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Nummerering av vedlegg: Studieprogrammenes vedlegg er nummerert fra 1 og 
oppover for hvert studieprogram. I institusjonsdokumentasjonen er vedleggene 
nummerert tresifret, hvor første vedlegg er 101. Første siffer representerer kapittel. 

1. Studietilsynsforskriften § 4-1 (2) 
Kvalitetsarbeidet skal være forankret i institusjonens styre og ledelse på alle nivåer. Institusjonen skal 
gjennom kvalitetsarbeidet bidra til å fremme en kvalitetskultur blant ansatte og studenter. 
 

1.1 Leseveiledning for vedlagt dokumentasjon 

Bachelor i marin logistikk og økonomi er ett av tre bachelorprogram som Avdeling for logistikk har 
ansvar for ved studiested Kristiansund. Bachelor i marin logistikk og økonomi underlegges samme 
krav til studiekvalitet som bachelorprogrammet i logistikk i Molde, og saker vedrørende 
programmets studiekvalitet behandles i Avdeling for logistikks avdelingsstyre, som er avdelingens 
øverste organ (vedlegg 1). Avdelingsstyrets faste medlemmer består av fire representanter fra 
fagmiljøet, en fra øvrige enheter samt to studenter. Av de faglige representantene kommer én fra 
studiested Kristiansund, noe som er viktig for at relevante synspunkter fra Kristiansund ivaretas 
(vedlegg 2). Protokoll fra avdelingsstyremøtene publiseres på Høgskolen i Moldes webside, slik at alle 
avdelingens ansatte på begge studiestedene kan holde seg orientert om vedtatte saker knyttet til 
avdelingens og høgskolens kvalitetsarbeid (vedlegg 3). 

Avdelingsledelsen består av dekan og kontorsjef, som er ansvarlig for informasjonsflyten om 
kvalitetsarbeidet mot de øvrige fagansatte på avdelingen. Åtte av avdelingens fagansatte er lokalisert 
ved studiested Kristiansund. De Kristiansund-ansatte er integrert på lik linje med de ansatte i Molde, 
og gis de samme rettigheter til å uttale seg om høringer og annet. knyttet til kvalitetsarbeidet 
(vedlegg 4). Avdelingsmøtene har dessuten et godt oppmøte fra de ansatte ved studiested 
Kristiansund. På avdelingsmøtene arbeides det på tvers av studiestedene med studieplanutvikling og 
avdelingsmøtene er en viktig arena for erfaringsutveksling mellom Molde og Kristiansund (vedlegg 5). 

I juni 2019 ble det ansatt en studiestedkoordinator ved studiested Kristiansund (vedlegg 6 
stillingsbeskrivelse). Studiestedkoordinatoren er et viktig bindeledd mellom de faglige avdelingene, 
administrasjonen, Høgskolesenteret i Kristiansund og nærings- og samfunnslivet. I kvalitetsarbeidet 
har studiestedskoordinatoren ansvaret for å bistå studieleder i oppfølgingen av kvalitetsarbeidet, 
herunder rollen som referent og aktiv deltager i kvalitetsmøtene (vedlegg 7). 

Det er studielederen som har det overordnede ansvaret for gjennomføring og videreutvikling av 
programmet (vedlegg 1 i dokumentasjonen for master i logistikk). Studieleder er ansvarlig for 
informasjonsflyten mot studentene, både faglige og administrative saker. Studieleder gjennomfører 
kvalitetsteammøter på programmet, samt kullmøter med studentene i samarbeid med 
studiestedskoordinator (vedlegg 7). 

Kullmøtene og kvalitetsteammøtene kan avdekke problemer som studieleder setter fokus på 
gjennom ulike tiltak, alt fra problemer med fysiske bygg til faglig innretning i emnene. Det lages 
tiltaksplan for ulike tema/utfordringer som kommer opp i møter med studentene, hvor det beskrives 
hvem som har ansvaret for oppfølging (vedlegg 8). 
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Avdelingen har også fokus på at studentene i marin logistikk og økonomi skal være orientert om 
kvalitetsarbeidet ved Høgskolen i Molde, og har arrangert informasjonsmøter med blanding av sosialt 
samvær og informasjon. For høstsemesteret ble dette arrangert 25. september 2019 (vedlegg 9).  Det 
ble også avholdt et eget møte for tillitsvalgte i Kristiansund 1. november 2019 i regi av studiekontoret 
(vedlegg 10). 

1.2 Oversikt over nummererte vedlegg 

Vedlegg 1 Mandat avdelingsstyret 
Vedlegg 2 Sammensetning av avdelingsstyret for avdeling LOG 
Vedlegg 3 Eksempel på protokoll fra avdelingsstyremøte på nettsiden 
Vedlegg 4 Epost til avdelingen, eksempel på høring 
Vedlegg 5 Avdelingslunsj foiler 10.10.2018 
Vedlegg 6 Utlysningstekst studiestedkoordinator Kristiansund 
Vedlegg 7 Kvalitetsteammøte 25.10.2019 
Vedlegg 8 Møtereferat 8. november, oppfølging av kvalitetsteammøte 
Vedlegg 9 Referat kullmøte 21.10.2019 
Vedlegg 10 Møte i regi av studiekontoret 1.11.2019 
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2. Studietilsynsforskriften § 4-1 (3) 
Institusjonen skal ha ordninger for å systematisk kontrollere at alle studietilbud tilfredsstiller kravene i 
forskrift om kvalitetssikring og kvalitetsutvikling i høyere utdanning og fagskoleutdanning § 3-1 til § 
3-4 og kapittel 2 i denne forskrift. 
 

2.1 Leseveiledning for vedlagt dokumentasjon 

Høgskolen i Molde har selvakkrediteringsrett for studier på bachelor- og mastergradsnivå innenfor 
logistikk. Avdeling for logistikk har gjennomført en intern akkreditering av sine studieprogrammer og 
vil gjennomføre interne akkrediteringer hvert 6. år for å dokumentere at studietilbudene 
tilfredsstiller kravene i gjeldende forskrifter (vedlegg 608 i institusjonsdokumentasjonen). 
Avdelingens bachelorprogram ved studiested Kristiansund er underlagt de samme kravene til 
studiekvalitet som bachelorprogrammene i Molde, og internakkrediteringsnotat for Bachelor i marin 
logistikk og økonomi ble godkjent i avdelingsstyret i 17.06.2019 (vedlegg 11 og 12). 

Det er studieleder for Bachelor i marin logistikk og økonomi som er ansvarlig for å lage 
internakkrediteringsrapporten for programmet (vedlegg 13). Internakkrediteringsrapporten skal 
inneholde adekvat informasjon i henhold til studietilsynsforskriftens kapittel 2, § 2-2 krav til 
studietilbudet og § 2-3 krav til fagmiljø. Med hensyn til krav til fagmiljø, støttes studieleder av 
avdelingsledelsen, som fyller ut en tabell over faglige ansattes bidrag inn i studieprogrammene. Dette 
gjøres på våren, samtidig med ressursallokeringen på avdelingens kurs (vedlegg 21 i 
dokumentasjonen for master i logistikk).   

Avdelingen skal gjennomføre periodisk evaluering av Bachelor i marin logistikk og økonomi hvert 6. 
år. Evalueringen gjennomføres i tre trinn; avdelingens forarbeid gjennom systematisk innhenting av 
informasjon, ekstern evaluering og avdelingens oppfølging av evalueringsrapporten. Resultatet fra 
kvalitetsarbeidet skal inngå i utviklingen av høgskolens samlede studieportefølje samt brukes i 
forbedringsarbeidet av studieprogrammet. Dekan har ansvar for at det gjennomføres periodiske 
evalueringer minimum hvert sjette år, og at det foreligger en plan for evalueringene. Periodisk 
evaluering for Bachelor i marin logistikk er planlagt gjennomført våren 2022 (vedlegg 21 i 
dokumentasjonen for master i logistikk). 

2.2 Oversikt over nummererte vedlegg 

Vedlegg 11 Sakspapirer avdelingsstyremøte LOG 17.06.2019 
Vedlegg 12 Protokoll avdelingsstyremøte 17.06.2019 
Vedlegg 13 Internakkrediteringsnotat for Bachelor i marin logistikk og økonomi 
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3. Studietilsynsforskriften § 4-1 (4) 
Institusjonen skal systematisk innhente informasjon fra relevante kilder for å kunne vurdere kvaliteten 
i alle studietilbud. 
 

3.1 Leseveiledning for vedlagt dokumentasjon 

Bachelor i marin logistikk og økonomi startet høsten 2017, og det første kullet uteksamineres til 
våren 2020. Studieleder for Bachelor i marin logistikk og økonomi innhenter informasjon fra flere 
kilder. Studiekontoret tar ut oversikter fra FS/Tableau med relevante nøkkeltall. Gjennom rapportene 
kan studieleder kartlegge studentrekruttering, studiepoengproduksjon, gjennomsnittlig strykprosent, 
resultater for hovedkategoriene i Studiebarometeret og gjennomføring på normert tid (vedlegg 14). 
Tallene kan gi nyttige signaler om kvaliteten på program eller emnenivå. I tillegg henter studieleder 
informasjon fra Studiebarometeret som også inngår i programmets vurderingsgrunnlag (vedlegg 15). 

Informasjon om studentenes vurdering av kvaliteten på programmet innhentes gjennom 
regelmessige møter i kvalitetsteamet (vedlegg 16 og 17), kullmøter (vedlegg 18) og gjennom 
emnevalueringer. 

En viktig del av kvalitetssikringssystemet er å foreta en systematisk evaluering av alle emner som 
inngår i programmet. De ulike emnene gjennomgår en emneevaluering ut ifra en oppsatt syklus som 
avdelingsadministrasjonen følger opp i henhold til fastsatt plan (vedlegg 19). Evalueringen skjer mot 
slutten av hvert semester, og emnene skal minst evalueres hvert 3. år. Emner som er nye, har fått 
vesentlig endret innhold, eller som har fått ny faglærer, skal evalueres. Dette gjaldt for eksempel 
emnet MAT100 som ble evaluert både høsten 2017 og på nytt høsten 2019 på grunn av endret form 
med obligatorisk oppmøte (vedlegg 19, 20, 21, 22, 23 og 24). 

For bachelorprogrammet i marin logistikk og økonomi ble det gjennomført fem emneevalueringer i 
2018 og fem i 2019 (vedlegg 20, 21, 22, 23 og 24). Etter evalueringsfristen har gått ut, samler 
faglærerne erfaringene i en sluttrapport (vedlegg 25, 26 og 27) som sendes studieleder og kontorsjef. 
Sluttrapportene fra faglærer danner basis for studieleders studieprogramrapport. 
Studieprogramrapporten skal inneholde en oppsummering av evalueringene og skissere eventuelle 
tiltak som må gjøres etter tilbakemeldinger fra studentene i emneevalueringene (vedlegg 28). 
Studieprogramrapporten skal sendes dekan, som legger rapporten, sammen med de øvrige 
studieprogramrapportene, til grunn for avdelingens kvalitetsarbeid i årsrapport om studiekvalitet 
(vedlegg 108 og 109 i institusjonsdokumentasjonen). 

Emner innen marin tematikk, som er studieprofilen, utføres blant annet med bruk av gjesteforelesere 
(vedlegg 29). Studiet ble utviklet av egne fagansatte med lang og god erfaring fra virksomhet i marin 
sektor. Disse benyttet sine næringslivskontakter ved utvikling av studiet (vedlegg 30). Det ble 
gjennomført møte med daglig leder i bedriften Aquaship. Fokus var rettet mot kvantitativ analyse 
innen havbruk, særlig relevant for emnet MAR300. Emneansvarlig for MAR300 samt dekan og 
studieleder deltok på møtet og nytt oppfølgingsmøte er planlagt i 2020 (vedlegg 31). 

Da studiet nylig er igangsatt, har ikke studieleder sett behovet for å endre programprofilen til nå. 
Mye av dialogen har derfor gått bilateralt mellom de ulike emneansvarlige. Etter at første kull har 
fullført våren 2020, planlegger fagmiljøet å gå gjennom programmets faginnhold for å se om det er 
behov for endring. 
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3.2 Oversikt over nummererte vedlegg 

Vedlegg 14 Nøkkeltall fra studiekontoret 
Vedlegg 15 Studiebarometeret Bachelor i marin logistikk og økonomi 
Vedlegg 16 Referat fra kvalitetsteammøte 28.10.2019 
Vedlegg 17 Referat fra kvalitetsteammøte 20.03.2019 
Vedlegg 18 Referat kullmøte 6.02.2019 
Vedlegg 19 Plan for emneevaluering logistikkemner 
Vedlegg 20 Plan evaluering vår 2018 
Vedlegg 21 Plan evaluering høst 2018 
Vedlegg 22 Plan evaluering vår 2019 
Vedlegg 23 Plan evaluering høst 2019 
Vedlegg 24 Eksempel på emneevaluering 
Vedlegg 25 Sluttevaluering MAR 100 høst 2018 
Vedlegg 26 Sluttevaluering MAR 200 vår 2018 
Vedlegg 27 Sluttevaluering MAR 400 høst 2018 
Vedlegg 28 Studieprogramrapport for Bachelor i marin logistikk og økonomi 2018/2019 
Vedlegg 29 Oversikt over gjesteforelesere 
Vedlegg 30 Presentasjon gjesteforelesere MAR emner 
Vedlegg 31 Møte med Aquaship 12.06.2019 
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4. Studietilsynsforskriften § 4-1 (5) 
Kunnskap fra kvalitetsarbeidet skal brukes til å utvikle kvaliteten i studietilbudene og avdekke 
eventuelt sviktende kvalitet. Sviktende kvalitet skal rettes opp innen rimelig tid. 
 

4.1 Leseveiledning for vedlagt dokumentasjon 

Møter med studentene, i form av kullmøter og kvalitetsmøter, er viktige arenaer for å fange opp 
utfordringer i undervisningen og læringsmiljøet. På Bachelor marin logistikk og økonomi-programmet 
meldte studenter fra om overlapp i faginnholdet mellom de to emnene LOG510 og SCM110 (vedlegg 
7). Problemstillingen ble diskutert både i kvalitetsteammøte og avdelingsmøte logistikk, og resultatet 
ble at det rokkeres om på rekkefølgen emnene gis (vedlegg 32 og 33). 

Emneevalueringene av Bachelor marin logistikk og økonomi-emner i 2018 og 2019 viste god 
tilfredshet med undervisningen med unntak av undervisningen i MAR301 (vedlegg 34). Utfordringen i 
MAR301 gikk på at faglærer ikke ga tidlig nok informasjon om fagplanen i Canvas. Studieleder bisto 
faglærer ved å gi bedre innføring i det digitale læringsverktøyet, slik at dette problemet ble et 
engangstilfelle. Innføringen ble gjort muntlig. 

Faglærerne er ansvarlige for å foreslå tiltak for egne emner i sluttrapportene som skrives etter endt 
emneevaluering (vedlegg 20, 21, 22, 23 og 24), og studieleder samler opp tiltakene i sin 
studieprogramrapport som sendes til dekan (vedlegg 28). Studieleder har ansvar for koordineringen 
av programmet, og har jevnlig dialog med faglærerne om utviklingen av programmet, samt 
utfordringer i emnene som avdekkes gjennom studentkontakt eller evalueringer. Koordineringen 
gjøres ad hoc gjennom samtaler, og planlagt, som under fagseminaret på Smøla i 20.-22. mars 2019 
(vedlegg 35). Studieleder deltar også på studieledermøter i Molde, annenhver mandag i måneden. På 
disse møtene deltar dekan, kontorsjef og studielederne for master i logistikk, bachelor logistikk og 
bachelor IT. På studieledermøtene tas det opp utfordringer på programmene, det utveksles 
erfaringer mellom studielederne, samt at det det drøftes ulike relevante saker knyttet til 
studiekvalitet og studielederrollen (vedlegg 36). 

MAT100 er et emne i Bachelor i marin logistikk og økonomi hvor faglærer har tatt tak i problemet 
med sviktende oppmøte i undervisningen. For å bedre forståelsen for matematikk søkte faglæreren 
godkjenning av obligatorisk oppmøte på MAT100, noe avdelingsstyret godkjente i møte 11. 
september 2019 (vedlegg 37 og 38). Matematikk er grunnleggende emne i Bachelor i marin logistikk 
og økonomi, og obligatorisk oppmøte anses som positivt for gjennomstrømmingen. Studentene har 
signalisert at de er veldig fornøyde med omleggingen, og at det er positivt for læringsmiljøet at det 
nå er mange som møter opp i klasserommet (vedlegg 39, 40 og 41). Resultatet fra eksamen høst 
2019 viser lavere frafall og lavere strykprosent i emnet (vedlegg 42). 

De faglig ansatte ved studiested Kristiansund deltar aktivt på avdelingsmøtene i Molde, og i tillegg 
gjennomfører nå studieleder og studiestedskoordinator Kristiansund egne fagmøter i Kristiansund 
(vedlegg 6), noe som er nyttig ettersom staben har økt fra fem til åtte faglig ansatte og fra en til to 
administrativt ansatte i 2019 (vedlegg 43, 44 og 6). 

4.2 Oversikt over nummererte vedlegg 

Vedlegg 32 Referat fra fagmøte om bachelor- og masterporteføljen 15.10.2019 
Vedlegg 33 Arbeidsgruppemøte om studieplanene ved Avdeling for logistikk høst 2019 
Vedlegg 34 Emneevaluering nettskjema MAR 301 
Vedlegg 35 Fagseminar Smøla 21.-23.03.2019 
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Vedlegg 36 Studieledermøter innkalling 
Vedlegg 37 Avdelingsstyremøte LOG 11.09.2019 
Vedlegg 38 Protokoll avdelingsstyre LOG 11.09.2019 
Vedlegg 39 Artikkel fra Khrono om oppmøte MAT 100 23.10.2019 
Vedlegg 40 Artikkel fra Forskerforum om oppmøte MAT 100 34.11.2019 
Vedlegg 41 Epost faglærer-dekan om kvalitetsarbeidet MAT100 - 25.11.2019 
Vedlegg 42 Statistikk MAT100 høst 2019 
Vedlegg 43 Utlysningstekst høgskolelektor Kristiansund 
Vedlegg 44 Utlysningstekst Bachelor i marin logistikk og økonomi 
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5. Samlet liste med dokumenter fra studieprogrammet 
 

Vedlegg 1 Side 10  Mandat avdelingsstyret 
Vedlegg 2 Side 12 Sammensetning av avdelingsstyret for avdeling LOG 
Vedlegg 3 Side 14 Eksempel på protokoll fra avdelingsstyremøte på nettsiden 
Vedlegg 4 Side 15 Epost til avdelingen, eksempel på høring 
Vedlegg 5 Side 16 Avdelingslunsj foiler 10.10.2018 
Vedlegg 6 Side 20 Utlysningstekst studiestedkoordinator Kristiansund 
Vedlegg 7 Side 21 Kvalitetsteammøte 25.10.2019 
Vedlegg 8 Side 28 Møtereferat 8. november, oppfølging av kvalitetsteammøte 
Vedlegg 9 Side 37 Referat kullmøte 21.10.2019 
Vedlegg 10 Side 38 Møte i regi av studiekontoret 1.11.2019 
Vedlegg 11 Side 39 Sakspapirer avdelingsstyremøte LOG 17.06.2019 
Vedlegg 12 Side 40 Protokoll avdelingsstyremøte 17.06.2019 
Vedlegg 13 Side 41 Internakkrediteringsnotat for Bachelor i marin logistikk og økonomi 
Vedlegg 14 Side 46 Nøkkeltall fra studiekontoret 
Vedlegg 15 Side 49 Studiebarometeret Bachelor i marin logistikk og økonomi 
Vedlegg 16 Side 55 Referat fra kvalitetsteammøte 28.10.2019 
Vedlegg 17 Side 56 Referat fra kvalitetsteammøte 20.03.2019 
Vedlegg 18 Side 59 Referat kullmøte 6.02.2019 
Vedlegg 19 Side 65 Plan for emneevaluering logistikkemner 
Vedlegg 20 Side 72 Plan evaluering vår 2018 
Vedlegg 21 Side 74 Plan evaluering høst 2018 
Vedlegg 22 Side 75 Plan evaluering vår 2019 
Vedlegg 23 Side 76 Plan evaluering høst 2019 
Vedlegg 24 Side 78 Eksempel på emneevaluering 
Vedlegg 25 Side 82 Sluttevaluering MAR 100 høst 2018 
Vedlegg 26 Side 83 Sluttevaluering MAR 200 vår 2018 
Vedlegg 27 Side 84 Sluttevaluering MAR 400 høst 2018 
Vedlegg 28 Side 85 Studieprogramrapport for Bachelor i Marin logistikk og økonomi 

2018/2019 
Vedlegg 29 Side 90 Oversikt over gjesteforelesere 
Vedlegg 30 Side 91 Presentasjon gjesteforelesere MAR emner 
Vedlegg 31 Side 93 Møte med Aquaship 12.06.2019 
Vedlegg 32 Side 95 Referat fra fagmøte om bachelor- og masterporteføljen 15.10.2019 
Vedlegg 33 Side 97 Arbeidsgruppemøte om studieplanene ved avdeling for logistikk høst 

2019 
Vedlegg 34 Side 99 Emneevaluering nettskjema MAR 301 
Vedlegg 35 Side 103 Fagseminar Smøla 21.-23.03.2019 
Vedlegg 36 Side 105 Studieledermøter innkalling 
Vedlegg 37 Side 106 Avdelingsstyremøte LOG 11.09.2019 
Vedlegg 38 Side 113 Protokoll avdelingsstyre LOG 11.09.2019 
Vedlegg 39 Side 119 Artikkel fra Khrono om oppmøte MAT 100 23.10.2019 
Vedlegg 40 Side 123 Artikkel fra Forskerforum om oppmøte MAT 100 34.11.2019 
Vedlegg 41 Side 127 Epost faglærer-dekan om kvalitetsarbeidet MAT100 - 25.11.2019 
Vedlegg 42 Side 129 Statistikk MAT100 høst 2019 
Vedlegg 43 Side 130 Utlysningstekst høgskolelektor Kristiansund 
Vedlegg 44 Side 131 Utlysningstekst Bachelor i marin logistikk og økonomi 
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6. Vedlegg 
Fra og med neste side kommer alle vedlegg i stigende nummerrekkefølge. Første side av hvert 
vedlegg er merket med vedleggsnummer i øverste høyre hjørne.
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