
Kvalitetssystemet
– et verktøy for å sikre og utvikle

studiekvaliteten ved Høgskolen i Molde



Kvalitetssystemet
• Er retningslinjer for ansatte og studenter ved 

Høgskolen i Molde (HiMolde)
• Skal sikre og utvikle studiekvaliteten hos oss
• Skal være en integrert del av hverdagen

til studenter og ansatte ved HiMolde



Kvalitetssystemet skal bidra
til at du som student:



Kvalitetssystemet skal:

• Bidra til kontinuerlig kvalitetsforbedring
• Sette studentens læring i sentrum
• Synliggjøre god kvalitet og avdekke sviktende kvalitet
• Gi informasjon til ledelse og styret, slik at de kan ta

avgjørelser om prioritering og ressursfordeling
• Avklare hvem som har ansvar for hva når

det gjelder utviklingen av studiekvalitet



Vi forventer av deg som student:



Arenaer for medvirkning

Student-
demokratiet

Studenttinget består av 
valgte studenter fra hver 

avdeling som sammen
ivaretar dine

interesser

Studenttinget
representerer studentene i 

råd, utvalg og i arbeidet 
med studiekvalitet

Kvalitets-
team

Alle studier ved HiMolde 
har et kvalitetsteam

De behandler saker om 
undervisningsopplegg, 
studie- og læringsmiljø, 

evalueringer og 
endringer

Kvalitetsteam består av 
studenter og faglige 

ansatte

Kullmøter

Disse møtene samler 
studenter på samme 

årskull slik at de treffer 
faglærere og 
studieledere. 

Kullmøtene er en viktig 
mulighet til løpende 

informasjonsutveksling 
og dialog om 
forbedringer

Emne-
evalueringer
Spørreundersøkelse

Gir studentene 
anledning til å gi 
tilbakemelding

om opplegget for, og
gjennomføringen av

hvert emne



Arenaer for medvirkning

Studiestart-
undersøkelsen

Hvordan får nye 
studenter kjennskap til 

HiMolde?

Vi trenger tilbakemelding 
på

opplegget rundt 
studiestart!

Kandidat-
undersøkelse

Kartlegger om 
uteksaminerte 

studenter har fått 
relevant og spennende 

arbeid

Hvordan var 
studiesituasjonen ved 

HiMolde?

Studentenes
Helse- og Trivsels-

undersøkelse
(SHoT)

Dette er en nasjonal 
undersøkelse som kartlegger 

helse og trivsel hos alle 
studentene i Norge

Studie-
barometeret
Nasjonal spørreunder-
søkelse fra NOKUT som 

gjelder for alle 2.års-
studenter på studie-

program (bachelor- og 
masterstudenter)

Formål:
styrke arbeidet med

kvalitetsutvikling i høyere 
utdanning og får nyttig

informasjon om
studiekvalitet gjennom 

studiebarometeret ─

men bare hvis du svarer!

Vi skal



Arenaer for medvirkning

Si fra!
• Meldingstjeneste for studenter
• Si fra om det som fungerer bra og dårlig
• Varsling om alvorligere saker

himolde.no/sifra



En LITEN påminnelse:
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