedring av føring av sensur innen frist ved HiMolde. LMU utarbeider 

oversikt over forsinket sensur i rapport fra 2018/2019. 

 LMU mottok 6 henvendelser til Dialogknappen i 2018/2019. Sakene som ble spilt inn 

er knyttet til bygg, ventilasjon og leseplasser. 

 

 

Representanter for LMU har deltatt på følgende nasjonale samlinger; 

 Kurs arrangert av Prosjektet for studenters suksess ved høyere utdanning. Prosjektet 

skal hindre frafall, spesielt i første semester.  

 Universell Forum. Forum tok for seg studenters behov for tilrettelegging og universell 

utforming av IKT. 

 LMU Forum. Årlig samling med LMU representanter fra hele sektoren 

 LMU rapport 2018/2019 

 

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. 

 

 

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-adm.himolde.no/om/organisasjon/rad-utvalg-og-nemnder/lmu/index.html?vrtx=admin
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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, 

gjennomstrømming og resultatene i Studiebarometeret og SHOT-undersøkelsen. Samarbeid 

med studentene blir viktig i dette arbeidet. 

 

Det er et stort sprik i inntakskvaliteten. Avdelingene ved høgskolen er ulike og har ofte 

forskjellige utfordringer. Enkelte studier har svært lave karaktersnitt.  

 

Høsten 2018 var det 2265 registrerte studenter ved HiMolde (mot 2333 høsten 2017). Den 

langsiktige tendensen en økning i antallet egenfinansierte studenter.  

 

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 undervisningen, og det vil ha konsekvenser for både 

diskusjoner, faglig samspill og læringsmiljøet. 

 

Resultatkvalitet  

Gjennomføring på normert tid på bachelornivå har økt fra 52,2 % i 2017 til 54,7 % i 2018.  

 

På masternivå fullførte 58,4 % på normert tid i 2018, noe som er en nedgang fra 2017. På 

masternivå er gjennomføringsprosenten for HiMolde fremdeles høyere enn for resten av 

sektoren som ligger på 53,6%.  

 

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.  

 

For enkeltemner er fortsatt strykprosenten høy for Anatomi, fysiologi og biokjemi, bachelor 

sykepleie, men har en nedgang i 2018 til 33,88% (2017: 45,9%). På bachelor vernepleie, 

Medikamentregning test, gikk strykprosenten derimot opp fra 38,98% i 2017, til 41,38% i 

2018. 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.  
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Gjennomstrømmingen, spesielt i bachelorutdanningene, en utfordring som krever kontinuerlig 

innsats. Frafall og gjennomstrømming henger også selvsagt sammen med inntakskvaliteten.  

 

 

5.2 Oppsummering av det systematiske kvalitetsarbeidet 

 

Avdelingene har arbeidet godt i den interne akkrediteringsprosessen som skal dokumentere at 

kravene i studietilsynsforskrifta er oppfylt. I forbindelse med de interne akkrediteringene har 

det vært gjennomført en kontroll av at alle fagmiljø tilknyttet studiene tilfredsstiller kravene i 

tilsynsforskriftas §2-3 (2) og (4). Fremover vil internakkrediteringer bli gjennomført i forkant 

av de periodiske studieprogramevalueringene, men avdelingene skal hvert år kontrollere at 

fagmiljøet tilknyttet studiene tilfredsstiller kravene tilsynsforskriftas §2-3 (2) og (4). 

 

Emne- og underveisevalueringer gjennomføres systematisk, og det skrives en 

studieprogramrapport for hvert program som danner grunnlaget for avdelings innspill til 

årsrapport om studiekvalitet. Avdeling HS har tradisjon for grundige studieprogramrapporter, 

og dette er nå innført også for avdeling LOG og ØS. Kvalitetsteam og kullmøter 

gjennomføres for alle studieprogram.  

 

Høsten 2018 ble det utarbeidet retningslinjer for arbeidet med periodiske 

studieprogramevalueringer og satt opp tidsplaner. Flere evalueringer er igangsatt, men det 

trengs jevnlig rapportering i avdelingene på dette arbeidet for å sikre fremdriften i de 

igangsatte evalueringene og også at alle studieprogram evalueres etter planen. De periodiske 

evalueringene skal legges frem for styret. 

 

En ny kvalitetshåndbok for utdanning for HiMolde ble godkjent av høgskolestyret våren 

2019. Kvalitetshåndboken beskriver alle rutiner og prosesser som støtter opp om det daglige 

arbeidet med studiekvalitet. Det ble behov for å presisere beskrivelsene av roller og ansvar, så 

en revidert utgave av kvalitetshåndboken legges frem for høgskolestyret i desember 2019. 

 

 

 

5.3 Oppfølging av tiltak nevnt i årsrapporten 2017/2018 

Det er flere tiltak i årsrapporten for 2017/2018 som er videreført også i årets rapport. Dette 

gjelder satsning på digitalisering og pedagogikk (inkl UH-ped), forankring av kvalitetsarbeid 

og fokus på krav og forventinger fra KD og NOKUT, utarbeiding av en ny handlingsplan for 

internasjonalisering, økt fokus på samarbeid med næringsliv og offentlig sektor i regionen i 

forbindelse med studieprogramutvikling, mer bruk av hjelpelærer og studentaktive pedagogiske 

metoder 

 

Det er etablert en meritteringsordning for undervisere, det er innført tiltak for bruken av 

karakterskalaen på masternivå og det er innført nye frister for etablering av nye studieprogram. 

 

Det arbeides kontinuerlig arbeid med å forbedre læringsmiljøet selv om dette ikke står som et 

eget punkt i årets rapport. 
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5.4 Prioriteringer og tiltak fremover 

 

 Det er innført nye frister fra 2019 for etablering av nye studieprogram. Avdelingen 

foreslår nye studier for påfølgende studieår (med tanke på oppstart halvannet år 

senere) innen 1. mai. Nye studier skal akkrediteres internt eller av NOKUT, og dette 

skal gjøres på høsten året før påtenkt oppstart. For å sikre prosessen, foreslås det at 

internakkrediteringsdokument og godkjent studieplan nå skal forelegges styret før nye 

studier kan lyses ut for opptak (normalt i desember). 

 

 Økt satsing på digitalisering av undervisning og pedagogikk. Fokus på studentaktive 

pedagogiske metoder og mer bruk av hjelpelærer og øvingstimer i undervisningen. 

 

 Arbeidet med Høgskolens kvalitetsarbeid skal være godt forankret i hele 

organisasjonen og vi skal oppfylle krav og forventninger fra KD og NOKUT. Vi skal 

være tidligere ute med komplette emnebeskrivelser, ferdige pensumlister, læringsmål 

og -utbytte og tilordning av faglig ansvar og hjelpelærerressurser 

 

 Iverksette tiltak for å øke gjennomstrømningen i studiene 

 

 Mer bruk av sosiale/faglige samlinger/turer, særlig i innledningen av studiene. 

 

 Følge opp rapport om studielederrollen og gjennomføre tiltak for å tydeliggjøre 

studielederrollen og tydelig faglig ledelse av studiene. 

 

 Pedagogiske ferdigheter skal videreutvikles og flere skal ha formell UH-pedagogisk 

kompetanse 

 

 Ny handlingsplan for internasjonalisering  

 

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

å sikre at høgskolens studier er relevante for arbeidslivet og at studentene opplever 

studieprogrammene som relevante. Behov for studieprogramråd skal utredes.  

 

 Høgskolens studier bør gi studentene kunnskap om IKT, bærekraft og 

klimaproblematikk. Avdelingene må vurdere å hvordan dette kan innføres i studiene. 

  
 


