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Dokumentets status 

Høgskolen i Sørøst Norge (HSN) er en profesjons- og arbeidslivsrettet institusjon med 
universitetsambisjoner. Det er et hovedmål for HSN å etablere et moderne, 
internasjonalt konkurransedyktig og regionalt forankret flercampusuniversitet.   
 

Da Stortinget i fjor vår behandlet strukturmeldingen (Meld.st. 18, (2014-15) 
Konsentrasjon for kvalitet) framhevet Kirke-, utdannings- og forskningskomiteen at de 
forventet at NOKUT og departementet skulle «legge til rette for effektive og smidige 
søknadsprosesser (…) for institusjoner (som) kan ha et ønske om å skifte institusjons-
kategori som følge av mulige strukturendringer i sektoren» (Innst. 348S (2014-15)). 
Dette utkastet til søknad er et ledd i en slik «effektiv og smidig søknadsprosess». Fordi 
søknaden ikke vil kunne realitetsbehandles før Kunnskapsdepartementets studie-
kvalitetsforskrift og NOKUTs studietilsynsforskrift trer i kraft, er det lagt opp til en 
trinnvis prosess med NOKUT. I denne første runden vil NOKUT etter avtale vurdere om 
søknaden er behandlingsbar, mens resultatene først skal vurderes av en faglig komite 
når HSN sender sin endelige søknad. Dette dokumentet er derfor å anse som et utkast 
til søknad. Dokumentet vil oppdateres etter tilbakemeldinger fra NOKUT, og med nye 
tall etter hvert som de innrapporteres til DBH/NSD. I tillegg er søknaden noe mangelfull 
på enkelte områder der vi ikke har fullgode data for den nye institusjonen. Dette gjelder 
særlig kapittel 4 om ansatte i undervisnings- og forskerstillinger. Dette vil ferdigstilles 
når alle ansatte er plassert i ny organisasjonsstruktur. I endelig versjon av søknaden vil 
data om dette inkluderes.  
 
Søknaden skal følges av vedlegg som dokumenterer ulike forhold ved HSN. I samråd 
med NOKUT er disse ikke lagt ved denne versjonen. Det er imidlertid utarbeidet lister 
over planlagte vedlegg til alle kapitlene.  
 
 
 
Bakkenteigen, 1. juli 2016 
 
 
Petter Aasen 
Rektor 
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1 Innledning 
Høgskolen i Sørøst-Norge (HSN) har en profesjons- og arbeidslivsorientert hovedprofil. 

Dette gjør HSN godt rustet til å møte utfordringer og muligheter i årene som kommer. 

Høgskolen er en flercampusinstitusjon og skal være regionalt forankret med studie-

steder i alle de tre fylkene Buskerud, Vestfold og Telemark. Høgskolen har studiesteder i 

Drammen, Vestfold, Kongsberg, Ringerike, Bø, Notodden, Porsgrunn og Rauland.  

 

Høgskolen har ca. 17 000 studenter og 1500 ansatte. I 2014 ble det uteksaminerte 2868 

kandidater fra høgskolens ulike studieprogrammer. Forskningen ved HSN er i stor grad 

knyttet til høyskolens profil som en profesjons- og arbeidslivsrettet institusjon med 

faglig tyngdepunkt innenfor de store områdene lærerutdanninger, helse- og sosial-

fagutdanninger, teknologisk utdanninger og økonomisk-administrative utdanninger.  

 

Høgskolen har en bredt sammensatt studieportefølje på både bachelor-, master- og 

ph.d.-nivå. Hovedvekten av studentene er på bachelornivå, men med muligheter for 

gjennomgående studieløp til master- og doktorgradsprogram fra de fleste av bachelor-

utdanningene.  

 

Søknaden er skrevet opp mot Kunnskapsdepartementets studiekvalitetsforskrift av 24. 

juni 2016 og NOKUTs gjeldende studietilsynsforskrift. NOKUTs veiledning fra april 2015 

for institusjoner som søker akkreditering som universitet, er også lagt til grunn. Endelig 

søknad fra HSN vil tilpasses ny studietilsynsforskrift som forventes å fastsettes innen 

utgangen av 2016. 

 

HSN har vedtatt ny organisasjonsmodell gjeldende fra 1.1.17. Det innebærer blant 

annet organisering i fire nye fakulteter:  

- Fakultet for helse- og sosialvitenskap 

- Fakultet for Humaniora, idretts- og utdanningsvitenskap 

- Fakultet for teknologi, maritime fag og naturvitenskap  

- Handelshøyskolen. 

 

Ut 2016 videreføres de eksisterende åtte fakultetene fra hhv. HiT og HBV. Dette inne-

bærer at det noen steder i søknaden henvises til aktiviteter og resultater knyttet til 

eksisterende åtte fakulteter, mens det andre steder er redegjort for organisering og 

tilbud knyttet til ny organisering.  

 

Faglige ansatte skal innplasseres i ny instituttstruktur den kommende perioden. I og 

med at innplassering ikke er ferdigstilt, er det visse utfordringer knyttet til deler av 

redegjørelsen i kapittel 4 om ansatte i undervisnings- og forskerstillinger. I endelig 

søknad vil ny instituttorganisering ligge til grunn for redegjørelsen knyttet til kravet i § 

3-8 (1). 
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Langs flere av dimensjonene skal resultater ved HSN ses i forhold til sammenlignbare 

universiteter. Det er ikke uten videre enkelt å identifisere sammenlignbare 

universiteter. Det skyldes både at institusjonene har ulike faglige profiler og at land-

skapet i høyere utdanning er i sterk endring, som følge av strukturreformen. Når 

resultater skal relateres til sammenlignbare universiteter, har vi valgt et knippe på fire 

andre læresteder; tre av disse er i kategorien «nye universiteter» (Universitetet i Agder 

(UiA), Universitetet i Stavanger (UiS) og Nord universitet (NU) og en i kategorien «stor 

profesjonshøyskole på vei mot universitet». Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA) er, 

som HSN, i prosess for å søke universitetsstatus. Når det gjelder data fra Nord 

universitet, vil det i noen sammenhenger brukes tall fra tidligere Universitetet i 

Nordland. Dette gjelder i første rekke publiseringstall over tid som er framstilt på grunn-

lag av gammel beregningsmåte (kap.3), og studentdata (kap. 5). 

 

HSN har hatt dialog med NOKUT om hvilket nivå data skal presenteres på, dvs. for hhv. 

institusjons-, fakultets- eller fagområdenivå. I utkast til søknad er resultater sammen-

lignet med andre institusjoner (jf. kravet om sammenlignbare universiteter) presentert 

på institusjonsnivå, og ikke for de ulike fakultetene/ fagområdene. I og med at UH-

institusjonene har ulik fakultets-/instituttstruktur og ulik organisering av studieprogram, 

vil det være utfordrende å sammenligne resultater på fakultets-/fagområdenivå. Når 

nye fakulteter etableres ved HSN 1.1.17, vil eksempelvis hovedvekten av fagmiljøene 

tilknyttet grunnskolelærerutdanning være organisert til ett fakultet, men samtlige av 

instituttene innenfor fakultetet har også ansvar for andre utdanninger. Enkelte 

institusjoner har en matriseorganisering som innebærer at ansatte ved alle fakulteter 

bidrar inn mot lærerutdanningene (eks. UiA). Andre institusjoner har en organisering 

som innebærer at hovedvekten av ansatte innenfor ulike lærerutdanninger er tilknyttet 

samme institutt (eks. UiS). Dette gjør det vanskelig å sammenligne resultater f.eks. for 

vitenskapelig publisering for «lærerutdanningsmiljøer» på tvers av institusjoner. 

Tilsvarende utfordringer finnes også for andre fag/utdanningsområder. HSN ønsker 

dialog med NOKUT før data eventuelt framskaffes på dette nivået. 

 

På enkelte områder er det utfordrende å presentere data for høyskolen over tid, og da 

særlig på fakultetsnivå. Som følge av fusjonen mellom tidligere Høgskolen i Buskerud 

(HiBU) og Høgskolen i Vestfold (HiVe) i 2014, ble det etablert nye fakulteter for HBV, 

som innebar en omstrukturering av tidligere fakulteter og avdelinger ved de to 

høgskolene. I utkast til søknad er derfor resultater på fakultetsnivå for tidligere HBV 

presentert bare for de siste to årene, mens resultater for tidligere HiT presenteres for 

de siste fem årene. 
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2 Organisering og infrastruktur 
 

Aktuelle krav i studiekvalitetsforskriften:  

§ 3 5 (3) Institusjonens organisering og infrastruktur skal være tilpasset virksomheten 

 

NOKUTs kriterier § 5-2:  

Institusjonens organisering skal være tilpasset primærvirksomheten  

Institusjonen skal  

a) ha tilfredsstillende studieadministrative tjenester og informasjon til studentene  

b) ha tilfredsstillende ressurser og fasiliteter i form av lokaler, utstyr og bibliotek som er   

tilpasset primærvirksomheten, og som utgjør et fullt forsvarlig lærings- og arbeidsmiljø for 

studenter og ansatte  

c) ha tilfredsstillende rutiner for oppretting av nye studier og revidering av etablerte studier  

d) ha tilfredsstillende rutiner for å ivareta de ansattes kompetanseutvikling knyttet til 

primæroppgavene  

e) legge til rette for studentdemokrati og studenters deltakelse i beslutningsprosesser  

 

2.1 Innledning 
Systemer og infrastruktur som støtter godt opp under kjernevirksomheten er en 

forutsetning for at HSN skal nå sine faglige ambisjoner. I dette kapitlet dokumenteres 

det at HSN har en organisasjon som er tilpasset primæroppgavene til det beste for 

studenter og ansatte.  

 

2.2 Nøkkeltall 
Høgskolen i Sørøst-Norge (HSN) ble etablert 1.1.2016 etter fusjon mellom tidligere 

Høgskolen i Telemark (HiT) og Høgskolen i Buskerud og Vestfold (HBV). HBV var et 

resultat av fusjonen mellom Høgskolen i Buskerud og Høgskolen i Vestfold i 2014. HSN 

er en flercampusinstitusjon med til sammen åtte studiesteder i de tre fylkene Buskerud, 

Vestfold og Telemark. Tabell 2.1 viser nøkkeltall for HSNs virksomhet.  

 

Tabell 2.1 Nøkkeltall for HSN 

Budsjett 2016 Driftsinntekter: 1,830 mrd. kroner 
Grunnbevilgning, statsbudsjett: 1,639 mrd. kroner 
(89,3 %) 

Studenter 2015 14 817 (heltidsekvivalenter totalt) 
17 1512 (antall studenter totalt) 
15 453 (egenfinansierte studenter, totalt) 

Ansatte 2015 
UFF-stillinger/faglige 
stillinger 
Teknisk-administrative 
stillinger 

1492 årsverk totalt (1.10.15) 
915 årsverk (1.10.15) 
 
577 årsverk (1.10.15) 

Studiesteder Drammen, Kongsberg, Ringerike, Porsgrunn, Bø, 
Notodden, Rauland, Vestfold.  
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2.3 Organisering og ledelse 
Da regjeringen vedtok å etablere Høgskolen i Sørøst-Norge fra 1.1.2016 (kgl. res. datert 

19.06.2015), ble det lagt til grunn at HSN skulle ha ekstern styreleder og ansatt rektor. 

Denne modellen ble i strukturmeldingen lansert som ny hovedmodell (Mld. St. nr 18 

(2014-15)), et forslag som fikk tilslutning i Stortinget. Det innebærer at HSN har styre-

leder oppnevnt av Kunnskapsdepartementet og rektor tilsatt av styret. Rektor er faglig 

og administrativ leder for institusjonen, samt styrets sekretær og saksforbereder. 

Rektor er også tillagt ansvar for å iverksette styrets vedtak.  

 

Styring, ledelse og organisering for øvrig er i universitets- og høyskoleloven lagt til 

institusjonenes styre, og HSNs styre har vedtatt følgende modell: Stillingen som pro-

rektor er rektors stedfortreder, og er tillagt et spesielt ansvar for regional forankring av 

høyskolen. Videre har HSN to viserektorer; en for utdanning og studiekvalitet og en for 

forskning, internasjonalisering og innovasjon. Begge viserektorstillingene har både faglig 

og strategisk ansvar, men også linjeansvar for henholdsvis studieadministrasjonen og 

FoU-administrasjonen. Både prorektor og viserektorene rapporterer til rektor. På 

administrativ side er det tre direktører som rapporterer direkte til rektor; det gjelder 

områdene økonomi, personal og organisasjon og infrastruktur. Sammen med dekanene 

inngår alle stillingene nevnt her i rektors ledergruppe, som skal gi rektor råd i sentrale 

spørsmål og bidra til å iverksette institusjonens strategi og policy.  

 

På samme måte som rektor har ansvar for både faglig og administrativ virksomhet, 

gjelder tilsvarende prinsipp for ledelse på fakultets- og instituttnivå ved HSN. Den 

faglige virksomheten er organisert i to nivåer under høgskolens sentrale ledelse: 

fakultetsnivå (nivå 2) og instituttnivå (nivå 3).  

 

I kongelig resolusjon som ligger til grunn for sammenslåingen av HBV og HiT til HSN går 

det fram at høyskolen skal ha en profesjonsrettet og arbeidslivsorientert profil. HSN har 

for eksempel store utdanningsprogrammer innenfor de store profesjonsutdanningene 

lærerutdanning, sykepleierutdanning, ingeniørutdanning og økonomisk -administrativ 

utdanning. Hovedprofilen gjenspeiler seg også i vedtatt fakultetsorganisering fra 

1.1.2017 (se organisasjonskart i figur 2.1):  

1) Fakultet for Humaniora, idretts- og utdanningsvitenskap 

2) Fakultet for Helse- og sosialvitenskap 

3) Fakultet for Teknologi, maritime fag og naturvitenskap 

4) Handelshøyskolen 

 

Fakultetsstrukturen tar utgangspunkt i en tverrfaglig modell basert på vitenskaps-

områder, som underbygger tverrfaglige profesjons- og arbeidslivsorienterte 

utdanninger. Hvert fakultet har hovedansvar for en av de fire store profesjons-

utdanningene, i tillegg til andre studieprogram, og vil være vertsfakultet for minst ett 
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doktorgradsprogram. For å ivareta HSNs profesjonsprofil og sikre tilstrekkelig ledelses-

kapasitet for og samordning av de store profesjonsutdanningene, vil det høsten 2016 

tilsettes en visedekan for profesjonsutdanning ved hvert fakultet. Visedekan for 

profesjonsutdanning vil få et spesielt strategisk ansvar og skal representere fakultetet 

eksternt innenfor sitt ansvarsområde.  

 

Den faglige organiseringen skal bidra til synergier på tvers av tidligere institusjons- og 

fakultetsgrenser, mer robuste fagmiljøer knyttet til utdanningene, økt forsknings-

aktivitet og faglig samarbeid på tvers av studiesteder, og til å imøtekomme nye krav til 

profesjonsutdanningene, bl.a. femårig lærerutdanning.  

 

Et sentralt premiss for organiseringen av den faglige virksomheten i HSN er stabile og 

bærekraftige institutter. Styret vedtok instituttstruktur for HSN i juni 2016. Ett av 

kravene er at de nye instituttenes aktivitet skal omfatte både undervisning/veiledning 

og forskning/faglig/kunstnerisk utviklingsarbeid, men tyngdepunktet kan variere. Alle 

institutter skal levere undervisning til høgskolens studieprogrammer (studiepoeng) og 

være forskningsaktive (bidragsprosjekter, oppdragsprosjekter, publiseringspoeng). Som 

hovedregel skal institutter være involvert i internasjonalt undervisnings- og forsknings-

samarbeid og organisere forskningsprosjekter med stipendiater. Instituttene har 

dermed ansvar for både forskning og utdanning, og instituttlederne er både utdannings- 

og forskningsledere. Senteretableringer skal knyttes til definerte formål og vedtas i 

styret etter fastlagte prinsipper. Personalet organiseres primært i instituttene. Faglig 

leder av sentra rapporterer til dekan/instituttleder. Alle fakulteter har etablert 

forskergrupper.  

 

HSN har flere utvalg på institusjonsnivå, blant andre utvalg for utdanningskvalitet og 

forskningsutvalg. Utvalgene er strategiske, samordnende og rådgivende organ på sine 

felt, og ansvar og oppgaver er definert i utvalgenes mandater (vedlegg). HSN har i 

samsvar med UH-loven også etablert læringsmiljøutvalg (LMU), skikkethetsnemnd og 

klagenemnd. HSNs modell for Råd for samarbeid med arbeidsliv (RSA) fastsettes vår 

2016, mens utvalget etableres tidlig høst 2016.  

 

Administrasjonen ved HSN skal understøtte den faglige virksomheten og dens 

strategiske ambisjoner. Dette kommer tydelig fram i underlagsdokumentene for 

administrasjonen ved HSN. Ved å ha tre administrative direktører som rapporterer 

direkte til rektor, sikres rektor som faglig og administrativ strategisk leder, direkte 

tilgang til høy faglig forvaltningsmessig spesialkompetanse.  

 

Ambisjonen om at administrasjonen skal støtte opp under den faglige virksomheten er 

også ivaretatt i system for virksomhetsledelse. Oppfølging av tildelingsbrev, årsrapport, 

kvalitetssystem mv. er knyttet sammen gjennom arbeidet med virksomhetens mål, 

strategiprosess og intern styringsdialog.  
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I organiseringen av administrasjonen er prinsippet om desentraliserte fellestjenester 

lagt til grunn. Prinsippet innebærer at administrative fagmiljøer er samlet under sine 

respektive avdelingsdirektører, men medarbeiderne vil som hovedregel være fysisk 

plassert i fagmiljøene de skal betjene. Begrunnelsen for en slik modell er nettopp å sikre 

at administrasjonen skal ha gode forutsetninger for å støtte opp under den faglige 

virksomheten på det enkelte fakultet og institutt, og dermed bidra til en profesjonell, 

effektiv og robust administrasjon.  

 

Prinsippet om desentraliserte fellestjenester er begrunnet i at utøvelse av helhetlig 

strategisk, faglig og administrativ ledelse på institusjonsnivå, vil være best tjent med at 

rektor har direkte linje til fagkompetanse innenfor sentrale forvaltningsområder. Ikke 

minst er det viktig i de første årene etter etablering av institusjonen fordi det sikrer god 

dialog mellom fakultetene og rektor, og mellom faglige og administrative ledere. En slik 

fellestjenestemodell vil balanseres med nødvendige administrative funksjoner som 

underlegges fakultetsledelsen. Spesielt innenfor studieadministrative områder er dette 

aktuelt.  

Figur 2.1. Organisasjonskart for HSN 
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2.4 Studieadministrative fellestjenester og informasjon til 
studentene 

Studieadministrative tjenester skal ivareta støttefunksjoner til primæroppgavene på en 

best mulig måte. Under følger en beskrivelse av HSNs organisering av studie-

administrative tjenester, samt teknologi, kommunikasjon og studentkontakt.  

 

Organisering av studieadministrasjonen 

De studieadministrative fellestjenestene er ledet av viserektor for utdanning og 

studiekvalitet og utgjør om lag 80 medarbeidere.  Studieadministrative fellestjenester 

omfatter markedsføring, rekruttering, opptak, eksamen, studieadministrative systemer, 

studiekvalitet og analyse. Avdelingen har også sekretariatsfunksjoner for skikkethets-

nemnd, klagenemnd og læringsmiljøutvalg (LMU). Førstelinjetjenester rettet mot 

studentene er til stede på alle campus, som for eksempel skrankefunksjoner knyttet til 

timeplan, Fronter, eksamen, IT-støtte, studentveiledning- og rådgivningstjeneste. 

Studieadministrative tjenester som er nært knyttet til gjennomføringen av fakultetenes 

studieprogrammer, er lokalisert ved alle campus og i linjen til dekan. Eksempler på 

dette er studieveiledning på bachelor-, master- og ph.d.-nivå, vitnemålsproduksjon og 

EVU-veiledning.  

 

Teknologi 

HSNs studieadministrative datasystemer følger studieløpet fra rekruttering til vitnemål-

utstedelse. FS (Felles studentsystem) sikrer stabile og korrekte studieadministrative 

tjenester. Institusjonen har systemer som ivaretar de studieadministrative tjenestenes 

datasikkerhet. TimeEdit, som er HSNs valgte timeplansystem, er integrert i FS. Det er 

samme timeplanstruktur ved alle campus og samme demokratitid for studentene som 

styrer timeplanstrukturen. Som læringsplattform brukes Fronter som hovedkanal 

mellom student og lærer/emneansvarlig. I Fronter er et plagiatkontrollprogram 

integrert.  

 

HSN deltar i et nasjonalt prosjekt i regi av UNINETT om utvikling av læringsplattform, 

plagiatkontroll, timeplansystem og digital eksamen. Dette skal ivareta den teknologiske 

utviklingen mht. robuste studieadministrative løsninger, gode støttetjenester på 

nasjonalt nivå og videre integrasjon for å effektivisere de studieadministrative 

tjenestene. 

 

Informasjon til studentene 

Informasjon til studentene og kommunikasjon mellom faglærer/fakultet og student 

innenfor det enkelte studieprogram, skjer gjennom Fronter, for eksempel semesterplan, 

ekskursjoner, praksisperioder. Gjennom studentweb (FS) har studentene tilgang til egen 

utdanningsplan, der den enkelte student gjennom studentweb har oppdatert oversikt 

over progresjon i studieløpet. Timeplan ligger også i Fronter. 
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Dialog med 1. prioritetssøkerne 

HSN har etablert en helhetlig kommunikasjonsprofil mot sine søkere. Bruk av digitale 

kanaler gir mulighet til å bygge opp og utvikle relasjoner til den enkelte søkere.  

 

Tabell 2.2. Oversikt over kommunikasjon med studiesøkere fra søknad registrert til opptak. 

Dialog i faser 1 2 3 4 

SO-frister 15.april 1. juli 20.juli 15. august 

Kommunikasjon 

til 1.pri søkere 

Godt valg! Hindre 

omprioritet! 

Svar: Ja Møt opp! 

 

Studieporteføljen er mangfoldig med hensyn til hvordan studiene organiseres (campus, 

nett, samling). Kommunikasjonen må derfor være målrettet mot ulike søkergrupper. 

Fakultetene har erfaringer og kontakt med studenter/tidligere studenter som gjør at 

informasjonen spisses ytterligere. Kommende studenter mottar også velkomstbrev fra 

rektor når det nærmer seg studiestart. Hjemmesiden (usn.no/studiestart og usn.no/ny) 

og Facebook (svartjeneste) brukes aktivt opp mot studiestart. HSN har gjennomgående 

prosedyrer og åpningsarrangementer ved semesterstart ved alle de åtte studiestedene.  

 

Nettstedet «Si ifra» er etablert på HSNs nettsider for at studenter enkelt skal kunne gi 

tilbakemeldinger om utdanningskvalitet og undervisning, varsle om lovbrudd, mobbing 

og trakassering, samt avvik knyttet til rom og teknisk utstyr og helse, miljø og sikkerhet. 

 

2.5 Infrastruktur for godt lærings- og arbeidsmiljø for 
studenter og ansatte 

HSNs åtte studiesteder gir en unik mulighet for samhandling med omgivelsene slik de er 

fordelt på de tre fylkene Buskerud, Vestfold og Telemark. Campusene har ulik størrelse, 

med Rauland og Vestfold som ytterpunkter. Alle studiesteder skal være en port inn til 

hele høyskolen for ulike aktører i den aktuelle regionen.  

 

Alle studiestedene har en godt vedlikeholdt bygningsmasse og fungerer stort sett bra 

for studenter, ansatte og besøkende. Statsbygg eier flertallet av HSNs campuser. Unn-

takene er Rauland, Drammen og Kongsberg som er bygd gjennom offentlig/privat 

samarbeid. Høyskolen har i samarbeid med Statsbygg gjennomført omfattende 

prosesser som har resultert i strategiske utviklingsplaner for campusene Bø, Porsgrunn, 

Notodden, Ringerike og Vestfold. Arbeidet har i hovedsak fulgt samme mal, involvert 

vertskommuner og andre aktører, og er et godt grunnlag for videre utvikling og gir 

retning, samtidig som de fungerer som en mulighetsstudie.  

 

Fysisk læringsmiljø og studentvelferd  

Studentene har jevnt over et godt fysisk læringsmiljø. Som det framgår av tabellen 

nedenfor varierer arealet per student mellom campusene, men kan ikke sammenliknes 
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direkte da noen studiesteder har studieprogrammer som krever verksteds- og øvings-

lokaler, mens andre har en portefølje med mindre behov for denne type lokaler. 

Antallet samlings- eller nettbaserte studenter varierer også mellom campusene, noe 

som har konsekvenser for arealbehovet.  

 

Tabell 2.3. Oversikt over areal per campus og student 

 Campus Brutto leieareal 

(kvm) 

Antall studenter Areal per student 

(kvm) 

Campus Vestfold 49 423 4 493 11,0 

Campus Drammen 17 016 1 927 8,8 

Campus Kongsberg ** 11 106 1 221 9,1 

Campus Ringerike 10 407 1 080 9,6 

Campus Notodden 24 194 1 573 15,4 

Campus Porsgrunn 27 932 2 312 12,1 

Campus Bø 17 711 2 684 6,6 

Campus Rauland 2 812 103 27,3 

Samlet  160 601 15 393 10,4 

* Husleie inkl. indre vedlikehold, brukeravhengige driftskostnader og parkering. 
** Inkludert 2400 m2 sambruksarealer med FTO 

 

HSN har jevnt over god tilgang på grupperom og ved de fleste campusene er det 

etablert egne arbeidsrom til masterstudenter. Spesialrom som verksteder og labora-

torier er godt utbygd og gjøres tilgjengelig for studentene når de har gjennomgått 

sikkerhetsopplæring. 

  

Studentsamskipnaden driver utstrakt velferdstilbud ovenfor studentene: Kantiner og 

kaféer, bokhandel, utleie av studentboliger, studentbarnehager, privat boligformidling, 

sosialfaglig rådgivningstjeneste og ulike fritidstilbud. Det er et godt samarbeid med 

Samskipnaden og studentenes organisasjoner. Høgskolen har tilbud i form av student-

hus ved de fleste campuser.  

 

Alle bygg ved HSN er tilgjengelige for studentene alle dager fra kl 7 til 23 ved bruk av 

studentkort. Bibliotekene har enten åpent ukedager på dag og kveldstid eller har innført 

åpent bibliotek. Det er arbeidsplasser med og uten pc, lesesal(er) og grupperom i 

bibliotekene eller i umiddelbar nærhet. Kantinene ligger sentralt plassert med god 

kapasitet, tilgjengelighet alle dager fra kl 7 til 23 og servering på dagtid.  

 

Det er trådløst nettverk med god kapasitet på alle campuser og tilgang på PCer på egne 

rom. For HSNs mange nett- og samlingsbaserte studenter foregår mye av under-

visningen via nettet. Det er god infrastruktur for slik undervisning på de aktuelle 

campusene, særlig Notodden, Bø og Porsgrunn. Undervisningsrommene har nettverks-

tilkoblede teknologiske installasjoner (styringsanlegg, prosjektører, kameraer, lyd og 
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lysanlegg). Videreutvikling av rom og teknologi for å støtte e-læring er et satsings-

område ved HSN. 

 

Det er arealer tilgjengelig for videre utbygging eller andre campusutviklingsmuligheter 

på alle studiestedene. 

 

Tabell 2.4 Beskrivelse av de ulike campusene 

Campus 

Porsgrunn  

 

I underkant av halvparten av bygningsmassen er fra 1970-tallet. Øvrige bygg er fra 

1984 til 2014. De eldste bygningene er totalrenovert i løpet av de siste 7 årene.  

Følgende utviklingsprosjekter er under arbeid: 

 Nytt studenthus 

 Ombygging av simuleringssenteret til helse- og sosialfag  

Studentsamskipnaden har 370 boliger i Porsgrunn med en dekningsgrad på 15 %.  

Campus 

Notodden 

 

Campus Notodden består av et hovedbygg og 3 mindre bygg av ulik alder. Over 

halvparten av studentene er nett- og samlingsbaserte studenter. 

Følgende utviklingsprosjekter er under arbeid: 

 Læringssentre for framtidens pedagogikk  

Antall studentboliger på Notodden dekker etterspørselen til dagens fulltidsstudenter, 

men situasjonen for samlingsbaserte studenter med behov for korttidsleie er ikke 

tilfredsstillende.  

Campus  

Bø  

 

Campus Bø er fra 1994. HSN har også en leieavtale om bruk av idretts- og svømmehall 

i kulturhuset i Bø. I 2013 sto et nytt studenthus med grupperom ferdig.  

Følgende utviklingsprosjekter er under arbeid: 

 Ombygging av biblioteket. 

 Nytt auditorium med ca. 160 plasser  

 I samarbeid med Bø kommune m. fl. arbeides det med å realisere en 

kunnskapspark på campusområdet. 

Studentsamskipnaden har i dag 456 boliger i Bø. Det gir en dekningsgrad på 21 %.  

Campus 

Rauland 

I 1999 ble Raulandsakademiet bygget om sammen med et nybygg kun for høgskolens 

bruk. Det er 20 studentboliger i Rauland. Det gir en dekningsgrad på 22 %.  

Campus 

Vestfold  

 

Campus Vestfold har bygningsmasse fra flere byggetrinn. Siste byggetrinn er fra 2010. 

I tillegg har HSN leiekontrakter med Horten Industripark på et idrettsbygg, en 

svømmehall og deler av Forskningsparken. 

Det har vært gjennomført en mulighetsstudie for kapasitetsøkning sammenholdt med 

bygningsmessige konsekvenser ved at Fagskolen i Vestfold eventuelt velger å 

samlokaliseres til campus Vestfold.  

Totalt er det 546 studentboliger i Vestfold. Det gir en dekningsgrad på 12.3 %. Det 

foreligger planer om å bygge 120-160 nye boliger på Campus Vestfold.  

Campus 

Kongsberg  

 

Den nye campusen Krona ble tatt i bruk fra studiestart 2015. Krona er et 

sambruksbygg der HSN deler teknologilaboratorier med Fagskolen Tinius Olsen, samt 

bruker kinosalene som auditorier på dagtid.  

Det er et stort behov for nye studentboliger på Kongsberg. Det er tilgjengelig ca. 160 

studentboliger i dag, en dekningsgrad på 4.3%. Det er planer om å bygge 180 

campusnære boliger som skal stå ferdig til studiestart 2017.  
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Campus 

Drammen 

 

Aktiviteten i Drammen er fordelt på Papirbredden 1 og 2. Campusen ligger i Drammen 

sentrum med gode lokaliteter. Det finnes i dag 178 studentboliger, noe som gir en 

dekningsgrad på 9.8 %. Det er startet bygging av 180-200 nye studentboliger i 

Drammen med ferdigstillelse til studiestart 2017.  

Campus 

Ringerike 

 

Campus Ringerike er vedtatt ombygd og tilrettelagt med studentboliger på campus, 

samt ny adkomst. Den eldste bygningsmassen skal erstattes med et nytt bygg. 

Rivningen starter høsten 2016 og nytt bygg skal stå ferdig sent 2017. Det vil også 

foretas noe oppgradering av bygningsmassen forøvrig.  

Det bygges i disse dager 150 nye studentboliger på Campus Ringerike som skal stå 

ferdig til studiestart 2016. Med disse boligene på plass vil campusen ha en 

dekningsgrad på 15 %.  

 

Bibliotek 

Høgskolen i Sørøst-Norge har bibliotek på alle åtte campus. Bibliotekets ansatte har som 

mål å yte best mulige tjenester til studenter og ansatte.  

 

Personale 

Biblioteket har 46 ansatte fordelt på ca. 42 årsverk. 38 av de ansatte har bibliotekfaglig 

bakgrunn. Biblioteket har åtte universitetsbibliotekarer med mastergrad. 

 

Lokaler og åpningstider 

Det totale areal til bibliotek ved HSN var ved utgangen av 2015 på ca. 8000 m2,. De ulike 

campusbibliotekene varierer i størrelse. Det er samlet rundt 1100 arbeidsplasser i 

biblioteket. Disse fordeler seg på ulike typer arbeidsplasser: lesesaler, grupperom, 

studieceller og datalaber. Plassene legger til rette for både individuelt- og gruppearbeid. 

Campusbibliotekene har stasjonære PC-er, trådløst nettverk og utskriftsmuligheter fra 

både bibliotekets og brukernes egne PC-er. Det er utstyr for utskrift, kopiering og 

skanning ved alle bibliotek. Flere av campusbibliotekene har IT-support i biblioteket. 

 

Bibliotekene har mellom 39 og 60 timer betjent åpningstid i uka. Campusbibliotekene i 

Bø, Kongsberg, Notodden, Porsgrunn og Rauland tilbyr meråpent bibliotek hvor 

studenter og ansatte har tilgang via nøkkelkort utenom betjent arbeidstid. Bibliotekene 

hadde tilsammen i overkant av 700 000 besøk i 2015. Biblioteket har godt utbygde 

nettsider med tilgang til databaser, søketips, veiledninger for referansehåndtering og 

annen informasjon som kan være til nytte for studenter og ansatte. Nettsidene hadde 

rundt 520 000 besøk i 2015. 

 

Tabell 2.5 Biblioteklokaler og åpningstider 

Bibliotekavdeling Areal Stoler PC-er Grupperom Betjente 
åpningstimer / 
uke 

Årsverk 

Bø 1041 109 17 2 50 5,5 

Drammen 1170 120 34 12 60 5,0 

Kongsberg 940 212 15 14 51,5 4 
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Notodden 849 56 9 5 50 4,5 

Porsgrunn 900 159 8 6 50 5 

Rauland 130 9 1 0 39 1 

Ringerike 500 90 6 0 53,5 4 

Vestfold 2400 370 60 13 57 11 

Felles      2 

Totalt 7930 1125 150 52  42 

Kilde: Nasjonalbibliotekets statistikk for fag- og forskningsbibliotek 2015 

 

Samling  

Biblioteket holder samlingen oppdatert gjennom planmessig tilvekst og aktiv kassering 

og har som mål at samlingen skal reflektere behovet til bachelor- og masterstudenter, 

stipendiater og ansatte. Biblioteket tilbyr alt av pensum, og kjøper inn relevant 

støttelitteratur til alle studienivåer.  

 

Elektronisk samling er et prioritert satsingsområde. Biblioteket bruker 58 % av 

mediebudsjettet til databaser som gir tilgang til elektroniske bøker og tidsskrifter. 

Høgskolen har tilgang til i overkant av 50 databaser med fulltekstinnhold, deriblant 

ScienceDirect, Wiley, Sage, Taylor & Francis og SpringerLink. Via databaser og øvrige 

leverandører tilbyr biblioteket rundt 170 000 elektroniske bøker og rundt 14 000 

elektroniske tidsskrifter. Det ble foretatt ca. 425 000 nedlastinger i 2015. Alle databaser 

er tilgjengelige for studenter og ansatte både på og utenfor campus. Den fysiske 

samlingen består av om lag 340 000 bind, med en årlig tilvekst på rundt 8 000. 

Samlingen brukes først og fremst lokalt på det enkelte campusbibliotek, men lånerne 

har tilgang til høgskolens totale boksamling via transporttjeneste. Biblioteket inngår i 

det nasjonale lånesamarbeidet og er nettoleverandør av fjernlån. 

 

Tabell 2.6 Bruk av bibliotekets tjenester 2013 2014 2015 

Registrerte besøk 645 211 668 266 700 109 

Aktive lånere 27 099 17 604 15 422 

Utlån– lokalt 186 965 100 952 104 154 

Utlån/kopier til andre bibliotek 23 765 11 131 10 282 

Innlån / kopier fra andre bibliotek 12 957 9 018 7 785 

Fulltekstdokumenter lastet ned 192 240 315 735 423 253 

Kilde: Nasjonalbibliotekets statistikk for fag- og forskningsbibliotek 2013, 2014 og 2015 

 
Open Access og vitenarkiv 

HSN ønsker å være en nasjonal pådriver i utviklingen for Open Access-publiseringer og 
åpenhet rundt forskningsresultater, og det er utviklet prinsipper for denne politikken. 
Disse prinsippene består av tre hovedelementer: 1) Prinsipper for åpen publisering av 
forskningsresultater, 2) Prinsipper for lagring og åpenhet av forskningsdata, 3) Prinsipper 
for kostnadsdekning for publisering i OA-tidsskrifter. Det er vedtatt at det skal settes av 
tilstrekkelige midler i budsjettet for 2017 til å realisere denne politikken.  
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Biblioteket administrerer høgskolens åpne vitenarkiv. Arkivet tilbyr åpen tilgang til 

faglige og vitenskapelige arbeider fra studenter og ansatte ved høgskolen. Høgskolen 

har opprettet et publiseringsfond for å stimulere til økt publisering i Open Access-

tidsskrifter. Det gis støtte til publisering i rene Open Access-tidsskrifter som er godkjent 

på nivå 1 eller 2 i DBH, og artiklene må være fagfellevurdert. Søknader om støtte 

behandles av biblioteket. 

 

Vitenarkivet inneholder i dag høgskolens doktoravhandlinger, Open Access-artikler, 

utgivelser i skriftserien, samt master- og studentoppgaver. Det foretas rundt 100 000 

årlige nedlastinger fra vitenarkivene. 

 

Forskningsstøtte 

Biblioteket har kompetanse i bibliometri, publiseringskanaler og forskningsregistrering 

og bistår ansatte i arbeidet med dette. Forskere får bistand til alt fra enkle til avanserte 

litteratursøk. Biblioteket deltar i doktorgradsprogrammene med både undervisning og 

en-til-en veiledning av stipendiater. 

 

Undervisning og formidling i biblioteket 

Det legges vekt på å gi gode tjenester til studenter på alle nivåer. Det tilbys bibliotek-

undervisning i databasesøk og kildehåndtering til alle studieprogram. I tillegg gir 

biblioteket en til en veiledning til studenter som trenger hjelp med søking, kildekritikk, 

siteringsteknikk eller har andre utfordringer i forbindelse med oppgaveskriving.  

 

Biblioteket tilbyr også åpne kurs i referansehåndteringsverktøyet EndNote, database-

søk, referanseteknikk og presentasjonsprogramvare. Kursene besøkes av både 

studenter og ansatte. Rundt 5000 studenter på lavere og høyere nivå fikk undervisning 

fra biblioteket i 2015 og det ble gitt rundt 450 veiledninger.  

 

Tabell 2.7 Veiledning og undervisning i 2015 

 Antall kurs Antall timer Antall 

deltakere 

Antall 

veiledninger 

Undervisning på grunnivå 153 255 4 565  

Undervisning på avansert nivå 68 91 938  

Forhåndsavtalte veiledninger    452 

Kilde: Nasjonalbibliotekets statistikk for fag- og forskningsbibliotek 2015 

 

2.6 Oppretting av nye studier og revidering av etablerte studier 
HSNs kvalitetssystem legger rammene for kvalitetssikring av studietilbudet og kvalitets-

arbeidet knyttet til utdanningsvirksomheten. Arbeidet med felles kvalitetssystem for 

HSN startet høsten 2015. Arbeidet har tatt utgangspunkt i høringsutkast til studie-

kvalitetsforskriften og vil ferdigstilles i tråd med NOKUTs utkast til ny studietilsyns-

forskrift når denne kommer på høring. En del vesentlige områder i det nye systemet er 
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imidlertid fastsatt. Blant annet gjelder dette bestemmelser og rutiner for etablering av 

nye studier og revisjon av eksisterende studier på alle nivåer. 

 

Prosessen for akkreditering og etablering av nye studietilbud ved HSN kan beskrives i 

fem faser: 

1. Utredningstillatelse, der styret etter søknad gjør en strategisk vurdering om 

hvorvidt det skal settes i gang arbeid for å utarbeide et nytt studietilbud. 

2. Utarbeidelse, hvor fakultetet utarbeider akkrediteringssøknad med blant annet 

studieplan (med tilhørende emneplaner) og vurdering av fagmiljøet tilknyttet 

studiet og kapasitetsoversikt. 

3. Akkreditering, som har to faser:  

a. studieplan (med tilhørende emneplaner) godkjennes av viserektor for 

utdanning eller Utvalg for utdanningskvalitet 

b. studiet akkrediteres av viserektor for utdanning, styret selv eller 

NOKUT.  

4. Etablering, hvor det søkes om etablering av studiet. 

5. Igangsetting av studium, hvor styret vurderer om studiet skal være en del av 

HSNs studieportefølje. 

 

Før en søknad om akkreditering og etablering av et nytt studietilbud kan godkjennes, 

eventuelt sendes til NOKUT, skal søknad og plan for studiet være behandlet og godkjent 

i de aktuelle interne styringsorganene ved HSN. Styret/rektor har delegert myndighet og 

fullmakt som følger av tabell 2.7 om akkreditering og etablering av nye studier.  

 

  

Tabell 2.8 Delegasjonsmatrise for akkreditering, etablering og igangsetting av studier 

Nivå/fase Utredningstillatelse (1) Utvikling  
(2) 

Akkreditering (3) Etablering 
(4)  

Igangsetting 
(5) ** 

Søknad om 
utrednings-
tillatelse 

Utrednings
-tillatelse 
avgjøres  

Utvikling av 
nytt studie-
tilbud 
/arbeid med 
søknad 

Godkjenning 
av studie- og 
emneplaner  

Akkredi-
tering av 
studietilbud 

Søknad om 
etablering av 
studie-
tilbudet 

Årlig vedtak 
om studie- 
porteføljen 

Studietilbud 
t.o.m. 59* 

Dekan selv Viserektor 
utdanning 

Fakultet Viserektor 
utdanning 

Viserektor 
utdanning 

Viserektor 
utdanning 

Dekan selv 

Studietilbud på 60 
stp.  

Dekan selv  Viserektor 
utdanning 

Fakultet Utvalg for 
utdannings-
kvalitet 

Viserektor 
utdanning 

Viserektor 
utdanning 

Styret selv 

Studietilbud 
f.o.m. 61 stp.  

Dekan selv Styret selv Fakultet Utvalg for 
utdannings-
kvalitet 

Styret selv Styret selv Styret selv 

Høyere grads-
studier uten selv-
akkrediterings-
myndighet  

 
Dekan selv  

 
Styret selv 

 
Fakultet 

Utvalg for 
utdannings-
kvalitet 

 
NOKUT 

 
KD 

 
Styret selv 
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HSN har selvakkrediteringsfullmakt for studier på alle nivåer innenfor fagområdene for 

doktorgradsprogrammene. Søknader om akkreditering av tilbud på masternivå utenfor 

disse fagområdene sendes NOKUT, deretter til godkjenning i Kunnskapsdepartementet.  

 

Når det gjelder studier på masternivå der HSN har selvakkrediteringsfullmakt, opp-

nevner Utvalg for utdanningskvalitet ekstern sakkyndig komite ifm. kvalitetssikring av 

studiet. Alle sakkyndige skal ha kompetanse i, og erfaring fra, gjennomføring av 

tilsvarende eller beslektet studium, og minst ett av medlemmene skal ha relevant 

internasjonal kompetanse. 

 

Dersom HSN får fullmakt til å akkreditere studier på doktorgradsnivå, vil det etableres 

rutiner tilsvarende akkrediteringsprosessen hos NOKUT, inkludert ekstern sakkyndig 

komite. Forskningsutvalget vil ha ansvar for oppnevning av komiteens medlemmer.  

Forskningsutvalget skal uttale seg om studie- og emneplaner for doktorgrads-

utdanningene.  

 

I revisjon av eksisterende studie- og emneplaner skilles det mellom mindre endringer og 

vesentlige endringer. Vesentlige endringer er for eksempel endring i studiets totale 

læringsutbytte, studiets faglige profil og fagområde. Mindre endringer i planene 

godkjennes av dekanen, mens vesentlige endringer godkjennes av viserektor utdanning 

(tilbud tom 59 stp) eller av Utvalg for utdanningskvalitet (tilbud fom 60 stp).  

 

2.7 Kompetanseutvikling knyttet til primæroppgavene 
Den enkeltes behov for kompetanseheving fanges primært opp gjennom årlige 

medarbeidersamtaler. Faglige ansattes kompetanseutviklingsplaner nedfelles i tillegg i 

arbeidsplaner for studieåret. Kompetanseutvikling for tilsatte i undervisnings- og 

forskerstillinger skjer på flere måter; gjennom at det settes av tid til faglig oppdatering 

på arbeidsplanen, ved tildeling av FoU-tid slik at den ansatte kan øke sin kompetanse 

gjennom utviklings- og forskningsarbeid og ved at arbeidsgiver tilbyr kurs/kompetanse-

hevende tiltak eller stiller til rådighet midler for deltakelse på internasjonale 

konferanser etc. Ansatte i faglige lederstillinger (åremål) får tid til faglig oppdatering 

etter avsluttet lederperiode i tråd med fastlagte prinsipper.  

 

HSNs kompetanse- og karriereutviklingspolitikk vil ferdigstilles høsten 2016 og skal 

inngå som en del av den strategiske planen for personalområdet, som igjen skal støtte 

opp under virksomhetens strategi og mål. 

 

I tillegg til bruk av midler knyttet til den enkelte driftsenhet, gjennomfører HSN flere 

tiltak på institusjonsnivå for å bidra til kompetanseutvikling. Her kan nevnes: 
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Forskningsstipend 

Ved HSN er det avsatt interne midler som brukes strategisk og til intern kompetanse-

bygging på områdene internasjonalisering, forskning og ekstern finansiering. Totalt er 

det for 2016 avsatt nærmere 10 millioner til formålet. Forskningsstipendet er størst 

med ramme på 4 millioner kroner. Stipendet brukes til frikjøp av forskere for at de skal 

kunne skrive og publisere artikler eller for at de skal kunne søke på større utlysninger fra 

Forskningsrådet eller andre. EU-stimuleringsmidlene er avsatt til kompetanse- og nett-

verksarbeid med mål om å øke deltakelsen i EUs forsknings- og innovasjons-

programmer. Små driftsmidler brukes til å finansiere innkjøp, konferanser, kurs etc. 

knyttet til forskningsprosjekter ved høgskolen. Stimuleringsmidlene brukes til frikjøp av 

arbeidstid for søknadsskriving og nettverksbyggingstiltak som stimulerer til økt 

samarbeid med eksterne samarbeidspartnere.  

 

Førstelektorprogram 

HSN har et program som er et kvalifiseringstilbud for høgskolelektorer som ønsker å 

kvalifisere seg til opprykk til førstelektor. Førstelektorprogrammet skal sikre HSNs behov 

for forskningsbasert undervisning og praksisnær forskning og utvikling knyttet til 

utdanningsprogram og yrkesfelt. Programmet skal i tillegg ivareta individuell 

kompetanseutvikling som en alternativ karrierevei til førsteamanuensis. De kandidatene 

som blir tatt opp på førstelektorprogrammet, tildeles inntil 50 % FoU-tid per studieår og 

inntil 2 år. Tilpasset de fire hovedkriteriene for opprykk til førstelektor, og institusjonens 

behov for forskningsbasert undervisning, praksisnær forskning og utvikling knyttet til 

utdanningsprogram og yrkesfelt, inneholder førstelektorprogrammet tre kursemner: 

1)      Vitenskapsteori og metode 

2)      Pedagogisk kompetanseutvikling 

3)      Praksisnær forskning og utvikling 

 

Kurs i universitets- og høyskolepedagogikk 

HSN har etablert  kurs i universitets- og høyskolepedagogikk (UH-ped) på 30 studie-

poeng. Tilbudet skal bidra til å utvikle forståelse og mestring av de pedagogisk 

utfordringer og oppgaver innenfor høyere utdanning for ansatte ved HSN. UH-PED har 

et innhold og omfang som tilfredsstiller kravene til «pedagogisk basiskompetanse» i 

tråd med kravene ved tilsetting i vitenskapelige stillinger. Kurset er obligatorisk for 

nyansatte (innen 2 år) og tilbys også fast ansatte. Det tilbys også videreutdanningskurs i 

pedagogikk for alle ansatte. Studiet baserer seg på en kombinasjon av teoretiske studier 

og refleksjoner som kombineres med praktiske øvelser. Kandidaten vil med utgangs-

punkt i egne erfaringer delta aktivt både individuelt og i gruppeframlegg om temaer og 

pensum i emnet. I læringsfellesskapet skal tilbakemeldinger, formativ vurdering og 

veiledning være sentrale virksomheter som driver læringen fremover.  
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Kurs i e-læring 

E-læring og IKT-støttet undervisning i alle studier er et satsningsområde i HSN, og i den 

sammenheng vil det være en strategisk satsning framover på:    

 generell kompetanseheving knyttet til e-læring og IKT-støttet undervisning 

 arenaer for erfaringslæring og deling 

 veiledning inn i fagmiljøene 

 utdanningsledelse 

 

I deler av HSN (tidligere HiT) har dette feltet vært et satsningsområde i flere år. I 

forbindelse med prosjektet har det vært en rekke ulike tiltak for å styrke kompetanse på 

feltet, både i form av ulike generelle kurstilbud og skreddersydde tiltak og kurs for 

fakulteter, institutter, faggrupper og studenter. 

 

Opprykksprogram for kvinnelige forskere 

HSN har et opprykksprogram for kvinnelige forskere med finansiering fra NFRs 

BALANSE-program. KLOK-prosjektet (Kvinnelige forskere, læring, organisasjon og 

kjønnsbalanse) ble igangsatt 1. april 2015 og avsluttes 31. desember 2017. Hovedmålet 

er å øke kvinneandelen i faglige toppstillinger og forskningsledelse ved HSN. Per februar 

2016 har prosjektet 66 deltakere. Prosjektet bygger på tidligere satsinger på høgskolen. 

 

I KLOK-prosjektet rettes tiltakene både mot organisasjons- og individnivå. Det arbeides 

med å endre kulturer og strukturer i egen organisasjon som kan fungere hemmende for 

kvinners karriereutvikling til toppnivå i akademia. I tillegg rettes det innsats mot de 

individuelle deltakerne. Sistnevnte innebærer tilbud om en rekke konkrete tiltak som 

bl.a. mentorordning, CV-vurdering, prøveevaluering av opprykksøknad i tillegg til små 

stipend som sikrer mer tid til vitenskapelig publiseringsarbeid eller internasjonalt 

nettverksarbeid. Det gjennomføres også faglige samlinger der det tas opp en rekke 

temaer som skal bidra til å øke den individuelle og kollektive kunnskapen om hva 

karriereutvikling til professor- og dosentnivå krever både av den enkelte deltaker og av 

organisasjonen forøvrig.  

 

KLOK-prosjektet har også en forskningskomponent, der det tas sikte på endringer på 

organisasjonsnivå bl.a. gjennom elementer av aksjonsforskning. Kunnskapen som 

genereres vil etter hvert føres tilbake til fellesskapet og den enkelt kvinnelige deltaker.  

 

Utvikling av veilederkompetanse  

Veilederkompetanse er vektlagt ved HSN og på flere av doktorgradsprogrammene er 

tiltak gjennomført. Enkelte programmer har hatt årlige kurs/seminar for veiledere og 

potensielle veiledere. Kursene har gjerne hatt eksterne innledere. Disse tilbudene har 

hatt god oppslutning. Tema for denne type seminarer har vært veilederrollen, etikk, 

skriveprosessen og gjennomstrømning. Veilederkompetanse er også et eksplisitt krav 

ved rekruttering av professorer. Der hovedveileder ikke har mye erfaring, vil biveileder 

være erfaren og gjerne ha en mentorrolle for hovedveileder. På lavere nivåer er 
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kollegaveiledning sentralt for å utvikle veilederkompetanse. Utvikling av veileder-

kompetanse er et område høyskolen kontinuerlig jobber med å forbedre, og nye tiltak 

er under planlegging. Blant annet er det tatt initiativ på institusjonsnivå til felles kurs om 

veilederkompetanse på tvers av doktorgradsprogrammene. Dessuten er dette et 

område som vektlegges i de nasjonale forskerskolene som HSN deltar i.  

 

Lederutviklingsprogram 

Lederopplæring er en kontinuerlig prosess, da mange ledere er ansatt i åremålsstillinger 

og utskiftning i lederstillinger skjer med jevne mellomrom. Planlegging og gjennom-

føring av lederopplæring med fokus på faglig strategiske oppgaver knyttet til under-

visning- og forskningsoppgaver, personal- og økonomiforvaltning, samt ulike 

administrative system og gjeldende lover og regelverk gjøres jevnlig.  Det er de siste 

årene gjennomført lederutviklingsprogram både for toppledere og mellomledere, med 

fokus på lederrollen, egen utvikling som leder og ledelse av kunnskapsmedarbeidere. 

Det utvikles nå et nytt organisasjons-, kultur- og lederutviklingsprogram for HSNs nye 

ledere fra 2017.  

 

Det er det siste året gjennomført et eget program i forskningsledelse for instituttledere, 

professorer og førsteamanuenser som fungerer som ledere av forskningsgrupper.  

 

Studiepermisjonstilbud for teknisk administrativt tilsatte  

Fast tilsatte i teknisk-administrative stillinger i minst 50 % stilling kan søke om å få 

benytte inntil 30 % av stillingens ordinære arbeidstid for å gjennomføre en jobbrelevant 

utdanning som gir økt formell kompetanse på høgskole-/universitetsnivå, eller for å 

drive med utviklingsarbeid og annen virksomhet som bygger kompetanse for den 

enkelte, driftsenheten og institusjonen som helhet. Permisjon gis for ett studieår (10 

måneder) av gangen for dem som tar utdanning som går ut over ett år, men kan 

maksimalt gis sammenhengende i tre år. Det er satt av midler på budsjettet for å 

finansiere denne ordningen. 

 

2.8 Studentdemokrati og studenters deltakelse i 
beslutningsprosesser 

I tråd med universitets- og høyskoleloven deltar studentene i styrer, utvalg og råd ved 

HSN, og ledere på alle nivåer vektlegger involvering av studentrepresentanter i 

beslutningsprosesser. I fusjonsarbeidet mellom de to tidligere høyskolene var 

studentene invitert inn i alle de åtte delprosjektene som skulle utrede beslutnings-

grunnlaget for styret. I styringsgruppa for universitets- og fusjonsprosjektet deltok to 

studentrepresentanter.  

 

For å legge best mulig til rette for studenters deltakelse er det inngått en samarbeids-

avtale mellom Høgskolen i Sørøst-Norge og Studentdemokratiet i Sørøst-Norge 

(vedlegg). Avtalen har til formål å legge forholdene til rette slik at studentdemokratiet 
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kan drive sitt arbeid på en tilfredsstillende måte. Avtalen regulerer ansvar og for-

pliktelser for partene i avtalen på en rekke områder som høringer av ulike typer saker, 

lokaler og utstyr til disposisjon for studentdemokratiet (fristasjon), driftstilskudd, kurs 

og opplæring av studenttillitsvalgte, demokratitid og faste møter mellom partene. 

Studentrepresentanter vil delta på ledermøtene når det er saker på dagsorden som 

direkte angår studentene og hvor studentparlamentet skal gis muligheter for innspill.  

 

Studentdemokratiet i Sørøst-Norge ble opprettet 1.1.2016. Parlamentsforsamlingen er 

Studentdemokratiets øverste organ og er foreslått å skulle bestå av 21 medlemmer.  

Her vektlegges det å sikre representasjon fra alle fakultet og alle campuser, og åtte av 

medlemmene i parlamentsforsamlingen utgjøres av campusstyrelederne. Antall 

medlemmer i campusstyret for den enkelte campus avhenger av antall fakultet på de 

ulike campusene.  

 

Arbeidsutvalget har ansvaret for den daglige driften av Studentdemokratiet ved HSN og 

foreslås å bestå av fire fulltids (100%) medlemmer: studentleder, organisatorisk 

nestleder, fagpolitisk nestleder og læringsmiljøpolitisk nestleder. Disse skal 

representere alle studentene ved Høgskolen i Sørøst-Norge. Arbeidsutvalget skal 

fremme saker til parlamentsforsamlingen. Medlemmene i arbeidsutvalget vil reise til de 

ulike campusene for å kunne delta på møter internt, med ledelsen ved høgskolen og 

med studenter. 

 

Høyskolen tilbyr et emne på 15 studiepoeng i praktisk kommunikasjon og organisasjon 

(PKO) for studenter med tillitsverv. Emnet tilbys for at studenter skal kunne utvikle 

kunnskaper og ferdigheter til å ivareta sentrale tillitsverv i studentorganisasjoner.  

 

Tabell 2.9 og tabell 2.10 gir en oversikt over studentrepresentasjon i styrer, råd og 

utvalg på henholdsvis institusjonsnivå og fakultetsnivå.  

 

Tabell 2.9 Styre/råd/utvalg på institusjonsnivå 

 Medlemmer 

totalt 

Student-

medlemmer 

Merknad 

Høgskolestyret 11 1  

Forskningsutvalg 11 1  Stipendiat 

Utvalg for 

Utdanningskvalitet 

10 2 I 2016 har utvalget 14 

medlemmer (8 fakulteter) 

Læringsmiljøutvalg 10 5  

Klagenemd 5 2  (2 personlig vara) 

Skikkethetsnemd 9 2  

Råd for samarbeid med 

arbeidslivet 

Nedsettes høst 

16 

Nedsettes 

høst 16 

 

Arbeidsmiljøutvalg 10 0  

Tilsettingsutvalg 7 2  
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Tilsettingsutvalg for 

professorer/dosenter 

7 2  

Likestillings- og 

inkluderingsutvalg 

10 2  

HSNs ledermøte 11 1 Studentrepr. deltar i saker 

som studentdemokratiet 

skal arbeide med 

 

Tabell 2.10 Styre/råd/utvalg på fakultetsnivå  

 Medlemmer totalt Student-

medlemmer 

Merknad 

Ph.d.-programutvalg 6-7  1 Stipendiat 

Kvalitetsråd Fakultetets 

ledergruppe 

2  

Råd/utvalg for samarbeid 

med arbeidsliv – tilknyttet 

studieprogram 

Varierer mellom 

studieprogram 

  

    

 
Planlagte vedlegg til kapittel 2   

Styrets sammensetning og mandat – i tillegg til vedlegg se https://www.usn.no/om-

hsn/organisering/hogskolestyret/ 

Oversikt over myndighets- og ansvarsområder for faglig og administrativ ledelse 

Mandat for utvalg for utdanningskvalitet 

Mandat for forskningsutvalg 

Mandat for ph.d.-programutvalg 

Velkomstbrev til nye studenter 

Prosedyrer for utarbeidelse av og vedtak om studieplaner 

System for kvalitetssikring av utdanningen (systembeskrivelse) 

Avtale med studentdemokratiet  

Nasjonalbibliotekets statistikk for fag- og forskningsbibliotek 

  

https://www.usn.no/om-hsn/organisering/hogskolestyret/
https://www.usn.no/om-hsn/organisering/hogskolestyret/
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3 Forskning og faglig eller kunstnerisk 

utviklingsarbeid 
 

Aktuelle krav i studiekvalitetsforskriften:  
§ 3-8 (2) Institusjonen skal ha stabil utdanning, forskning eller kunstnerisk 

utviklingsarbeid og faglig utviklingsarbeid av høy internasjonal kvalitet.  

 

NOKUTs kriterier § 5-3:  

Institusjonens forsknings- og faglige eller kunstneriske utviklingsvirksomhet skal utføres i 

samspill med utdanningsvirksomheten.  

 

Vitenskapelig produksjon skal være stabil og på nivå med sammenliknbare universiteter.  

 

Faglig og kunstnerisk utviklingsarbeid skal være dokumentert og av høy kvalitet.  
 

3.1 Innledning 
Det har vært en sterk vekst i FoU-virksomheten ved Høgskolen i Sørøst-Norge over tid. 

Dette kan blant annet forklares med økt forskerkompetanse blant personale og høyere 

ambisjoner og er et resultat av systematisk og målrettet strategisk arbeid. Utvikling og 

gjennomføring av FoU-prosjekter i samarbeid med et kunnskapsintensivt arbeids- og 

næringsliv i regionen har også bidratt til økt forskningsomfang ved HSN. Det publiseres 

innenfor alle vesentlige fagområder ved HSN. Dette gir grunnlag for å oppfylle lovens 

krav om forskningsbasert utdanning. HSN hevder seg godt blant sammenlignbare 

institusjoner når det gjelder vitenskapelig produksjon.  
 

3.2 FoU i samspill med utdanning 
I følge Universitets- og høyskoleloven skal høyere utdanning være forskningsbasert. Det 

innebærer blant annet at det skal være samspill mellom FoU og utdanning. Forsknings-

basert utdanning kan defineres på ulike måter, og kan blant annet sikres ved at de som 

underviser, forsker på områder som er relevante for utdanningen. Samspill mellom 

forskning og utdanning er et av Kunnskapsdepartementets kvalitative styrings-

parametere som institusjonene rapporterer på årlig. HSN vektlegger at forskning og 

utdanning skal styrke hverandre gjensidig. Fakultetene er opptatt av å bidra til 

kunnskapsutvikling innenfor fakultetets utdanningsområder ved at forskningen knyttes 

til områder som står sentralt i utdanningsprogrammene. Styret ved HSN har lagt som 

prinsipp om at alle institutter skal være forskningsaktive. De som er aktive forskere skal 

bidra i undervisning på alle nivåer. HSN legger vekt på å trekke studentene tidlig med i 

forskningsarbeidet. Dette varierer naturlig nok noe fra fagmiljø til fagmiljø, men ved 

flere av studieprogrammene inngår studenter fra alle nivåer i forskningsarbeid sammen 

med faglig tilsatte. Ved tildeling av tid og ressurser til FoU setter enkelte fakulteter som 

kriterium at forskningen tematisk skal være tilknyttet områder innenfor fakultetets 

utdanningsprogrammer. Ved andre fakultet får studenter på alle nivå tilbud om å knytte 

seg til en forskergruppe. 
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Resultatene fra en spørreskjemaundersøkelse av studentinvolvering i FoU kan belyse 

samspill mellom FoU og utdanning. Denne undersøkelsen ble utført av NIFU i 2013. 

Resultatene viser at drøyt en tredel av faglig tilsatte ved HSN oppga at de i stor eller 

noen grad involverte bachelorstudentene i FoU-prosjekter. Tallene viser at det er mer 

utbredt med studentinvolvering ved HSN enn gjennomsnittet i sektoren; mens det var 

36 prosent av personalet ved HSN som oppga at de involverte studentene i stor eller 

noen grad, var snittet for sektoren 28 prosent (Røsdal et al. 2015:71). 

 

Kompetanseprofilen blant faglig ansatte er også avgjørende for å kunne gi forsknings-

basert utdanning. HSN jobber for å styrke førstekompetansen blant ansatte, og som det 

framkommer av kapittel 4 har andelen ansatte med førstekompetanse økt. Alle faste 

faglige stillinger skal i utgangspunktet lyses ut med krav om førstekompetanse. Der det 

er vanskelig å få kvalifiserte søkere, kan det vurderes midlertidig tilsetting inntil 3 år 

med mulighet for å oppnå førstekompetanse i perioden. HSN har også flere tiltak for å 

heve kompetansen blant ansatte (jf. kap. 2.7). I denne sammenhengen vises det også til 

3.5 der det framgår at det publiseres ved alle fakultetene ved HSN, noe som gir et 

grunnlag for å oppfylle UH-lovens bestemmelser om forskningsbasert utdanning.  

 

For å sikre kvalitet og FoU-basert utdanning, stiller NOKUT gjennom studietilsyns-

forskriften minstekrav om at 20 prosent av det samlede fagmiljøet i studier på lavere 

grad skal være ansatte med førstestillingskompetanse. Institusjonen bes om å gjøre 

rede for hvor stor del av undervisningen på lavere grad som gjennomføres av ansatte 

med førstestillingskompetanse. Det er variasjoner mellom fakultetene og de enkelte 

studier når det gjelder andel førstestillingskompetanse i undervisningen på bachelor-

nivå. For studieåret 2015/16, ble undervisningen i noen studier gjennomført 

utelukkende av ansatte med førstestillingskompetanse, mens i andre studier var 

andelen førstestillingskompetanse ned mot 20 prosent. For de åtte eksisterende 

fakultetene i 2016, varierer andelen undervisning gitt av førstestillingskompetente 

mellom 23-71 prosent. For HSN samlet, er andelen undervisning gitt av første-

stillingskompetente 38,5 %. For disse tallene er det lagt til grunn at «undervisning» 

omfatter undervisning, praksis og veiledning, forberedelsestid, eksamensarbeid/sensur, 

og tallene omfatter dermed ikke fagmiljøenes FoU-tid. I endelig søknad vil data for 

studieåret 2016/17 på dette området inkluderes.  

 

3.3  Utviklingen av FoU 
I NOKUTs veiledning for søknad om universitetsakkreditering framgår det at 

institusjonene skal gjøre rede for utviklingen av FoU fra dette ble en del av virksom-

heten. Forskning har ulik tradisjon i ulike deler av høyskolen. Flere av fagmiljøene ved 

de tidligere distriktshøyskolene drev med forskning fra de ble etablert på 1970-tallet, 

mens de tradisjonelle profesjonsfagene er nyere forskningsfag. Begge disse tidligere 

institusjonstypene er en del av Høgskolen i Sørøst-Norge. 
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Undersøkelser av FoU i høyskolene i 1997 og 2005 viste at ved de tre tidligere 

høyskolene Buskerud, Telemark og Vestfold rapporterte 54 prosent av fagpersonalet at 

de i 1997 hadde faglig/vitenskapelig publisering, i 2005 hadde 56 prosent av fag-

personalet faglig/vitenskapelig publisering (Kyvik og Skodvin 1998, Larsen og Kyvik 

2006). Dette er tall fra spørreundersøkelser blant fagpersonalet. Siden er det etablert 

nasjonal database over vitenskapelig publisering. Utviklingen i totale publiseringspoeng 

ved HSN fra 2008 til og med 2015 framgår av figur 1 og viser en sterk vekst fra 150,3 

publiseringspoeng i 2008 til 485,5 publiseringspoeng i 2014, som er toppåret så langt. 

Tall fra 2015 viser en nedgang i publiseringen fra året før. HSN vil arbeide målrettet for 

framgang i publiseringsaktiviteten over tid, men det er naturlig med årlige svingninger. 

Det er dessuten en tendens til utflating av publikasjonspoeng blant flertallet av 

institusjonene i UH-sektoren (Tilstandsrapporten 2016). 

 

 
* Gammel beregningsmåte 

Kilde: NSD/DBH  

 

3.4 Vitenskapelig publisering relatert til sammenlignbare 
institusjoner 

Figur 3.2 viser utviklingen i totale publiseringspoeng ved HSN fra 2011 sammenlignet 

med seks andre institusjoner. Som det framgår har de fleste en vekst i totale 

publiseringspoeng over tid, med noe svingninger fra ett år til et annet. Forskjellene 

mellom institusjonene kan delvis forklares med forskjeller i aktivitetsnivå, og delvis med 

forskjeller i institusjonsstørrelse.  
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Figur 3.1 Publikasjonspoeng HSN 2008-2015
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Merknader: gammel beregningsmåte for publikasjonspoeng 
Kilde: NSD/DBH 
 

Publiseringspoeng per faglig årsverk er et mer presist mål når publiseringen skal 

sammenlignes på tvers av institusjoner. HSN ligger på nivå med HiOA og Nord 

universitet (NU) (tabell 3.1). At universitetene i Agder og Stavanger ligger høyere enn 

HSN er som forventet. Alle de tre institusjonene har økt publiseringen betydelig over 

tid, men universitetsambisjonene, og således satsing på forskning ved UiS og UiA, 

strekker seg lengre tilbake i tid, noe som har bidratt til høyere publisering per faglig 

ansatt. Det kan imidlertid bemerkes at dersom tall for publiseringen ved etablerings-

tidspunkt for universitetene hadde vært lagt til grunn, ville bildet av HSN sammenlignet 

med UiA og UiS vært et helt annet.  

 

Tabell 3.1. Publiseringspoeng per faglige årsverk (ny beregningsmetode) 
  2011 2012 2013 2014 2015 

Høgskolen i Oslo og Akershus 
(HiOA) 

 0,53  0,59  0,55 0,58 0,61 

Universitetet i Agder (UiA) 1,03  1,03  1,30  1,30  1,14 

Nord universitet (NU)  0,45  0,50  0,44  0,48   0,58 

Universitetet i Stavanger (UiS)  1,12  1,02  0,89  0,95  0,95 

Høgskolen i Sørøst-Norge (HSN)  0,48 0,53  0,63  0,71 0,60 

Kilde: Tilstandsrapporten høyere utdanning 2016 

 

Publiseringssystemet er delt inn i to nivåer, der nivå 2 er et kvalitetsmål for forskning 

ved at det er publiseringer i tidsskrifter fagmiljøene har rangert som de 20 prosent 

beste. Som det framgår av tabell 3.2 lå HSN i 2014 etter Høgskolen i Oslo og Akershus 

(HiOA), men høyere enn tidligere Universitetet i Nordland (UiN). At HiOA er langt 

sterkere enn HSN på dette området, kan trolig forklares ved at HiOA har fusjonert med 
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flere forskningsinstitutter de siste årene. HSN har ikke hatt en tilsvarende strategi med å 

innlemme frittstående forskningsinstitutter for å styrke forskningen. Universitetene i 

Agder og Stavanger ligger også på et høyere nivå enn HSN. Dette er også naturlig gitt 

mange års oppbygging av forskningskompetanse og forskningsfinansiering ved 

universitetene.  

 

Tabell 3.2: Publiseringspoeng på nivå 2 (gammel beregningsmåte) 

  2011 2012 2013 2014 2015 

Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA) 127,6 89,9 107,1 151,9  140,8 

Universitetet i Agder (UiA) 103,8 99,5 156,1 176,5  153,6 

Universitetet i Nordland (UiN) 63,0 32,7 37,4 35,7   84,9 

Universitetet i Stavanger (UiS) 244,0 185,8 207,2 187,0 220,3 

Høgskolen i Sørøst-Norge (HSN) 59,9 92,7 87,5 92,2  92,2 

Kilde: CRIstin 

3.5 Publisering på ulike enheter og fagområder 
Styret for HSN har vedtatt ny fakultetsstruktur fra 1.1.2017. Da vil også ny institutt-

struktur være på plass og alle ansatte innplassert i ny organisasjon. I 2016 fortsetter de 

fire fakultetene fra hver av de to tidligere høyskolene. Både nåværende og framtidig 

fakultetsstruktur er i stor grad sammenfallende med fagområder. I tabellen under 

framgår publiseringspoengene fordelt på dagens åtte fakulteter. Tabell 3.4 viser at 

forskning ved alle fakultetene resulterer i poenggivende publisering, og ved flertallet av 

fakultetene har det vært en vekst i publiseringen de siste årene, med en naturlig 

variasjon fra år til år. I tabellen er fakulteter med stor grad av overlapp i faglige områder 

gitt samme farge. Det gjelder med unntak av fakultet for Allmennvitenskapelige fag som 

omfatter fagområder som organiseres til tre av de nye fakultetene. Fra 1.1.2017 vil som 

nevnt disse åtte fakultetene inngå i ny faglig struktur med fire fakulteter. Alle 

fakultetene dekker sentrale utdanninger ved HSN som profesjons- og arbeidslivsrettet 

institusjon. Det betyr at HSN publiserer på områder som er vesentlige for institusjonen. 

Som det framgår av tabell 3, publiseres det både i helse- og sosialfag, på områder som 

er relevant for lærerutdanningene, i ingeniørutdanninger og teknologiske fag og i 

økonomisk administrative fag – alle fag som er sentrale forsknings- og utdannings-

områder for HSN.  

 

Tabell 3.4. Publiseringspoeng ved fakultetene i perioden 2011-15. Antall.  

Fakulteter i 2016 2011 2012 2013 2014 2015 

Helsevitenskap (tidl. HBV) 57,0 49,5 50,8 55,2  76,4 

Helse- og sosialfag (tidl. HiT) 10,1 16,6 18,6 29,0  28,0 

Humaniora og utdanningsvitenskap (tidl. HBV) 61,3 55,0 77,8 76,1  85,0 

Estetiske fag, folkekultur og lærerutdanning (tidl. HiT) 22,0 17,2 45,4 38,9  42,9 

Teknologi og maritime fag (tidl. HBV) 81,9 80,5 99,9 87,0  144,9 

Teknologiske fag (tidl. HiT) 25,0 46,1 53,2 70,2  54,2 

Handelshøgskolen og fak for samf.vitenskap (tidl.HBV)  16,4 33,1 28,4 40,1  45,6 

Allmennvitenskapelige fag (tidl. HiT) 29,7 44,2 32,7 88,1  59,9 

Merknad: 2015 ny beregningsmåte, tidligere år gammel beregningsmåte. Kilde: CRIStin 
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3.6 Organisering og finansering av FoU 
Størsteparten av FoU-arbeidet ved HSN er organisert i instituttene og finansiert over 

grunnbevilgningen fra Kunnskapsdepartementet. Forskningen ved HSN er i hovedsak 

organisert i forskergrupper med en forskningsleder, eventuelt med instituttleder som 

leder av gruppene. Større forskningsprosjekter ved HSN er forankret i forskergruppene. 

Sammensetningen og profilen på forskergruppene varierer avhengig av fagområdets 

tradisjoner og egenart.  

 

De største forskningsressursene i HSN finnes i kombinerte utdannings- og forsker-

stillinger og dermed i grunnenhetene for utdanningene. I tillegg kommer bidrags- og 

oppdragsfinansiert forskning fra ulike eksterne kilder.  

 

Den nasjonale FoU-statistikken viser at HSN i 2013 (siste tilgjengelig år fra FoU-

statistikken) hadde 69 prosent av bevilgningen i grunnbevilgning over statsbudsjettet, 

og 31 prosent fra ulike eksterne kilder (figur 3.3). Det betyr at i 2013 var eksterne 

inntekter relativt sett høyere ved HSN enn ved institusjonene vi har sammenlignet med. 

Mer detaljert viser tabell 3.5 at HSN har relativt høy andel næringslivsfinansiering. Dette 

samsvarer godt med profilen som arbeidslivsrettet institusjon.   

 

Figur 3.4 viser tildeling fra Norges forskningsråd per faglige stilling. I denne gruppen av 

institusjoner skiller UiS seg positivt ut, mens forskjellene mellom de andre lærestedene 

er mindre. Det kan tilføyes at HSN utmerker seg med antall gaveprofessorater i 

sektoren; det er bare NTNU som har flere slike stillinger enn HSN. Slike gave-

professorater uttrykker også kontakt og samhandling med omliggende miljøer.  

 
Figur 3.3. Grunnfinansiering og eksterne finansiering av FoU i 2013. Prosent.  

 

Kilde: FoU-statistikken/NIFU 
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Tabell 3.5. Forskningsfinansering i 2013 fordelt på ulike kilder og lærested. Prosent.  
 Offentlig Næringslivet Utlandet Annet Totalsum 

Universitetet i Agder 95,2 1,5 0,9 2,5 100 

Nord universitet 93,9 4,2 1,3 0,6 100 

Universitetet i Stavanger 84,9 8,7 4,3 2,2 100 

Høgskolen i Oslo og 
Akershus 

95,1 0,8 1,1 3,0 100 
 

Høgskolen i Sørøst-Norge  94,1 5,4 0,1 0,4 100 

UH-sektor (unntatt HF) 89,0 4,9 3,3 2,8 100 

Kilde: FoU-statistikken/NIFU 
 

 

Kilde: NSD/DBH 
 

3.7 Arbeidstidens fordeling for ulike kategorier ansatte 
Under dette punktet skal det redegjøres både for prinsipper for fordeling av arbeidstid 

og for arbeidstidas faktiske fordeling. Arbeidsplanene for studieåret 2016/17 er ikke 

endelig ferdigstilt. Den faktiske fordelingen av arbeidstida er derfor ikke med her, men 

vil inkluderes i endelig søknad.  

 

Ansatte i undervisnings- og forskerstillinger ved høyskolen skal tilhøre et fagmiljø som 

er engasjert i FoU, jf. prinsippet om at instituttets aktiviteter skal omfatte både 

undervisning/veiledning og forskning/faglig/kunstnerisk utviklingsarbeid. HSNs ambisjon 

er at fakultetene avsetter minst 30 prosent av sitt totale budsjett til FoU. Fakultetene 

skal fastsette mål for FoU-aktiviteten som støtter opp under høyskolens faglige profil, 

strategi og virksomhetsmål. Fakultetene har ansvar for å utarbeide kriterier for tildeling 

av FoU-ressurser til medarbeiderne. Kriteriene skal sikre kvalitet og støtte opp under 

fakultetets faglige profil og FoU-mål. Normen i HSN er at det gis samme faktor for 

undervisning på alle nivå. Dekan og instituttledere har tilsyn med at tildelte tids-

ressurser til undervisning brukes i tråd med faglige og pedagogiske målsetninger. 
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Gjennomgående prinsipper for arbeidsplanlegging vil være fastsatt når endelig søknad 

sendes.    

 

I tillegg til prinsipper for fordeling av tid, ber NOKUT om resultater. For å få oppdaterte 

tall vil HSN legge inn tall for studieåret 2016/17. Resultatene av fordelingen av arbeids-

tiden vil derfor bli redegjort for i endelig søknad som er planlagt å sendes i oktober. 

 

3.8 Forskningsformidling 
Ansatte kan registrere formidlingsbidrag i databasen CRIStin, men dette er frivillig. 

Registreringen er derfor ikke fullstendig, noe som gjør det vanskelig å sammenligne med 

andre institusjoner. Dataene kan likevel brukes til å gi en pekepinn på aktivitet. HSN var 

registrert med totalt 307 formidlingsbidrag i CRIStin i 2015. Disse fordeler seg på mange 

typer formidlingskategorier som eksempelvis populærvitenskapelig artikkel, kronikker, 

lærebøker, debattbidrag, intervjuer i media og digitale læremiddel (Tilstandsrapport for 

høyere utdanning 2016).  

 

3.9 Kunstnerisk utviklingsarbeid 
Kunstnerisk utviklingsarbeid er sentralt ved en avgrenset del av HSN, og da særlig ved 

de praktisk estetiske fagene. Kunstnerisk utviklingsarbeid gjøres ut fra og gjennom 

kunstnerisk arbeid, og formidler dermed innfallsvinkler og erfaringer spesifikt fra dette 

ståsted. 

 

Ved HSN inngår ofte kunstfagene i en bredere og mer tverrfaglig studieportefølje enn 

de separate kunstfagene, gjerne knyttet opp til en profesjonsutdanning. I en slik 

sammenheng vil en eksplisitt refleksjon rundt prosess og presentasjonen av det 

kunstneriske utviklingsarbeidet være vesentlig. Det er etablert en forskergruppe for 

kunstnerisk utviklingsarbeid ved HSN.  

 

Felles for alle de kunstneriske fremføringene, er at de skal være offentlige og at de skal 

følges av en eksplisitt refleksjon. Ved HSNs studiested i Rauland er den faglige virksom-

heten konsentrert om tradisjonskunst og folkekultur. Selv om miljøet er relativt lite, er 

det betydelig innenfor sitt fagfelt. Dette er et unikt miljø med sterke faggrupper med 

utbredt internasjonal kontakt og nettverk (jf. kap. 7). Det er lagt til rette for at 

dokumentasjon i så stor grad som mulig blir tilgjengelig i forskningsdatabasen CRIStin. 

 

Planlagte vedlegg til kapittel 3 

FoU-strategi 

Oversikt over kunstnerisk utviklingsarbeid av høy kvalitet 

Bransjeakkrediteringer, optometri 
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4 Ansatte i undervisnings- og forskerstillinger  
 

Aktuelle krav i studiekvalitetsforskriften:  
§ 3-8 (1) Institusjonen skal ha tilstrekkelig antall ansatte med høy faglig kompetanse 

innenfor utdanning, forskning eller kunstnerisk utviklingsarbeid, faglig utviklingsarbeid 

og formidling innenfor institusjonens faglige virksomhet.  

 

NOKUTs kriterier § 5-4:  

Det skal være tilstrekkelig antall ansatte til å dekke undervisnings-, forsknings- og 

utviklingsoppgavene i institusjonens fagområder.  

 

De ansatte skal ha en relevant kompetanseprofil.  

 

4.1 Innledning 
Styret ved HSN vedtok nye fakulteter i februar 2016, og ny instituttstruktur i juni 2016. 

Ansatte vil i den kommende perioden innplasseres i ny organisasjon. Redegjørelse og 

resultater i dette kapitlet er basert på eksisterende fakulteter og institutter, som i 2016 

videreføres fra de tidligere institusjonene HiT og HBV. Dette innebærer at en del 

tall/resultater presenteres for «parallelle» fakulteter med overlappende faglig profil. For 

eksempel innebærer dagens organisering at det er to fakulteter med ansatte innenfor 

helsevitenskap/helse- og sosialfag. Når endelig søknad sendes, vil tallene oppdateres i 

henhold til ny organisering gjeldende fra 1.1.2017 (tall per 1.10.16). Fordi relativt lite er 

på plass i dette kapitlet har vi forståelse for at det er vanskelig for NOKUT å vurdere om 

dette er behandlingsbart. I endelig søknad om universitetsakkreditering vil fagmiljøenes 

bredde og kompetanse dokumenteres i henhold til ny fakultetsstruktur og ny forskrift 

fra NOKUT, som fastsettes ved årsskiftet 2016/17.  

 

4.2 HSN målt i faglige årsverk 
Figur 4.1 viser totalt antall årsverk i faglige stillinger inkl. rekrutteringsstillinger ved HSN 

og sammenlignbare institusjoner. Figuren viser utviklingen de siste tre årene og som det 

framgår er HSN en stor institusjon målt i antall faglige årsverk. Beregnet på denne 

måten er det bare HiOA blant de utvalgte institusjonene som er større enn HSN.   
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Kilde: NSD DBH 
 

4.3 Kompetanseprofil 
Tabellen under viser kompetanseprofilen målt i førstekompetanse ved et utvalg 

institusjoner. Tabellen viser at de tre universitetene i tabellen har langt høyere andel 

årsverk i førstestillinger enn høyskolene. HiOA har økt betydelig de siste par årene – 

trolig skyldes dette at HiOA har fusjonert med forskningsinstitutter. Fram til forsknings-

instituttene ble slått sammen med HiOA, hadde HiOA og HSN omtrent samme andel 

førstestillingskompetanse. 

 

Tabell 4.1. Årsverk i førstestillinger ved et utvalg institusjoner. Prosent. 2011-2015. 

 2011 2012 2013 2014 2015 

Høgskolen i Oslo og 
Akershus (HiOA) 

44,8 48,3 47,5 54,6 58,6 

Universitetet i Agder (UiA) 66,7 67,2 68,5 71,5 70,5 

Nord universitet (NU) 48,8 47,4 49,6 52,0 53,5 

Universitetet i Stavanger 
(UiS) 

67,1 68,6 71,2 68,9 70,1 

Høgskolen i Sørøst-Norge 
(HSN) 

46,1 48,5 49,2 49,8 51,4 

Kilde: NSD/DBH 

 

Tabell 4.2 viser kompetanseprofilen i HSNs nåværende åtte fakulteter. Disse tallene vil 

ajourføres før endelig versjon av søknaden sendes. Da vil fagmiljøene være tilknyttet de 

fire nye fakultetene ved HSN.  
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Tabell 4.2 Oversikt over ansatte i UFF-stillinger. Oktober 2015. 

 UFF - årsverk 

(inkl stip) 

Førstestilling

er- årsverk  

Førstestilling

er - andel av 

UFF ekskl 

stip. 

Dos/prof - 

årsverk 

Dos/prof - 

andel  

av UFF eksl. 

stip. 

Fakultet for 

humaniora og 

utdanningsvitenskap 

162,75 70,39 46 % 19,89 13 % 

Fakultet for 

helsevitenskap 

129,68 59,74 53 % 16,34 14 % 

Fakultet for teknologi 

og maritime fag 

111,65 51,45 53 % 16,5 17 % 

Handelshøyskolen og 

fakultet for 

samfunnsvitenskap 

108,53 70,95 72 % 17,75 18 % 

SUM tidl. HBV 512,61 252,53 55 % 70,48 15 % 

Fakultet for 

allmennvitenskapelige 

fag 

108,25 59,3 66 % 16,4 18 % 

Fakultet for estetiske 

fag, folkekultur og 

lærerutdanning 

140,51 41,7 32 % 10,9 8 % 

Fakultet for 

teknologiske fag 

63,20 37,0 72 % 12,0 23 % 

Fakultet for helse- og 

sosialfag 

73,92 21,9 32 % 4,4 6 % 

SUM tidl. HiT 385,88 159,8 47 % 43,7 13 % 

Kilde: HSN, personalavdelingen. 

 

4.4 Antall studenter per faglig ansatte 
Forholdstallet mellom studenter og faglig ansatte kan være et mål for å vurdere om det 

er tilstrekkelig antall ansatte til å dekke undervisnings- og forsknings- og utviklings-

oppgavene i institusjonenes fagområder. Figur 4.2 viser at HSN ligger omtrent på nivå 

med de nyere universitetene UiA og tidligere UiN når det gjelder antall studenter per 

faglig årsverk, mens UiS ligger noe lavere.   
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5 Rekruttering, gjennomstrømming og 

kandidatproduksjon 
 

Aktuelle krav i studiekvalitetsforskriften:  
§ 3-8 (6) Institusjonen skal alene ha akkreditering for minst fem studietilbud på høyere 

grads nivå. Institusjonen skal ha uteksaminert kandidater på lavere og høyere grads nivå 

på alle studietilbud innenfor doktorgradsområdene.  

 

NOKUTs kriterium § 5-5:  

Institusjonen skal ha jevnlig opptak av studenter og en tilfredsstillende gjennomstrømming og 

kandidatproduksjon.  

 

5.1 Innledning 
I denne delen presenteres HSNs studietilbud på bachelor- og masternivå, og resultater 

knyttet til opptak, gjennomføring og kandidatproduksjon for disse. Resultatene viser at 

HSN har stigende søkertall over tid, høyere opptakstall og vekst i kandidattall.  

 

HSN har mange gjennomgående studietilbud fra bachelor- til master og ph.d.-nivå, med 

stor bredde og flere valgmuligheter for studentene. Det er lagt til grunn for fusjonen at 

de store profesjonsutdanningene på bachelornivå skal tilbys i alle tre fylker. Dette inne-

bærer at lærerutdanninger, sykepleierutdanninger, ingeniørutdanninger og økonomiske 

og administrative fag vil tilbys i både Buskerud, Telemark og Vestfold. Dette er av stor 

betydning for å sikre kompetent arbeidskraft i regionene. Den kommende perioden vil 

HSN ha fokus på samordning/ konsolidering av studietilbudet på tvers av studiesteder 

og tidligere institusjonsgrenser. 

 

5.2 Jevnlig opptak av studenter 
HSN tilbyr utdanninger som er relevante for arbeids- og samfunnsliv, og som tar høyde 

for arbeidslivets og profesjonenes utviklingsbehov. Figur 5.1 viser at HSN er en attraktiv 

utdanningsinstitusjon. Det har vært sterk vekst i antall førstevalgssøkere de siste årene, 

fra 6160 søkere i 2011 til 7835 i 2015. Dette tilsvarer en vekst på 27,19 prosent. Når det 

gjelder tallene for 2016, var det 8045 førstevalgssøkere til 4685 ledige studieplasser. Av 

institusjonene utenfor hovedstadsområdet, har HSN flere førstevalgssøkere de siste 

fem årene enn de andre institusjonene vi sammenligner oss med.  

 

Opptakstallene viser at HSN i perioden 2011-15 har hatt et jevnt og stabilt opptak av 

studenter. Når det gjelder totalt antall opptatte studenter til bachelor- og master-

programmer, har HSN høyere opptak enn universitetene UiA, UiS og tidligere UiN, men 

lavere enn HiOA (figur 5.2). 

 

Dersom vi kun ser på opptak til bachelor- og 4-årige studieprogrammer de siste årene, 

ser vi at antallet nye studenter har ligget noe under 4000 de siste årene (figur 5.3), men 

noe færre i 2014 enn året før og etter. Som for totaltallene har HSN høyere opptakstall 
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på bachelorutdanningene enn de «nye» universitetene. Opptak til 2-årig master-

utdanning og 5-årige integrerte masterprogram framgår av figur 5.4, og viser at 

opptakstallet har økt de siste årene. HSN har lavere opptakstall til masterutdanninger 

enn universitetene i Agder og Stavanger, men høyere enn HiOA og tidligere UiN.  

 

 

Kilde: Samordna opptak 

 

 
* Studentopptak for bachelor- og masterstudier 

Kilde: NSD DBH 
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Kilde: NSD DBH 

 

 

Kilde: NSD DBH 
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5.3 Studiepoengproduksjon 
HSN har hatt jevnt stigende produksjon av studiepoeng de siste fem årene, fra 9240 i 

2011 til 10 555 i 2015. Den totale studiepoengproduksjonen per år er lavere enn ved 

HiOA, men langt høyere enn ved de nyeste universitetene UiA, UiS og tidligere UiN 

(figur 5.5). 

 

Figur 5.6 og 5.7 viser studiepoengproduksjon ved det enkelte fakultet ved HSN. Ned-

gangen i studiepoengproduksjon ved fakultet for Allmennvitenskapelige fag fra 2014 til 

2015 skyldes i vesentlig grad avslutning av samarbeid med Gateway.  Samlet produksjon 

for studenter knyttet til disse programmene i 2013 og 2014 var omkring 200 studie-

poengsenheter. Studiene hadde blandet finansiering, og var 60% bevilgingsfinansiert. 

For fakultet for estetiske fag, folkekultur og lærerutdanning bidro utfasingen av 

barnehagelærerutdanning i Drammen (100% bevilgningsfinansiert) noe til nedgangen. 

Studiet er delvis overført til fakultet for humaniora og utdanningsvitenskap ved tidligere 

HBV. 

 

 
Kilde: NSD DBH 
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5.4 Kandidatproduksjon 
I tråd med stigende søkning og opptakstall har HSN hatt jevn vekst i antall 

uteksaminerte kandidater. Figur 5.8 viser fordeling av uteksaminerte kandidater for 

bachelor- (inkl. fireårig lærerutdanning) og masternivå (2-årig og 5-årig integrert 

master) for perioden 2011-2015. Det har vært vekst i antall kandidater både på 

bachelor- og masternivå de siste fem årene. 

 

Sammenliknet med UiA, UiN og UiS uteksaminerer HSN klart flest kandidater på 

bachelornivå (figur 5.9). HSN har de siste fem årene også hatt en større vekst i antall 

kandidater enn disse tre universitetene. HIOA har hatt flere uteksaminerte kandidater 

på bachelornivå enn HSN. Omfanget av kandidattallene ved HSN indikerer 

institusjonens betydning for regionalt arbeidsliv, i både privat og offentlig sektor.  

 

Når det gjelder masternivå har HSN hatt en betydelig vekst i antall kandidater de siste 

fem årene. I 2015 uteksaminerte HSN en del færre kandidater enn UiS, og også noen 

færre enn UiA. Antall masterkandidater er imidlertid langt høyere enn ved tidligere UiN, 

og noe høyere enn ved HiOA.  
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Utdanningstilbud og kandidatproduksjon på de enkelte doktorgradsområdene 

Kravet til akkreditering som universitet er at institusjonen skal ha uteksaminert 

kandidater på lavere og høyere grads nivå på alle studietilbud innenfor 

doktorgradsområdene. I kapittel 6 redegjør vi for doktorgradsområdene ved HSN. Blant 

annet gis en omtale av hvordan doktorgradsprogrammene dekker fakultetenes faglige 

virksomhet. I dette kapitlet redegjør vi for gradsgivende studieprogrammer på BA- og 

MA-nivå innenfor doktorgradsområdet, samt for uteksaminerte kandidater ved disse 

programmene i perioden 2011-15. Flere av doktorgradsprogrammene er relevante for 

kandidater fra andre fakulteter enn vertsfakultetet. Vi har likevel valgt å knytte 

presentasjonen til hvert av de fire fakultetene.  

 

Presentasjonen gjelder for ny fakultetsstruktur for HSN, gjeldende fra 1.1.17. Dette 

innebærer at oversiktene inneholder en del «parallelle» program fra tidligere HBV og 

HiT. Oversiktene inneholder også oversikt over kandidater fra utgåtte studieprogram, 

for eksempel tidligere allmenn- og førskolelærerutdanning. HSN er for tiden i en 

konsolideringsfase som innebærer at programmer samordnes, og ny studieportefølje 

skal vurderes og fastsettes av styret. Oversikten viser imidlertid at HSN tilfredsstiller 

kravet om å ha uteksaminert kandidater på lavere og høyere grads nivå på alle 

studietilbud innenfor doktorgradsområdene.  

 

Fullstendig oversikt over eksisterende studietilbud ved HSN er tilgjengelig på våre 

nettsider: https://www.usn.no/studier/finn-studier/#  

Under gis en oversikt over HSNs bachelorprogram ved de fire nye fakultetene fra 1.1.17. 

  

https://www.usn.no/studier/finn-studier/
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Fakultet for helse- og sosialvitenskap 

Fakultetet har om lag 2600 egenfinansierte studenter og 200 ansatte (årsverk). 

Fakultetet har et bredt studietilbud på bachelor- og masternivå innenfor helse- og 

sosialfag, samt ph.d.-program i personrelatert helsearbeid. De siste årene har flere av 

de tidligere videreutdanningene blitt akkreditert og etablert som masterutdanninger 

(jordmor, anestesi- og intensivsykepleier). Sammen med fakultetets øvrige mastertilbud 

innebærer dette at fakultetet har fått flere gjennomgående utdanningsløp.  

 

Fakultetets doktorgradsprogram i personorientert helsearbeid har en bred og tverr-

faglig profil, og er relevant for kandidater fra samtlige av fakultetets masterprogram. 

Tabell 5.1 gir en oversikt over studietilbudet innenfor doktorgradsområdet person-

orientert helsearbeid, og hvilke av HSNs bachelorprogram som kan være 

opptaksgrunnlag til fakultetets masterprogrammer.  

 

Tabell 5.1 Ph.d./doktorgradsområde: Personorientert helsearbeid, utdanningsprogrammer ved HSN 

som gir opptaksgrunnlag 

Master Bachelor 

Synspedagogikk og synsrehabilitering De fleste bachelorprogram 

Optometri og synsvitenskap Optometri 

Klinisk helsearbeid Sykepleie, Radiograf, Optometri 

Avansert klinisk sykepleie Sykepleie 

Jordmorfag Sykepleie 

Intensivsykepleie Sykepleie 

Anestesisykepleie Sykepleie 

Helsefremmende arbeid De fleste bachelorprogram 

Forebyggende arbeid med barn og unge Sykepleie, Vernepleie, Barnevern, 

Barnehagelærer, Faglærer, Grunnskolelærer 

 

Tabell 5.2 gir en oversikt over bachelorstudier ved fakultetet, etableringstidspunkt og 

uteksaminerte kandidater i perioden 2011-2015. I tillegg til studietilbudene på BA- og 

MA-nivå, tilbyr fakultetet videreutdanninger og årskurs som ikke framkommer av 

tabellen. 

 

Tabell 5.3 gir en oversikt over masterprogrammene ved fakultetet, akkrediterings-

tidspunkt- og myndighet og uteksaminerte kandidater i perioden 2011-2015. 

  



 

  

___ 

49 
 

Tabell 5.2. Bachelorprogram, etableringstidspunkt og kandidater ved fakultet for helse- og 
sosialvitenskap. Antall. 2011-15.  
Kode Studieprogram Etablerings-

tidspunkt 
Uteksaminerte kandidater  

   2011 2012 2013 201
4 

2015 

070 Bachelorstudium barnevern i et 
flerkulturelt samfunn 

Høst 1998 44 43 43 57 50 

BACHLYSDES Bachelor i lysdesign Høst 2007 4 12  7 16 

BACHOPTO Bachelor i optometri Høst 2003 56 55 48 37 41 

BACHRADIO Bachelor i radiografi Høst 2004 21 16 13 20 21 

BSD Bachelor i sykepleie deltid (Vestfold) Høst 2012      

GRS Bachelor i sykepleie (Vestfold) Høst 1990 94 86 71 96 100 

SYKEPL-D Bachelor i sykepleie deltid (Drammen) Høst 2014      

SYKEPLEIE Bachelor i sykepleie (Drammen) Høst 1996 119 114 125 144 138 

050 Bachelorstudium i sykepleie, (Porsgrunn) Høst 1998 56 71 59 79 84 

051 Bachelorstudium i sykepleie, deltid 4 år Høst 2002 50 33 41 50 63 

060 Bachelorstudium i vernepleie Høst 1998 35 32 28 39 31 

061 Bachelorstudium i vernepleie, deltid 4 år Høst 2001 14  38  17 

 

 

Tabell 5.3. Masterprogram, akkrediteringstidspunkt- og myndighet og uteksaminerte 
kandidater i perioden 2011-2015 
Kode Studieprogram Akkrediteringsorgan 

og -tidspunkt 
Etableringsdato 
og myndighet  

Uteksaminerte kandidater 

    201
1 

2012 2013 2014 2015 

MHA Master i 
helsefremmende 
arbeid 

28.07.2005 NOKUT 25.08.2005 28 33 29 25 28 

MJO Master i jordmorfag 20.12.2010 NOKUT 11.02.2011 KD   3 14  

MASKL
HE-D 

Master i klinisk 
helsearbeid, deltid 

16.12.2004 NOKUT 17.01.05 KD 14 32 26 27 33 

MASO
PTO 

Master i optometri 
og synsvitenskap 

01.07.12 NOKUT 
(navneendring fra 
«synsvitenskap») 
Opprinnelig 
akkreditert 
30.06.2006  

01.07.12  
Opprinnelig 
etablert av KD i 
2007 

5 2 3 4 6 

MASO
PTO-D 
(tidl.  
MAS-
VIS-SC) 

Master i optometri 
og synsvitenskap - 
deltid 

01.07.12 NOKUT  01.07.12    3 8 

MASYN
PED-D 

Synspedagogikk og 
synsrehabilitering, 
deltid 

28.05.2014 20.06.2014 HBV       

MAS Master i 
anestesisykepleie 

31.10.2014 HBV 31.10.2014 HBV      

MIS Master i 
intensivsykepleie 

31.10.2014 HBV 31.10.2014 HBV      

MAKS Master i avansert 
klinisk sykepleie 

08.05.2015 HBV 08.05.2015 HBV      

981 Masterstudium i 
forebyggende 
arbeid med barn og 
unge 

09.10.2006 NOKUT Høst 2007 KD 13 11 16 12 15 
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Fakultet for humaniora-, idretts- og utdanningsvitenskap 

Fakultetet er HSNs største, med om lag 4950 egenfinansierte studenter og 330 faglige 

ansatte (årsverk). Fakultetene tilbyr et bredt studietilbud innenfor lærerutdanninger 

(barnehagelærer-, grunnskolelærer, PPU og faglærerutdanninger), og utdanninger 

innenfor humaniora, kulturstudier og idrett og friluftsliv. Ved campus Rauland tilbyr 

fakultetet studier innenfor folkemusikk og tradisjonskunst.  

 

Fakultetet organiserer to doktorgradsprogram, i hhv. pedagogiske ressurser og lære-

prosesser for barnehage og skole og i tverrfaglige kulturstudier. Begge programmene er 

brede og relevante for kandidater fra mange av fakultetets masterutdanninger. 

Programmet i pedagogiske ressurser og læreprosesser for barnehage og skole er særlig 

relevant for kandidater fra lærerutdanningene (med masterpåbygging), men også for 

kandidater fra andre program. Programmet tverrfaglige kulturstudier er relevant for 

kandidater med mastergrad innenfor et humanistisk, samfunnsvitenskapelig eller kunst- 

og formingsfaglige fagområde, evt. innenfor et tverrfaglig område. Tabell 5.4 gir en 

oversikt over studietilbudet innenfor fakultetets doktorgradsområder og hvilke av HSNs 

bachelorprogram som kan være opptaksgrunnlag til fakultetets masterprogrammer.  

 

Tabell 5.4 Ph.d./doktorgradsområder og utdanningsprogrammer ved HSN som gir opptaksgrunnlag 

Ph.d./doktorgradsområder: 

 Pedagogiske ressurser og læreprosesser for barnehage og skole 

 Tverrfaglige kulturstudier 

Master Bachelor 

Faglitterær skriving De fleste bachelorprogram 

Pedagogikk Barnehagelærer, Faglærer, Grunnskolelærer, 
Spesialpedagogikk 

Pedagogikk med vekt på didaktikk og ledelse Barnehagelærer, Faglærer, Grunnskolelærer, 
spesialpedagogikk 

Utdanningsvitenskap Grunnskolelærer, litteratur og språk, engelsk, norsk, 
historie, statsvitenskap 

Norskdidaktikk Grunnskolelærer 5-10, Litteratur og språk, Norsk 

Karriereveiledning Sykepleie, Radiografi, Optometri, Barnehagelærer, 
Faglærer, Grunnskolelærer 

Kulturstudier Historie, Sosiologi, Kulturledelse, Historiske fag, 
Visuelle kunstfag og design, Folkekunst, 
Folkemusikk, Litteratur og språk, Engelsk, Norsk, 
Statsvitenskap 

Master of Science in Human Rights and 
Multiculturalism 

Statsvitenskap, Sosiologi 

Kroppsøving-, idretts- og friluftslivsfag Idrett, ernæring og helse, Idrettsvitenskap, 
Friluftsliv, kultur- og naturveiledning, Faglærer i 
kroppsøving og idrettsfag, Natur, miljø og friluftsliv 

Tradisjonskunst Folkekunst, Folkemusikk 

Formgiving, kunst og håndverk  Faglærer i formgivning, Kunst og håndverk, 
Grunnskolelærerutdanning 1-7, estetisk modell 

Lektorprogram I norsk (femårig integrert 
master) 
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Tabell 5.5 gir en oversikt over bachelorstudier ved fakultetet, etableringstidspunkt og 

uteksaminerte kandidater i perioden 2011-2015.  

 

Tabell 5.5 Bachelorprogram, etableringstidspunkt og kandidater ved fakultet for 
humaniora, idrett og utdanningsvitenskap. Antall. 2011-15. 
Kode Studieprogram Etablerings-

tidspunkt 
Uteksaminerte kandidater 

   2011 2012 2013 2014 2015 

ALL Allmennlærerutdanning (Vestfold) Høst 1987 51 33 39 5 12 

ALM-
IKT/ 
ALM-
IKT-D 

Allmennlærerutdanning (Ringerike) Høst 2001 23 9 3 2 4 

ALM-DR Allmennlærerutdanning med særskilt 
vekt på det flerkulturelle perspektivet 

Høst 2003 35 28 42 3 3 

BLU/ 
BLU-D 

Bachelor - barnehagelærerutdanning, 
Vestfold 

Høst 2013      

BLU-BU Bachelor - barnehagelærerutdanning, 
Drammen 

Høst 2014      

FØR-
ABF/ 
FØR-
ABF-HO 

Bachelor i førskolelærerutdanning, 
arbeidsplassbasert (utgått) 

Høst 2009   37   

FØRD Førskolelærerutdanning - deltid Høst 1999  22 20 36 35 

FØRL Førskolelærerutdanning – estetisk linje Høst 2004 14 23    

FØRN Førskolelærerutdanning - natur- og 
friluftslinje 

Høst 2006 21 1 1 1 1 

FØR10 Førskolelærerutdanning, fagorganisert 
breddemodell 

Høst 2010   47 83 69 

FØR Førskolelærerutdanning, tverrfaglig og 
temabasert modell 

Høst 1990 42 52 10 1 2 

BIEH Bachelor i idrett, ernæring og helse Høst 2011   21 21 27 

BRF Bachelor i realfag i skolen Høst 2003 3 1  1  

BSK Bachelor i språk- og kulturfag Høst 2004 16 24 6 5 1 

BSPK Bachelor i språkfag Høst 2012    8 6 

GLU1/ 
GLU1-7 

Grunnskolelærerutdanning 1.-7. trinn Høst 2010   2 40 48 

GLU1-
7E 

Grunnskolelærerutdanning 1.-7. trinn, 
estetisk modell 

Høst 2012      

GLU1-7S Grunnskolelærerutdanning 1.-7. trinn, 
(Sandvika) 

Høst 2014      

GLU1-7T Grunnskolelærerutdanning 1.-7. trinn. 
Traineemodell (Utgått) 

Høst 2010    5 1 

GLU2 Grunnskolelærerutdanning 5.-10. trinn Høst 2010    31 26 

GLU5-
10 

Grunnskolelærerutdanning 5.-10. trinn Høst 2010    21 30 

GLU5-
10N 

Grunnskolelærerutdanning 5.-10. trinn 
- Norsk og samfunnsfagsmodell 

Høst 2012      

GLU5-
10R 

Grunnskolelærerutdanning 5.-10. trinn 
- Realfagsmodell 

Høst 2012      

ITEPS International Teacher Education for 
Primary Schools 

Høst 2015      

LUB Lærerutdanning for barnetrinnet – 
traineemodell (utgått) 

Høst 2008  7 17 2 1 

LUT Lærerutdanning for ungdomstrinnet - 
8. - 13. trinn (utgått) 

Høst 2007 1 16 20 2 2 
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ULU Lærerutdanning for ungdomstrinnet 
(utgått) 

Høst 2007 11 1 2 1 1 

PPU Praktisk-pedagogisk utdanning 
(Vestfold) 

Høst 2005 30 35 67 46 58 

PPU-
HIBU 

Praktisk-pedagogisk utdanning 
(Ringerike) 

Høst 1998 24 30 30 26 58 

PPU-D Praktisk-pedagogisk utdanning, deltid 
(Ringerike) 

Høst 2000 55 68 93 55 34 

892 Allmennlærerutdanning, nettbasert Høst 2001 9 13 17 9 3 

110 Allmennlærerutdanning, Notodden Høst 1992 11 11 12 1 3 

891 Allmennlærerutdanning, Porsgrunn Høst 2001 21 35 35 11 6 

132 Bachelorstudium - barnehagelærer 
Drammen (tidl. Førskolelærer) 

Høst 2000 42 42 46 55 52 

130 Bachelorstudium - barnehagelærer 
Notodden (tidl. Førskolelærer) 

Høst 1996 22 17 23 19 37 

133 Bachelorstudium - barnehagelærer 
Porsgrunn (tidl. Førskolelærer) 

Høst 2001 40 42 47 52 52 

134 Bachelorstudium – førskolelærer, 
deltid (N) 

Høst 2009   21   

131 Bachelorstudium - barnehagelærer 
samlingsbasert 

Høst 2000 54 26 24 36 41 

140 Bachelorstudium - faglærerutdanning i 
kroppsøving og idrettsfag 

Høst 2000 27 17 20 30 38 

442 Bachelorstudium i folkekunst Høst 2002 3 2 7 2 14 

443 Bachelorstudium i folkemusikk Høst 2002 2 4 1  4 

894 Bachelorstudium i friluftsliv, kultur- og 
naturveiledning 

Høst 2002 2 7 6 8 9 

304 Bachelorstudium i kultur - arrangering, 
formidling og forvaltning 

Høst 1992 10 6 16 6 6 

308 Bachelorstudium i kulturledelse Høst 2014      

456 Bachelorstudium i litteratur og språk Høst 2003 5 3 5 8 5 

853 Bachelorstudium i spesialpedagogikk Høst 2013     6 

441 Bachelorstudium i visuelle kunstfag og 
design 

Høst 2002 17 9 6 16 15 

890 Faglærerutdanning i formgiving, kunst 
og håndverk 

Høst 1994 20 19 22 22 20 

156 Faglærerutdanning i praktisk-estetiske 
fag 

Høst 1999 5 3 3 2 1 

547 Grunnskolelærerutdanning 1-7 
(Notodden) 

Høst 2010    5 9 

551 Grunnskolelærerutdanning 1-7 
desentralisert 

Høst 2010    5 14 

550 Grunnskolelærerutdanning 1-7 nett Høst 2010   2 20 34 

548 Grunnskolelærerutdanning 1-7 
Porsgrunn 

Høst 2010   2 19 13 

655 Grunnskolelærerutdanning 5-10, 
Notodden og desentralisert 

Høst 2011     5 

651 Grunnskolelærerutdanning 5-10, 
Porsgrunn 

Høst 2010   2 20 17 

657 Grunnskolelærerutdanning 5-10. trinn, 
nettbasert 

Høst 2011     5 

440 Idrettsvitenskap, bachelor Høst 2002 29 24 32 31 24 

998 Praktisk pedagogisk utdanning – heltid 
(N) 

Høst 2002 52 59 84 106 87 

881 Praktisk-pedagogisk utdanning, 2 år 
deltid (N) 

Høst 2002 23 27 24 30 30 
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Tabell 5.6 gir en oversikt over masterprogrammene ved fakultetet, akkrediterings-

tidspunkt- og myndighet og uteksaminerte kandidater i perioden 2011-2015. 

 

Tabell 5.6. Masterprogram, akkrediteringstidspunkt- og myndighet og uteksaminerte 
kandidater i perioden 2011-2015 
Kode Studieprogram Akkrediteringsorga

n og -tidspunkt 
Etableringsdato 
og -myndighet 

Uteksaminerte kandidater 

    2011 2012 2013 2014 2015 

MBP10 Master i 
barnehagepedagogikk 
og profesjonskunnskap 

09.10.2009 NOKUT 02.11.2009 KD 3  5 9 9 

MFS Master i faglitterær 
skriving 

04.09.2006 NOKUT 16.10.2006 KD 14 9 4 3 6 

MND Master i norskdidaktikk 04.09.2009 NOKUT 30.09.2009 KD  1 5 9 4 

MPED Master i pedagogikk, 
fordypning i 
spesialpedagogikk 

15.04.2008 NOKUT 25.04.2008 KD 3 2 19 20 23 

MPED Master i pedagogikk, 
fordypning i 
utdanningsledelse 

09.07.2009 NOKUT 06.08.2009 KD       

MPT Master i pedagogiske 
tekster: Skape, forstå 
og formidle 

21.07.2005 NOKUT 26.09.2005 KD 2 3 6 2  

MASTU
TD 

Master i 
utdanningsledelse 

20.01.2004 NOKUT 20.02.2004 HIBU 2  2   

MASTU
TD-D 

Master i 
utdanningsledelse, 
deltid 

20.01.2004 NOKUT 20.02.2004 HIBU 14 3 10 10 2 

MASH
URM 

Master of Science in 
Human Rights and 
Multiculturalism 

22.05.2009  02.11.2009 KD  11 6 13 5 

MLEN Lektorutdanning i norsk 31.10.2013 HIVE 31.10.2013 HIVE      

MASKA
RV 

Master i 
karriereveiledning 

22.08.2014 HBV 22.08.2014 HBV      

747 Master i formgiving, 
kunst og håndverk 
nettbasert 

07.11.2008 
NOKUT 

Høst 2008 9 2 8 9 7 

969 Masterstudium i 
formgiving, kunst og 
håndverk 

Konvertert fra 
hovedfag 
Styresak HiT 
19.12.2002 

Høst 1994 
HIT 

4 8 4 4 1 

409 Masterstudium i 
kroppsøving-, idretts- 
og friluftslivsfag 

06.01.2004 
NOKUT 

Høst 1993 
HIT/TDH 

22 22 19 9 18 

934 Masterstudium i 
kulturstudier 

Konvertert fra 
hovedfag 
Styresak HiT 
19.12.2002 

Høst 1999 
HIT 

8 13 8 4 8 

906 Masterstudium i 
pedagogikk med vekt 
på didaktikk og ledelse 

26.04.2011 
NOKUT 

Høst 2011   11 9 13 

921 Masterstudium i 
tradisjonskunst 

Konvertert fra 
hovedfag 
Styresak HiT 
19.12.2002 

Høst 2003 6 10 12 14 10 

2426 Masterstudium i 
utdanningsvitenskap 

26.01.2015 
NOKUT 

Høst 2015 
HIT 

     

2427 Masterstudium i 
utdanningsvitenskap, 
deltid 

26.01.2015 
NOKUT 

Høst 2015 
HIT 
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Handelshøyskolen 

Fakultetet har om lag 3900 egenfinansierte studenter og 130 ansatte (årsverk). 

Fakultetet tilbyr bachelor- og masterstudier innenfor økonomi-, administrasjon og 

ledelsesfag, i tillegg til studier innenfor bl.a. historie, sosiologi og tverrfaglige samfunns-

vitenskapelige studier. 

 

Doktorgradsprogrammet i markedsføringsledelse er særlig relevant for kandidater fra 

utdanningstilbudene innenfor økonomi, administrasjon og ledelse. Tabell 5.7 gir en 

oversikt over hvilke av HSNs bachelorprogram som kan være opptaksgrunnlag til 

fakultetets masterprogrammer.  

 

Tabell 5.7 Ph.d./doktorgradsområde: Marketing management og utdanningsprogrammer ved HSN 

som gir opptaksgrunnlag 

Master Bachelor 

Master i økonomi og ledelse Økonomi og ledelse, Økonomi og administrasjon, 

Regnskap og revisjon, Markedsføringsledelse, Jus 

og ledelse, Turisme og ledelse 

Tverrfaglig master i samfunnsvitenskap Statsvitenskap, Sosiologi 

Innovasjon og ledelse De fleste bachelorprogram 

Lektorprogram i historie (femårig integrert 

master) 

 

Siviløkonom (femårig integrert master)  

 

Tabell 5.8 gir en oversikt over bachelorstudier ved fakultetet, etableringstidspunkt og 

uteksaminerte kandidater i perioden 2011-2015. Tabell 5.9 gir en oversikt over master-

programmene ved fakultetet, akkrediteringstidspunkt- og myndighet og uteksaminerte 

kandidater i perioden 2011-2015. 
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Tabell 5.8 Bachelorprogram, etableringstidspunkt og kandidater ved Handelshøyskolen. Antall. 2011-15. 

Kode Studieprogram Etablerings- 
tidspunkt 

Uteksaminerte kandidater 

   2011 2012 2013 2014 2015 

BACHWEBDES Bachelor i dynamisk webdesign Høst 2010   3 13 17 

HIS-B Bachelor i historie Høst 2003 7 12 10 14 10 

INF-B Bachelor i informasjonssystemer og 
IT-ledelse 

Vår 2006 8 9 11 19 23 

BACHIKT Bachelor i IT og 
informasjonssystemer 

Høst 2003 7 9 15 20 3 

BACHITEN Bachelor i IT og Entreprenørskap Høst 2005 1 1    

BACHJUSS Bachelor i jus Høst 2011    43 35 

BACHJULE Bachelor i jus og ledelse Høst 2005 18 19 11 17 14 

BACHMARKF Bachelor i markedsføring Høst 2012     3 

BRR-B Bachelor i regnskap og revisjon Høst 2012     13 

BACH-REIS Bachelor i reiselivsledelse Høst 2006  3 5 6 5 

REV-B Bachelor i revisjon Høst 2008 13 22 26 17 6 

SOS-B Bachelor i sosiologi Høst 2002 27 40 22 32 24 

BACHSTATVI Bachelor i statsvitenskap Høst 2003 21 22 34 31 20 

BACHVISKOM Bachelor i visuell kommunikasjon Høst 2004 29 25 27 25 24 

ØKA-B Bachelor i økonomi og 
administrasjon, Vestfold 

Vår 2002 42 36 50 42 31 

BACHØKADD Bachelor i økonomi og ledelse, 
Drammen 

Høst 2013     3 

BACHØKADH Bachelor i økonomi og ledelse, 
Ringerike 

Høst 2003 23 26 43 35 36 

BACHØKADK Bachelor i økonomi og ledelse, 
Kongsberg 

Høst 2003 54 35 59 63 44 

368 Bachelorstudium i 
eiendomsmegling 

Høst 2007 27 21 24 26 27 

481 Bachelorstudium i historiske fag Høst 2002 1 4 9 3 9 

449 Bachelorstudium i 
informasjonssystemer 

Høst 2000 2 3 5 2 4 

395 Bachelorstudium i informatikk Høst 2000 33 4 13 9 9 

895 Bachelorstudium i innovasjon og 
entreprenørskap 

Høst 2006 9 3 18 11 17 

359 Bachelorstudium i internasjonal 
markedsføring 

Høst 2000 23 18 18 25 26 

102 Bachelorstudium i revisjon Høst 1984 14 15 8 25 18 

317 Bachelorstudium i turisme og 
ledelse 

Høst 2001 12 10 6 6 9 

369 Bachelorstudium i økonomi og 
administrasjon (Bø) 

Høst 2001 47 33 71 51 58 
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Tabell 5.9. Masterprogram, akkrediteringstidspunkt- og myndighet og uteksaminerte kandidater i perioden 2011-2015 

Kode Studieprogram Akkrediterings-
organ og 
tidspunkt 

Etablerings-
dato og -
myndighet 

Uteksaminerte kandidater 

    2011 2012 2013 2014 2015 

MASTØA Master i økonomi og 
ledelse 

Fra tidl. SLHK 
11.02.2016 HSN 

11.02.2016 
HSN 

32 29 18 20 
 

27 

MASTØA-D Master i økonomi og 
ledelse, deltid 

Som MASTØA Som 
MASTØA 

1 5 7 4 9 

MASTSIV Master i økonomi og 
ledelse - Siviløkonom 

11.02.2016 HSN 11.02.2016 
HSN 

8 11 22 26 12 

MASTSIV-D Master i økonomi og 
ledelse - Siviløkonom, 
deltid 

Som MASTSIV Som 
MASTSIV 

1 1 5 1 2 

MASTSIVØK Siviløkonom - integrert 
5-årig studium, 
Hønefoss 

11.02.2016 HSN 11.02.2016 
HSN 

11 4 5 7 14 

MASTSIVØKK Siviløkonom - integrert 
5-årig studium, 
Kongsberg 
(slått sammen med 
MASTSIVØK)  

Som 
MASTSIVØK 

Som 
MASTSIVØK 

  9 2 9 

 

 

Teknologi, naturvitenskap og maritime fag 

Fakultetet har ca. 2600 egenfinansierte studenter og 160 ansatte (årsverk). Fakultetet 

har et bredt tilbud innenfor ingeniørutdanninger på bachelornivå, og flere mastertilbud 

innenfor teknologiske fag. I tillegg har fakultetet tilbud på bachelor- og masternivå 

innenfor natur-, helse- og miljøvernsfag, samt innenfor maritime fag. Fakultetet er 

vertsfakultet for tre doktorgradsprogrammer. Doktorgradsprogrammet i økologi er 

særlig relevant for kandidater fra masterutdanningene i akvatisk økologi, alpine ecology 

og natur-, helse og miljøvern. Programmene i anvendte mikro- og nanosystemer og i 

prosess-, energi- og automatiseringsteknikk er særlig relevant for kandidater fra de ulike 

masterprogrammene som bygger på bachelorprogrammene i ingeniørfag. De to 

programmene har ulik fagprofil og vil dermed ha rekrutteringsgrunnlag fra ulike master-

program.  

 

Tabell 5.10 gir en oversikt over hvilke av HSNs bachelorprogram som kan være 

opptaksgrunnlag til fakultetets masterprogrammer. 
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Tabell 5.10 Ph.d./doktorgradsområde: Teknologi, naturvitenskap og maritime fag, 
utdanningsprogrammer ved HSN som gir opptaksgrunnlag 

Master Bachelor 

Master in Systems Engineering with Embedded 
Systems 

Ingeniør - informatikk og automatisering 
Ingeniør - datateknikk 
Ingeniør - elektro-automasjon 
Ingeniør – elektro 

Mastergrad i Systems Engineering med 
industriell økonomi 

De fleste ingeniørutdanningene 

Master i Systems Engineering De fleste ingeniørutdanningene 

Master i mikro- og nanosystemteknologi Ingeniør - mikro- og nanosystemteknologi 
Ingeniør - elektro-automasjon 
Ingeniør – elektro 

Joint International Master in Smart Systems 
Intergration 

De fleste ingeniørutdanningene 

Master i maritim ledelse, teknisk De fleste ingeniørutdanningene 

Master i maritim ledelse, kommersiell Skipsfart og logistikk, Marinteknisk drift, 
Økonomi og ledelse 

Master of Science, Systems and Control 
Engineering 

Ingeniør -  informatikk og automatisering 
Ingeniør - elektro 
Ingeniør - gass- og energiteknikk 
Ingeniør - datateknikk  
Ingeniør - elektro-automasjon 

Master of Science, Process Technology Ingeniør - byggdesign 
Ingeniør - plan og infrastruktur 

Master of Science, Energy and Environmental 
Technology 

Ingeniør, informatikk og automatisering 
Ingeniør, byggdesign 
Ingeniør, plan og infrastruktur 
Ingeniør, maskinteknisk design 

Masterstudium i elkraftteknikk (Electrical 
Power) 

Ingeniør, informatikk og automatisering 
Ingeniør, elektro 
Ingeniør, gass- og energiteknikk 
Ingeniør, datateknikk  
Ingeniør, datateknikk  
Ingeniør, elektro-automasjon 

Masterstudium i natur-, helse- og miljøvern Økologi og naturforvaltning 
Natur, miljø og friluftsliv 
Forurensing og miljø 

Environmental Science for International 
Students 

Bachelor med spesialisering 

Master Program in Alpine ecology Økologi og naturforvaltning 
Natur, miljø og friluftsliv 
Forurensing og miljø 

Master i akvatisk økologi (samarbeid med UiA) Økologi og naturforvaltning 
Natur, miljø og friluftsliv 
Forurensing og miljø 

 

 

Tabell 5.11 gir en oversikt over bachelorstudier ved fakultetet, etableringstidspunkt og 

uteksaminerte kandidater i perioden 2011-2015.  
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Tabell 5.11 Bachelorstudier ved fakultet for teknolog, naturvitenskap og maritime fag, 
etableringstidspunkt og uteksaminerte kandidater i perioden 2011-2015. Antall 
Kode Studieprogram Etablerings-

tidspunkt 
Uteksaminerte kandidater 

   2011 2012 2013 2014 2015 

BACHDAT
A 

Bachelor i ingeniørfag, data Høst 2003 10 15 18 14 16 

3DA Bachelor i ingeniørfag, datateknikk Høst 1997 11 13 17 20 9 

BACHELEK
TR 

Bachelor i ingeniørfag, elektro Høst 2007 23 23 21 14 23 

3EN Bachelor i ingeniørfag, elektronikk (V) Høst 1990 5 13 9 13 9 

3EA Bachelor i ingeniørfag, maritim 
elektro automasjon 

Høst 1990 15 36 29 33 31 

BACHMAS
KIN 

Bachelor i ingeniørfag, maskin Høst 2007 19 18 19 14 35 

3MNT Bachelor i ingeniørfag, mikro- og 
nanosystemteknologi 

Høst 2008 8 6 9 9 7 

3PD Bachelor i ingeniørfag, produktdesign Høst 2005 14 24 29 21 19 

BACHSYSE
NG 

Bachelor i Ingeniørfag/System 
Engineering 

Høst 2003 2     

3MD Bachelor i marinteknisk drift Høst 1993 7 19 14 15 17 

3NA Bachelor i nautikk Høst 1993 30 41 39 36 34 

3SL Bachelor i skipsfart og logistikk Høst 2004 26 15 13 21 16 

BACHIND
UST 

Y-vei, ingeniørfag, 
kybernetikk/mekatronikk 

Høst 2008  16 4 10 17 

BACHVAN
MIL 

Y-vei, ingeniørfag, maskin, vann- og 
miljøteknikk 

Høst 2009   2 5 9 

BACHYMA
SK 

Y-vei, ingeniørfag, maskin Høst 2008 4 1    

448 Bachelorstudium i forurensning og 
miljø 

Høst 2001 7 3 7 3 7 

447 Bachelorstudium i natur, miljø og 
friluftsliv 

Høst 2002 3 3 5 3 7 

388 Bachelorstudium i økologi og 
naturressurser 

Høst 1998 11 14 10 13 9 

003 Byggdesign, 3-årig ingeniørutdanning 
– bachelor (P) 

Høst 1990 40 48 44 39 22 

006 Elkraft, 3-årig ingeniørutdanning Høst 1990 37 36 24 30 35 

688 Gassteknologi, 3-årig 
ingeniørutdanning - bachelor 

Høst 2003 32 22 26 15 15 

012 Maskin, 3-årig ingeniørutdanning - 
bachelor 

Høst 1990 17 19  17 25 

033 Plan og infrastruktur, 3-årig 
ingeniørutdanning - bachelor 

Høst 2012     11 

090 Informatikk og automatisering, 3-årig 
ingeniørutdanning 

Høst 2000 18 25 34 32 27 
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Tabell 5.12 gir en oversikt over masterprogrammene ved fakultetet, akkrediterings-

tidspunkt- og myndighet og uteksaminerte kandidater i perioden 2011-2015. 

 
Tabell 5.12. Masterprogram, akkrediteringstidspunkt- og myndighet og uteksaminerte kandidater i perioden 2011-
2015 

Kode Studieprogram Akkrediterings-organ 
og -tidspunkt 

Etablerings-
dato og 
myndighet 

Uteksaminerte kandidater 

    2011 2012 2013 2014 2015 

5SSI Joint International 
Master in Smart 
Systems 
Intergration 

20.09.2012 HIVE 20.09.2012 
HIVE 

    18 

5SMM Master i maritim 
ledelse (Maritime 
management) 

18.02.2011 NOKUT 04.03.2011 
KD 

  15 30 10 

5MNST 
(tidl. 
5MMT) 

Master i mikro- 
og nanosystem-
teknologi 

22.02.2010 NOKUT 
(navneendring) 
Opprinnelig 14.01.2005 
NOKUT 

04.11.2010 
HIVE 
03.02.2005 
KD 

10 16 9 13 17 

MASSE Master i Systems 
Engineering 
 

02.06.2009 NOKUT 30.06.2009 
KD 

2 8 9 21 27 

MASSE-
D 

Erfaringsbasert 
master i Systems 
Engineering 

  2 3 6 3 8 

MASEM
BSYS 

Master in Systems 
Engineering with 
Embedded 
Systems 

07.09.2010 NOKUT Se fotnote1    6 6 

MASIND
ØK 

Mastergrad i 
system 
engineering og 
industriell 
økonomi (linje) 

2012 HSN 2012 HSN    8 7 

MASIND
ØK-D 

Mastergrad i 
system 
engineering og 
industriell 
økonomi, deltid 

2011 HSN 2011 HSN    1 2 

LREAL Lektorutdanning i 
realfag 

28.08.2015 HBV 28.08.2015 
HBV 

     

942 Master of 
Science, Energy 
and 
Environmental 
Technology 

Konvertert fra 
sivilingeniørutdanning 
til master i 2003 

01.01.1993 
HIT 

13 9 13 12 8 

940 Master of 
Science, Process 
Technology 

Konvertert fra 
sivilingeniørutdanning 
til master i 2003 

01.01.1991 
HIT 

16 15 23 22 16 

941 Master of 
Science, Systems 
and Control 
Engineering 

Konvertert fra 
sivilingeniørutdanning 
til master i 2003 

01.01.1990 
HIT 

20 21 20 29 14 

918 Masterstudium i 
natur-, helse- og 
miljøvern 

Konvertert fra 
hovedfag, Styresak HiT 
19.12.2002 

Høst 2003 
HIT 

9 7 16 16 15 

                                                      

1 *Variantene av SE springer ut fra Master godkjent i 2009.  

Erfaringsbasert §5 master i SE ble godkjent av NOKUT 23.04 12 
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861 Masterstudium i 
natur-, helse- og 
miljøvern, 
tilrettelagt for 
lærere 

(Variant av 918) 
17.11.2005 HIT 

Høst 2006 
HIT 

   1 5 

926 
 

Environmental 
Science for 
International 
Students 

12.04.2012 
HIT 

Høst 2012 
HIT 

   2 2 

1943 

Online Master in 
Science, Industrial 
IT and 
Automation 

01.12.2014 HIT Høst 2015 
HIT 

     

1945 
Masterstudium i 
elkraftteknikk 

26.11.2015 HIT Høst 2016 
HIT 

     

1946 

Online Master 
Program in 
Energy and 
Environmental 
Technology 

26.11.2015 
HIT 

Høst 2016 
HIT 

     

1944 

Online Master 
Program in 
Process 
Technology 

26.11.2015 
HIT 

Høst 2016 
HIT 
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5.5 Gjennomføring på normert tid 
I følge eksisterende veiledning til søknad om akkreditering som universitet skal 

institusjonen presentere tall for de siste fem år for andel som gjennomfører på normert 

tid. «Gjennomføring på normert tid» er også en nasjonal styringsparameter som 

Kunnskapsdepartementet bruker i oppfølging av UH-institusjonene (etatsstyring). DBH 

beregner dette tallet basert på en gitt definisjon. I DBH er disse tallene ikke lenger 

tilgjengelige. De har tidligere vært presentert for hhv. HiT og HBV (institusjonsnivå) i KD-

portalen på DBHs nettsider under «nasjonale styringsparametre» (institusjonsnivå), 

men er våren 2016 blitt fjernet fra disse nettsidene. 

 

I Tilstandsrapporten før høyere utdanning 2016 er det imidlertid presentert resultater 

for gjennomføring på normert tid for opptakskullene 2011-2013. I presentasjonen 

under er det tatt utgangspunkt i disse tre opptakskullene. Resultatene er kun 

tilgjengelige på institusjonsnivå. 

 

Figur 5.11 viser andelen fullført grad på 3-årige bachelorutdanninger våren 2013, 2014 

og 2014 for opptakskullene for hhv høsten 2010, høsten 2011 og høsten 2012. Tallene 

gjelder studier organisert som fulltidsstudium. Ved HSN er andel fullført etter tre år 

(normert tid) for disse tre kullene lavere enn ved HiOA og også enn snittet for statlige 

høgskoler, som var noe over 53 prosent for disse tre opptakskullene. Andel fullført etter 

tre år er imidlertid høyere enn de tre «nye» universitetene, og også enn snittet for 

universitetene. Snittet for universitetene var for disse tre opptakskullene hhv 37,1 

prosent, 39,4 prosent og 39,7 prosent.  

 

Figur 5.12 viser andelen fullført grad på 2-årige masterutdanninger våren 2013, 2014 og 

2014 for opptakskullene for hhv. høsten 2011, høsten 2012 og høsten 2013. Tallene 

gjelder studier organisert som fulltidsstudium. Ved HSN er andel fullført etter to år 

(normert tid) for disse tre kullene lavere enn ved HiOA (2014 og 2015) og også enn for 

de tre «nye» universitetene. HSN hadde i 2013 og 2014 en høyere andel fullført etter to 

år enn snittet for statlige høgskoler (29,7 prosent i 2013 og 41,3 prosent i 2014), men 

ligger noe under snittet for statlige høgskoler i 2015 (37,1 prosent). Snittet for 

universitetene var for disse tre opptakskullene hhv 48,5 prosent, 48,8 prosent og 49,5 

prosent.  
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Kilde: Tilstandsrapport for høyere utdanning 2016. 
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6 Forskerutdanning ved HSN 
 

Aktuelle krav i studiekvalitetsforskriften:  

§ 3-8  

(3) Institusjonen skal ha rett til å tildele doktorgrad alene på minst fire 

fagområder. De fire doktorgradsstudiene skal være godt dekkende for 

institusjonens faglige profil. To av disse skal være sentrale for regionale 

virksomheters verdiskapning, samtidig som fagområdene også må ha nasjonal 

betydning. Akkreditert deltakelse i stipendiatprogrammet for kunstnerisk 

utviklingsarbeid, jf. § 3-4, kan telle som én doktorgrad.  

 

(4) Doktorgradsområdene skal dekke vesentlige deler av institusjonens faglige 

virksomhet.  

 

(5) Institusjonen skal ha stabil forskerutdanning og dokumentere at den i 

gjennomsnitt har uteksaminert minst fem doktorander på minst to av 

doktorgradsstudiene eller tilsvarende stipendiatprogram per år over en 

treårsperiode. Hvert enkelt doktorgradsstudium skal over en periode på fem år 

ha tatt opp i gjennomsnitt minst 15 stipendiater.  

 

NOKUT § 5-6: 

Institusjonen skal ha minst fire doktorgradsutdanninger med jevnlig opptak av et 

rimelig antall kandidater 

For minst to av doktorgradsutdanningene kreves det at kandidater har disputert 

innen rimelig tid. 

For to av doktorgradsutdanningene er minstekravet at et rimelig antall kandidater i 

minst to år har hatt tilfredsstillende progresjon i doktorgradsløpet  
 

6.1 Innledning 
Kravene til forskerutdanningene er helt sentrale i en prosess om universitets-

akkreditering, og resultatene ved HSN på dette området framkommer i dette kapitlet. I 

kapitlet presenteres høyskolens sju doktorgradsprogrammer; det første opprettet i 

2009, det siste i 2014. Flere av doktorgradsprogrammene er godt etablert, mens andre 

er relativt nye og fremdeles i en oppbyggingsperiode. HSN er i ferd med å utvikle seg til 

en betydelig forskerutdanningsinstitusjon på sine felt, med ph.d-programmer som 

støtter opp under høyskolens profesjonsrettede og arbeidslivsorienterte profil. Antall 

opptatte stipendiater til programmene, gjennomstrømming og antall uteksaminerte 

doktorander gjør HSN til en stabil forskerutdanningsinstitusjon HSNs doktorgrads-

programmer dekker godt HSNs faglige profil med programmer innenfor lærerutdanning, 

helsefag, teknologi og økonomisk administrative fag. I kapitlet presenteres to 

programmer med særlig regional relevans.  
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6.2  Doktorgradsprogrammene ved HSN 
HSN har syv akkrediterte doktorgradsprogrammer, og har drevet egne doktorgrads-

programmer siden 2009. Tabell 6.1 gir en oversikt over tidspunkt for akkreditering samt 

årlig opptak til de ulike programmene. 

 

Tabell 6.1: Oversikt over doktorprogrammer ved HSN og årlig opptak av studenter. 

Doktorgradsprogram Kode Akkred.  
NOKUT 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Totalt 

Anvendte mikro- og 
nanosystemer 

phd-MNT feb.10   11 5 7 6 9 4 42 

Prosess-, energi- og 
automatiseringsteknikk 

phd-TF feb.09 8 19 7 5 2 7 10 58 

Personorientert 
helsearbeid 

phd-
HEALTH 

feb.14           7 12 19 

Kulturstudier phd-
KULTUR 

feb.12       3 7 4 7 21 

Pedagogiske ressurser 
og læreprosesser 

phd-PBS sep.12         9 3 2 14 

Økologi phd-
ØKOLOGI 

sep.10   3 2 5 7 4 1 22 

Markedsføringsledelse phd-MAR des.13           3 5 8 

Totalt   8 33 14 20 31 37 41 184 

 

Nedenfor følger en kort omtale av doktorgradsprogrammene. 

 

Prosess-, energi- og automatiseringsteknikk 

Innenfor ph.d.-programmet i prosess-, energi- og automatiseringsteknikk arbeides det 

med forskning som tar mål av seg til å gjøre industri og næringsliv mer bærekraftig. 

Viktige prosess- og energitekniske områder i studiet er termodynamikk, prosessutstyr, 

transportprosesser, strømning, pulverteknologi, katalyse, rensing av gass- og væske-

strømmer, forbrenning, energi fra fornybare ressurser, prosessintegrasjon, gassikkerhet 

og generell teknisk sikkerhet samt energi- og materialgjenvinning. I teknisk kybernetikk 

er de sentrale områdene i studiet mekanistisk modellering og systemidentifikasjon, 

simulering, sensorikk og måleteknikk, reguleringsteknikk og prosessovervåking. Viktige 

problemstillinger og arbeidsoppgaver innenfor dette feltet kan være å finne miljø-

vennlige måter å bruke fossile ressurser på, utvikle biobaserte energisystemer, 

gjennomføre avansert modellering, måling eller regulering av teknisk-industrielle 

prosess- og energisystemer. 

 

Anvendte mikro- og nanosystemer 

Ph.d.-program i anvendte mikro- og nanosystemer utdanner forskere med bredde- og 

dybdekunnskap i mikro- og nanosystemteknologi. Dette blir en stadig viktigere del av 

vår hverdag, i alle slags «smarte systemer», det være seg sensorer integrert i mobil-

telefoner, utstyr for medisinsk diagnose, for overvåkning av miljø, eller for 
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instrumentering i industriprosesser. Ph.d.-programmets kjerneområder er: 1) Ultralyd 

for medisinsk, maritimt og industriell bruk. 2) Miniatyriserte energikilder, f.eks. høsting 

av energi fra omgivelsene for spenningsforsyning til utilgjengelige systemer. 3) 

Biomedisinske komponenter: For raskere diagnose, og implanterbare sensorer for 

overvåkning av pasienthelse. 4) Høyfrekvenskomponenter: Neste generasjons radio-, 

kommunikasjon-, og radarsystemer. 5) Mikro-optikk: Tynne polymerfilmer for 

laserprosjektører og mikrolinser. 6) Målesystemer for krevende miljø. 

 

Økologi 

Økologi er læren om interaksjonene mellom organismer og miljøet. Innenfor ph.d.-

programmet i økologi studeres effekten av ulike miljøpåvirkninger og sammenhenger 

mellom disse på både individ- og økosystemnivå. Innenfor dette programmet forskes 

det i alt fra evolusjonære prosesser sett i forhold til genetisk struktur og seleksjon til 

problemstillinger knyttet til menneskeskapte miljøpåvirkninger. Miljøforskning generelt, 

og særlig problematikk knyttet til biologisk mangfold og bærekraftig ressursutnyttelse, 

blir stadig mer aktuelt, både nasjonalt og internasjonalt. Utfordringer knyttet til natur 

og miljø berører mange fagområder. I doktorgradsprogrammet i økologi står derfor 

tverrfaglighet og flerfaglig samarbeid sentralt for å møte utfordringene verden står 

overfor. 

 

Pedagogiske ressurser og læreprosesser for barnehage og skole 

Ph.d-programmet i pedagogiske ressurser og læreprosesser favner bredt og fokuserer 

på ressurser og læreprosesser som er sentrale i barnehage, skole og høyere utdanning. 

Det omfatter både tradisjonelle læremidler og andre typer av ressurser som samtaler og 

samhandling, symboler og språk, uttrykksformer som film, musikk og teater, skriftlige 

tekster eller undervisnings- og vurderingsformer. Ressursene kan være knyttet til ulike 

fagfelt som språk og litteratur, pedagogikk, praktiske og estetiske fag, realfag, eller 

menneskerettigheter og flerkulturalitet. Læringsbegrepet forankres i et læringssyn som 

favner både en individuell og kollektiv dimensjon der forholdet mellom kultur, aktivitet 

og læring vektlegges. 

 

Kulturstudier 

Ph.d.-programmet i kulturstudier integrerer elementer fra humanistiske fag og 

samfunnsvitenskapelige fag som kulturanalyse, historie, kunsthistorie, antropologi, 

idéhistorie, filosofi, kultur- og idrettssosiologi, etnologi, litteraturvitenskap, musikk-

vitenskap, religionshistorie, språkfag, idrett og friluftslivsfag og estetisk skapende og 

utøvende fag. Programmet tar utgangspunkt i et bredt kulturbegrep – det vil si at 

kulturstudier i vår sammenheng betyr at en kan studere kultur som verdier, holdninger, 

kunnskaper, adferd, sosiale relasjoner, meningsuttrykk, artefakter, kunst og estetisk 

praksis. 
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Personorientert helsearbeid 

Ph.d.-programmet retter seg inn mot å styrke forutsetningene for personorientert 

praksis i helse- og sosialtjenestene. Programmets mål er å kvalifisere ph.d.-kandidatene 

for forskning på høyt internasjonalt nivå i helsearbeid, med særlig fokus på forskning 

som har til hensikt å produsere ny kunnskap og utvikle bedre forutsetninger for 

personorientert praksis i offentlig og privat sektor. Målgruppen er kandidater med 

prosjekter med særlig fokus på helsearbeid og tjenester rettet mot personer med lang-

varige og/eller sammensatte helseutfordringer, inkludert funksjonsnedsettelser og 

sårbare barn og unge. 

 

Marketing Management 

Ph.d.-studiet i Marketing Management utdanner kandidater på et høyt internasjonalt 

nivå hvor den teoretiske relevansen balanseres med den praktiske. Markedsføring er en 

viktig kompetanse i alle bedrifter og virksomheter, og spesielt viktig for dem som jobber 

i konkurranseutsatte næringer. Fordi kundenes behov i stadig større grad blir mer 

avanserte og fragmenterte, må private bedrifter og offentlige tjenester fornye og for-

bedre sine produkter og tjenester i økende hastighet. For å takle disse utfordringene og 

mulighetene, er kompetanse i Marketing Management strategisk viktig.  

 

6.3 Doktorgradsprogrammene og HSNs faglige profil 
I ny forskrift fra Kunnskapsdepartementet heter det at «Doktorgradsområdene skal 

dekke vesentlige deler av institusjonens faglige virksomhet» (§ 3-8, ledd 4). HSNs 

profesjonsrettede og arbeidslivsorienterte hovedprofil gjenspeiler seg i høyskolens 

doktorgradsprogrammer.  

 

HSNs doktorgradsprogrammer er alle godt forankret i høyskolens utdannings-

programmer og forskningsmiljøer. Doktorgradsprogrammene er faglige spisser knyttet 

til fagområdene som fakultetene representerer, og bidrar til HSNs faglige profil innenfor 

høyskolens store utdannings- og forskningsområder.  

 

Tabell 6.2. Doktorgradsprogrammenes tilknytning til vertsfakultet.  

Fakultet for 

humaniora, idretts- 

og 

utdanningsvitenskap 

Fakultet for helse- 

og sosialvitenskap 

Fakultet for 

naturvitenskap, 

teknologi og maritime 

fag 

Handelshøyskolen 

Kulturstudier Personorientert 

helsearbeid 

Anvendte mikro- og 

nanosystemer 

Marketing 

Management 

Pedagogiske 

ressurser og 

læreprosesser for 

barnehage og skole 

 Økologi  

  Prosess-, energi- og 

automatiseringsteknikk 
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Nedenfor følger en omtale av hvordan doktorgradsprogrammene dekker fakultetenes 

faglige virksomhet.  

 

Fakultet for naturvitenskap, teknologi og maritime fag 

Fakultetet vil være vertsfakultet for tre doktorgradsprogrammer: 

 
Prosess-, energi- og automatiseringsteknikk 

Ingeniørfag er en sentral del av høyskolens utdanningstilbud. Doktorgradsprogrammet 

dekker en vesentlig del av fagområdene i de teknologiske utdanningene på lavere og høyere 

grads nivå. Blant annet er doktorgradsprogrammet forankret i tre av fakultetets 

internasjonale mastergradsstudier: Process Technology, Energy and Environmental 

Technology og Systems and Control Engineering. 

 
Anvendte mikro- og nanosystemer 

Programmets faglige profil bygger naturlig på bachelor- og masterprogrammer innenfor 

teknologiutdanninger, som utgjør en betydelig del av HSNs faglig portefølje. Vektlegging av 

«anvendt» bidrar også til høyskolens arbeidslivsorienterte profil.  

 
Hovedforskjellen mellom de to ph.d.-programmene innenfor teknologi er at mens 

programmet innenfor «Prosess-, energi- og automatiseringsteknikk» sikter inn mot prosess-

industrien, energi-sektoren og offshore med avanserte metoder og studier også i stor skala, 

fokuserer «Anvendte mikro- og nanosystemer» på nye unike områder innenfor ultralyd, 

miniatyriserte energikilder, biomedisin, mikro-optikk, og neste generasjons radio-, 

kommunikasjon-, og radarsystemer. 

 
Økologi 

Miljøforskning, biologisk mangfold og tverrfaglighet står sentralt i denne doktorgrads-

utdanningen – alle sentrale stikkord ifbm. de store utfordringene samfunnet står overfor og 

som kunnskapsmiljøer er forventet å bidra til å løse. Doktorgradsprogrammet dekker andre 

utdanninger på lavere og høyere grad innenfor Fakultet for naturvitenskap, teknologi og 

maritime fag enn det de to doktorgradsutdanningene i gjør. Kandidater fra 

masterutdanningene i akvatisk økologi, alpine ecology og master i natur-, helse og miljøvern 

kan søke om opptak til ph.d.-utdanningen i økologi. 

 

Fakultet for humaniora, idretts- og utdanningsvitenskap 

Fakultetet vil være vertsfakultet for to doktorgradsprogrammer: 

 
Pedagogiske ressurser og læreprosesser for barnehage og skole 

Programmets forskningsfelt og tematiske fokus knytter seg til arbeidet med å planlegge, 

tilrettelegge, forvalte, lede og vurdere pedagogiske virksomhet i barnehage og skole. 

Programmet er dermed sentralt blant annet for kandidater fra lærerutdanningene, som 

utgjør en vesentlig del av fakultetets faglige virksomhet. 
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Kulturstudier 

Det ligger et bredt kulturbegrep til grunn for doktorgradsprogrammet. Programmet bygger 

på de kulturfaglige studiene på bachelor- og mastergradsnivå ved fakultetet. Dette omfatter 

blant annet studietilbudene innenfor formgivning, kunst og håndverk, kulturstudier, 

tradisjonskunst og kroppsøving, idretts- og friluftslivsfag.  Programmets profil gjør det også 

relevant for utdanninger som er forankret i samfunnsvitenskapelige fagmiljøer (f.eks. ved 

Handelshøyskolen), og vil slik sett bidra til å styrke tverrfaglig aktivitet ved HSN. 

 

Fakultet for helse- og sosialvitenskap 

Fakultetet vil være vertsfakultet for ett doktorgradsprogram: 

 

Personorientert helsearbeid 

Doktorgraden har en bred og tverrfaglig profil, og er relevant for kandidater med variert 

erfaringsbakgrunn fra helsefagene. Dette innebærer at programmet dekker bredden av 

utdanningene på lavere og høyere grad innenfor helse- og sosialfagene. Vektleggingen av 

praksiselementet i ph.d.-utdanningen gjør den særlig relevant for en institusjon med en 

profesjonsrettet og arbeidslivsorientert profil. 

 

Handelshøyskolen 

Fakultetet vil være vertsfakultet for ett doktorgradsprogram: 

 

Marketing Management 

Programmet innebærer markedsføring i et ledelsesperspektiv. Dette er en tilnærming som 

også gjenspeiles i utdanningstilbudene innenfor økonomi og ledelse på bachelor- og 

masternivå ved fakultetet. Økonomisk administrative fag er et stort fagområde ved HSN, og 

området for doktorgradsprogrammet er en naturlig del av fagområdet. Handelshøgskolen 

ved HSN har en bred fagportefølje på lavere og høyere grad innenfor fag som inkluderer 

ledelse og innovasjon; fagfelt som også er relevant for doktorgradsprogrammet i Marketing 

Management.  

 

6.4 Doktorgradsutdanningenes regionale relevans og nasjonale 
betydning 

Høgskolen i Sørøst-Norge er regionalt og lokalt forankret gjennom en flercampus-

modell med åtte studiesteder som skal kjennetegnes av tett samspill med samfunns- 

og næringsliv i regionen. Utdanning og anvendt forsknings- og utviklingsarbeid tar 

derfor utgangspunkt i dialog med offentlig og privat sektor – både gjennom etablerte 

arenaer, nettverk og konkrete prosjektsamarbeid. HSN har i dag syv profesjonsrettete, 

arbeidslivsorienterte og samfunnsrelevante doktorgradsprogrammer, og vi har valgt å 

trekke frem programmene innenfor Personorientert helsearbeid og Prosess-, energi- og 

automatiseringsteknikk som har særlig betydning for regionale virksomheters 

verdiskaping på områder av stor nasjonal og internasjonal betydning.  
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Doktorgradsprogrammet i personorientert helsearbeid  

I årene framover vil andelen eldre i samfunnet øke i forhold til andelen yrkesaktive, 

nasjonalt som internasjonalt. En voksende andel eldre innebærer et økt behov for 

spesialiserte helsetjenester for komplekse helseutfordringer, økt press på omsorgs-

tjenestene og behov for tilrettelegging på mange samfunns- og velferdsområder. 

Samtidig er det behov for bedre tjenesteutvikling og kompetente arbeidskraft i 

kommunene på viktige områder som psykisk helse og rus, syn, helsefremmende arbeid 

og familier og barns helse. Høgskolen i Sørøst-Norge vil dekke en region med nesten 

700 000 innbyggere. Doktorgradsprogrammet har derfor en ambisjon om å tilby en 

nasjonalt og internasjonalt ledende forskerutdanning for å gi helse-, velferds- og 

omsorgssektorene ny kunnskap, innovasjoner, ny teknologi og kompetent arbeidskraft 

innenfor statlige foretak og kommunale helse- og sosialtjenester i tråd med blant annet 

Samhandlingsreformen, HelseOmsorg 21, Folkehelsemeldingen (2014 og 2015), 

Primærhelsemeldingen (2014 og 2015) og UHRs rapport “Etterspørsel etter og tilbud 

av stipendiatstillinger i Norge fram mot 2020’’ utarbeidet på vegne av Kunnskaps-

departementet. Høyskolen har derfor gjennom flere år hatt fokus på å utdanne gode 

veiledere og etablere et tett og forpliktende samarbeid med kommuner, sykehus og 

statlige og private foretak på flere ulike arenaer for å styrke praksisnær forskning som 

vil komme pasienter, brukere og innbyggere i Norge til gode. Siden oppstart i august 

2014 har doktorgradsprogrammet tatt opp 20 stipendiater der 18 av kandidatene 

inngår i et samarbeid med regionale virksomheter. 

Enheten for forskning- og utviklingssamarbeid i Drammensregionen er et formalisert 

nettverk bestående av Høgskolen i Sørøst-Norge, åtte kommuner, Vestre Viken og 

Helse Sør-Øst.  Nettverket ble etablert med bakgrunn i behovet for mer kompetanse 

og kunnskap for å løse utfordringer belyst i Samhandlingsreformen, herunder behovet 

for å forbedre helseservicetilbudet til de eldre. I tråd med målet om å dele erfaringer 

og utvikle innovasjonssamarbeid på tvers av sektorer i nettverket, er det i dag flere 

konkrete prosjektsamarbeid med tett brukerinvolvering i kommunene på områder som 

for eksempel psykisk helse, kriseløsninger og hjemmebehandling hos eldre og syke 

med komplekse helseutfordringer. Flere stipendiater i doktorgradsprogrammet er 

involvert, blant annet i samarbeidet med Asker, Kongsberg, Drammen og Nedre Eiker 

kommuner. Det tette samarbeidet med de regionale utviklingssentrene for sykehjem 

og hjemmetjeneste gir ikke bare ny kunnskap og konkrete resultater som raskt kan 

bidra til å forbedre helsetjenestene for innbyggerne i regionen og resten av Norge, 

men samarbeidet har også stor betydning for organiseringen av helsetjenestene i 

sektoren. HSN er også aktiv partner i Forskerskolen PROFRES og det nasjonale nett-

verket National Graduate School in Health & Society - Mental Health for å styrke 

forskerkompetanse og veiledning for økt kvalitet i utdanningsprogrammene med stor 

verdi for studentenes senere yrkesutøvelse i helsesektoren.   

HSN har et nasjonalt ansvar for en tverrfaglig portefølje innenfor fagområdet syns-

vitenskap med profesjonsutdanninger innen lys, optikk, syn og øyehelse. Fagmiljøet 
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samarbeider tett med praksisfeltet regionalt og nasjonalt for å øke kompetansen på 

området. Nasjonalt senter for optikk, syn og øyehelse har derfor sterk forankring i 

regionen ved at flere regionale aktører samarbeider om aktiviteter, prosjekter og 

finansering av senteret, herunder Vestre Viken HF, Drammen kommune, Kongsberg 

kommune, Modum Kommune, NAV hjelpemiddelsentraler. Blant annet deltar 

stipendiater i samarbeidet med Modum og Kongsberg kommune for økt kunnskap om 

syn og læring hos elever i videregående skoler. Senteret har bredt samarbeid med 

bransjen som helhet, både regionalt og nasjonalt. Senteret ønsker også å spille en 

viktig rolle for å fremme studenters, sykepleieres, radiografers og optikeres kunnskap 

og forståelse for tverrfaglige samhandling om syn og helse og tilbyr derfor også 

rådgivning og støttetjenester på feltet. 

Vitensenteret Helse og Teknologi i Drammen er etablert i samarbeid med Arena Helse-

innovasjon, Drammen kommune, Ål kommune, Vestre Viken HF, Hjelpemiddel-

sentralen i Buskerud–NAV, DRIV inkubator samt flere kommersielle partnere. Senteret 

er et sted for utprøving av ny teknologi, innovasjon, simuleringsforskning og trening, og 

retter seg mot kommende og aktive profesjonsutøvere, brukergrupper og pasient-

foreninger, offentlige og private tjenestetilbydere, helseforetak og næringsliv.  

Fusjonen har også innlemmet Senter for Omsorgsforskning Sør i fakultetet. Senter for 

Omsorgsforskning har som overordnet mål å styrke praksisnær forskning på omsorgs-

feltet. En sentral oppgave for senteret vil være å drive kunnskapsutvikling, kunnskaps-

formidling og nettverksbygging overfor kommunene i regionen. 

 

Doktorgradsprogrammet i prosess-, energi- og automatiseringsteknikk 

I doktorgradsprogrammet «Prosess-, energi- og automatiseringsteknikk» arbeides det 

med forskning som tar mål av seg til å gjøre industri og næringsliv mer bærekraftig. 

Viktige problemstillinger og arbeidsoppgaver innenfor dette feltet er å finne miljø-

vennlige måter å bruke fossile ressurser på, utvikle biobaserte energisystemer, 

gjennomføre avansert modellering og måling eller regulering av teknisk-industrielle 

prosess- og energisystemer. 

Doktorgradsprogrammet ble formelt opprettet i 2009 ved Fakultet for teknologiske fag i 

Porsgrunn, og bygget videre på doktorgradssamarbeidet som ble etablert i 1988 

gjennom en samarbeidsavtale med NTH/NTNU. Gjennom dette samarbeidet har til 

sammen 76 kandidater disputert, og i tillegg har 21 kandidater disputert innenfor 

høyskolens eget doktorgradsprogram. Videreutviklingen besto i hovedsak i å styrke 

koplingen mellom ulike aktuelle fagdisipliner for bedre å møte de komplekse 

utfordringene i gass- og energisektoren. Programmet er forankret i de tre inter-

nasjonale mastergradsstudiene Process Technology, Energy and Environmental 

Technology og Systems and Control Engineering. 

Bakgrunnen for etableringen av masterstudiene og doktorgradsprogrammet var den 

sterke konsentrasjonen av prosessindustri i Grenland. Studiene har lagt vekt på en 

tverrfaglig tilnærming, med matematisk modellering og simulering av industrielle 
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prosesser som fellesemne og grunnlag for prosessdesign og -regulering. Doktorgrads-

prosjektene gjennomføres i nært samarbeid med eksterne partnere innenfor rammen 

av reelle industrielle problemstillinger. Mange av doktorgradskandidatene er fortsatt 

virksomme i Grenland. 

Teknologiutdanningen i Porsgrunn har lang tradisjon på å samarbeide tett med 

bedrifter og forskningsmiljøer både regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Telemark har 

flere etablerte industrinettverkene og næringsklynger, deriblant Telemark Offshore, ICG 

(IndustriClusteret Grenland) og STIG (Samarbeidende Teknologibedrifter i Grenland) og 

IKT Grenland. Høyskolen sitter i styret i Telemark offshore og deltar på arenaer hvor 

bedriftsnettverkene er representert.  

Samarbeidet med næringslivet i regionen foregår i tilknytning til fem forskningsgrupper 

ved teknologiutdanningen i Porsgrunn. Forskningsgruppene er etablert rundt sentrale 

temaer i doktorgraden. Nedenfor følger en oversikt over forskningsgruppene. I vedlagte 

tabell gis en oversikt over forskningsgruppenes regionale samarbeidspartnere:2 

 Telemark Modeling and Control Centre 

 Prosessikkerhet, forbrenning og eksplosjoner 

 Vannkraft og kraftforsyning 

 Energy and CO2 Capture 

 SMART 

 

Teknologiutdanningen har også etablert fire bransjefagråd med utgangspunkt i fag-

områdene 1) maskin, 2) elektro, IT og kybernetikk, 3) bygg, og 4) prosess, energi og 

miljø. Gjennom bransjefagrådene utvikles og styrkes nettverkene med næringslivet 

koblet til utdanningen og forskningen ved høyskolen. I vedlegg vises en oversikt over 

bedriftene som deltar i bransjefagrådene. 

Teknologiutdanningen er involvert i VRI-samarbeidet i Telemark. VRI (Virkemidler for 

regional FoU og innovasjon) Telemark er et samhandlingsprosjekt, finansiert av 

Forskningsrådet, og jobber for å fremme bærekraftig attraksjons- og innovasjonskraft i 

kunnskapsintensive og opplevelsesrettede næringer. Høyskolen sitter i styret og deltar i 

det regionale partnerskapet som består av Fylkeskommunen i Telemark, Innovasjon 

Norge Telemark, Norner, Telemarksforskning, Tel-Tek, Arbeidsforskningsinstituttet, 

Forskningsrådet, og regionale næringskontor i Telemark. Gjennom prosjektet har 

teknologiutdanningen styrket samspillet med næringslivet rundt studentmobilitet, 

samarbeid om prosjektoppgaver og innovasjonsprosjekter.  

Teknologiutdanningen samarbeider også tett med den teknisk-industrielle forsknings-

stiftelsen Tel-Tek. Tel-Tek ble opprettet for å betjene regionale bedrifters behov og har 

                                                      

2  Se nærmere omtale på nettsiden http://www.hit.no/Forskning/Ph.d.-utdanning/Prosess-energi-og-
automatiseringsteknikk  

http://www.hit.no/Forskning/Ph.d.-utdanning/Prosess-energi-og-automatiseringsteknikk
http://www.hit.no/Forskning/Ph.d.-utdanning/Prosess-energi-og-automatiseringsteknikk
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tradisjonelt hatt en rekke regionale kunder. Samarbeidet mellom Tel-Tek og ingeniør-

utdanningen består i bruk av bistillinger i hverandres organisasjoner, felles forsknings-

prosjekter innenfor energi-, gass- og pulverteknologi, herunder CO2-fangst og biogass. 

En rekke stipendiater på doktorgradsprogrammet har vært ansatt og finansierte av Tel-

Tek, og ansatte ved Tel-Tek har også vært veiledere og biveiledere til andre stipendiater 

tatt opp på programmet.  

Med industriklyngene i Porsgrunn, Kongsberg og Horten ligger HSN i Norges fremste 

teknologiregion. Siden høgskolen nå tilbyr en av landets største ingeniørutdanninger på 

bachelor-, master- og ph.d.-nivå vil høyskolen i fremtiden ha et unik mulighet til å styrke 

næringslivets innovasjonsarbeid og kompetansebehov. 

6.5 Forskerutdanningenes struktur ved HSN 
Under dette punktet belyses ulike punkter om doktorgradsprogrammenes struktur som 

organisering, kvalitetssikring, strategi for rekruttering, mottak av nye studenter, tildeling 

av veileder, kurs og seminarer som tilbys, og oppfølging av kandidatene i doktorgrads-

løpene.  

 

Organisering og kvalitetssikring av doktorgradsprogrammene 

Doktorgradsprogrammene ved HSN reguleres av forskrift om graden philosophiae 

doctor (Ph.d.) ved Høgskolen i Sørøst-Norge. Forskriften gir bestemmelser om bl.a. 

opplæringsdelen og avhandlingsdelen av ph.d-utdanningen, samt organiseringen. 

Videre har HSN en egen ph.d.-håndbok som utdyper ph.d.-kandidatenes studieforhold, 

og ulike parters ansvar og oppgaver. Ansvaret for ph.d.-utdanningene er forankret på 

institusjonsnivå, og styret har det overordnede ansvaret for ph.d.-utdanningene og 

fastsetter organisering og drift. Forskningsutvalget ved HSN er det strategiske, 

samordnende og rådgivende organ for styret og institusjonens ledelse i spørsmål om 

forskerutdanning. Forskningsutvalget har delegert ansvar fra styret til å samordne på 

tvers av HSNs ph.d-utdanninger, samt kvalitetssikring.  

 

Styret fastsetter hvilket fakultet som skal være vertsfakultet for forvaltningen av doktor-

gradsprogrammet. Organiseringen innebærer at det operative ansvaret legges til et 

vertsfakultet, og at det gis administrativ støtte til doktorgradsprogrammene. Dekan har 

ansvar for kvalitetssikring og årlig kvalitetsrapport fra fakultetet som inkluderer 

evaluering av ph.d.-utdanningen(e). Hvert ph.d.-program ledes av en faglig koordinator, 

og det er etablert et programutvalg for hvert ph.d-program med mandat og sammen-

setning fastsatt av styret. Dekanen ved vertfakultetet oppnevner medlemmer til ph.d.-

utdanningens programutvalg. Programutvalgene for forskerutdanningene skal bidra til å 

sikre samfunnsrelevante ph.d.-utdanninger på høyt faglig nivå. Utvalget har dessuten 

ansvar for at opplæringsdelen, sammen med avhandlingsarbeidet, gir utdanning på 

høyt faglig nivå.  
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Både forskningsutvalget og ph.d.-programutvalgene ved HSN er sentrale i kvalitets-

sikring og -utvikling av doktorgradsutdanningene. Ph.d-kandidatene er involvert i 

kvalitetssikringsarbeidet på tilsvarende måte som ordinære studenter. 

 
Strategi for rekruttering av doktorgradsstudenter 

HSN har vedtatt en forskningsstrategi der rekruttering er sentralt (vedlegg). For å sikre 

rekruttering til doktorgradsutdanningene skal de bygge på solide fagmiljøer, og alle 

stipendiater skal inngå i en forskergruppe. Høyskolen vektlegger at stipendiatenes 

prosjekter skal forankres i forskergruppene og at de knyttes til pågående 

forskningsprosjekter.  

 

God rekruttering til stipendiatstillinger ved HSN sikres blant annet gjennom bred 

kunngjøring i relevante faglige nettverk; nasjonalt og internasjonalt. Kunngjøring 

internasjonalt har vært en viktig strategi for flere av doktorgradsprogrammene for å 

sikre høyt kvalifiserte søkere. Bred utlysning har gitt gode resultater, og jevnt over er 

det god søkning til utlyste stipendiatstillinger i HSN. Stipendiatene er rekruttert fra ulike 

grupper; eksterne søkere fra inn- og utland, studenter fra masterprogram ved HSN og 

egne ansatte. Alle de sju doktorgradsprogrammene har en faglig bredde som gjør at 

flere masterutdanninger ved høyskolen kvalifiserer til opptak (jf. kap. 5).  

 

Satsingen for å øke førstestillingskompetansen i flere av fagområdene gjør det ønskelig 

at stipendiatene søker utlyste stillinger ved HSN etter avlagt doktorgrad. Rekruttering til 

doktorgradsprogrammene er således et viktig ledd i en større rekrutteringsstrategi ved 

høyskolen.  

 

Mottak av studenter og tildeling av veileder 

Opptak til ph.d.-utdanningene er regulert av forskrift om graden philosophiae doctor 

(ph.d.) ved Høgskolen i Sørøst-Norge. Opptak til doktorgradsprogrammer foretas av 

fakultetet ved dekan etter innstilling fra ph.d.-programutvalget, basert på vurdering av 

søknaden.  

 

Ph.d-kandidater ved HSN skal ha minst to veiledere, hvorav en hovedveileder, som har 

det faglige hovedansvaret for kandidaten. I HSNs forskningsstrategi er det vektlagt at 

høyt kvalifiserte veiledere skal benyttes. Ved HSN skal hovedveileder normalt være 

oppnevnt på opptakstidspunktet (jf. forskrift om ph.d.) Prosessen for tildeling av 

veileder varierer imidlertid noe fra program til program. Mens veileder i flere doktor-

gradsprogrammer er fastsatt før prosjektet lyses ut, tildeler andre programutvalg 

veileder ved opptak. Enkelte programutvalg legger opp til at stipendiatene kan foreslå 

veileder i søknaden, som skal godkjennes av programutvalget. Fakultetene som 

oppnevner veiledere, inngår avtale med kandidaten.  
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Veilederne har ansvaret for den faglige oppfølgingen av kandidaten, og skal legge til 

rette for at kandidaten deltar i et aktivt forskningsmiljø med etablerte forskere og andre 

stipendiater.  

 

Instituttene har rutiner for mottak av nyansatte, disse brukes også ved ansettelse av 

stipendiater. Instituttledere har ansvaret for tilsettingen og ansettelsesforholdet for 

kandidater ansatt ved HSN. I tillegg er det egne opplegg for stipendiatene med 

informasjon og inkludering i stipendiatfellesskapet og i forskergruppen. Stipendiatene 

er gjerne plassert fysisk i nærheten av hverandre, noe som bidrar til å bygge et faglig 

miljø. Flere av doktorgradsprogrammene deltar i nasjonale forskerskoler, og opptak i 

den nasjonale forskerskolen blir da en del av mottaket.  

 

Oppfølging av kandidatene 

Oppfølgingen av stipendiatene skjer primært av veilederne, som har ressurs fastsatt i 

arbeidsplanen. Biveileder er oftest ekstern. HSNs ph.d-håndbok angir nærmere 

veileders oppgaver og ansvar i de ulike fasene i avhandlingsarbeidet. Ph.d.-program-

utvalget skal bidra til å sikre at veiledere og ph.d-kandidater leverer årlige rapporter om 

ph.d.-kandidatenes arbeid og progresjon, og aktivt følge opp forhold som kan medføre 

forsinket eller manglende gjennomføring av ph.d.-utdanningen. 

 

I tillegg til oppfølgingen fra veileder og ph.d.-programutvalg, er det flere milepæler i 

HSN doktorgradsutdanninger. Felles for alle doktorgradsprogrammene er at det 

gjennomføres en midtveisevaluering. Denne er grundig og skjer etter fastlagte rutiner, 

gjerne med både ekstern og intern evaluator. Ph.d.-forskriften fastslår dessuten at 

stipendiatene skal rapportere årlig om framdriften i prosjektet. Flere av doktorgrads-

programmene har i tillegg halvårige progresjonsrapporter, andre har evaluering etter 

første semester. For å bygge et stipendiatmiljø som kan bidra til god gjennom-

strømming, har flere av programmene etablert månedlige stipendiatforum. Institutt-

lederne har også ansvar for å følge opp progresjonen sammen med veileder.  

 

I FoU-strategien ved HSN framheves det at det skal sørges for oppfølging av 

stipendiatene og profesjonelle administrative støttetjenester for å sikre gjennom-

strømming. 

 

Kurs og seminarer i doktorgradsprogrammene 

Opplæringsdelen ved doktorgradsprogrammene ved HSN er av minimum 30 studie-

poengs omfang. Hvilke kurs som tilbys ved de ulike doktorgradsprogrammene framgår 

av tabell 6.3.  
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Tabell 6.3. Poenggivende kurs/emner i doktorgradsutdanningene ved HSN.  

Doktorgradsprogram Kurs/emne  Studie-
poeng 

Status  

Personorientert helse  The Science and Practice of Person-
centred Research 

15 Obligatorisk  

Quantitative Methods 5 Obligatorisk 

Qualitative Methods 5 Obligatorisk 

Clinical Health Promotion 5 Valgfritt 

Evidence- and Value-based Change 
Processes in Healthcare 

5 Valgfritt 

Experiential and Expert Knowledge 
in Mental-healthcare 
– Understanding and Practices 

5 Valgfrit 

Person-centred Healthcare for 
Elders 
and Persons living with a Dementia 

5 Valgfrit 

Visual Neuroscience: Understanding 
Vision 

5 Valgfrit 

Pedagogiske ressurser 
og læreprosesser for 
barnehage og skole 

Pedagogical resources and learning 
processes  
 

10 Obligatorisk  

Epistemology, research ethics and 
methodology  

10 Obligatorisk 

Learning potential in educational 
texts and other learning resources  

5 Valgfritt  

Learning processes and 
conversation theories in 
kindergartens and schools  

5 Valgfritt 

Multi-modal pedagogical resources 
in kindergarten and school  

5 Valgfritt 

Narration and metaphor in learning 
resources  

5 Valgfritt 

Texts and learning from an 
intersectional perspective  

5 Valgfritt 

Children and youth culture, 
participation and democracy  

5 Valgfritt 

Pedagogical leadership and learning 
processes  

5 Valgfrit 

Learning contexts and school 
resources from an educational and 
sociological perspective 

5 Valgfritt 

Marketing 
management 

Marketing strategy and 
management 

7,5 Obligatorisk 

Interorganizational networks and 
relationships 

7,5 Obligatorisk 

Advanced survey data collection 
and multivariate statistics 

7,5 Obligatorisk 
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Consumer behavior 7,5 Obligatorisk 

Advanced experimental data 
collection and analysis 

7,5 Obligatorisk 

Theory construction 7,5 Obligatorisk 

Qualitative research 7,5 Obligatorisk 

Marketing finance 7,5 Valgfritt 

Kulturstudier Theory of Science and Ethics 7,5 Obligatorisk 

Metodekurs 5 Obligatorisk 

Body-Based Practices: Between 
Nature and 
Cultur 

10 Obligatorisk 

Kulturteori 7,5 Obligatorisk 

Anvendte mikro- og 
nanosystemer 

Research Ethics and Philosophy of 
Science 

5 Obligatorisk  

Biological Micro- and Nanosystems 
that perform biological, clinical or 
molecular work 

10 Valgfritt 

MEMS Energy Harvesting from 
motion 

5 Valgfritt 

Optics for Micro- and Nano- 
Technologies 

5 Valgfritt 

Acoustic Transducers 5 Valgfritt 

Interconnection, packaging and 
heterogeneous integration of 
micro- and nanosystems 

10 Valgfritt 

Heat Mass Transport in Nano and 
Micro Systems 

5 Valgfritt 

Sensor Interface 10 Valgfritt 

Micro Sensors and Actuators 10 Valgfritt 

Prosess-, energi- og 
automatiseringsteknikk 

Matrix methods  5 Obligatorisk 

Process Analytical Technology 5 Obligatorisk 

Theory of Science and Ethics  5 Obligatorisk  

Mechanics of Particulate 10 Valgfritt 

Fluid-Particle Multiphase Flow 10 Valgfritt 

Bioenergetics  10 Valgfritt 

Biofilm Processes  10 Valgfritt 

Convective Heat and Mass Transfer 10 Valgfritt 

Natural Gas Conversion  10 Valgfritt 

Advanced Combustion 10 Valgfritt 

Advanced Multivariate Data 
Analysis  

10 Valgfritt 

 Magneto Thermal Calculations 10 Valgfritt 

 Multi Sensor Data Fusion – Using 
Fuzzy 
Logic and Neural Networks 

10 Valgfritt 

 System Identification  Valgfritt 

 Gas Treating  Valgfritt 
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Økologi Alpine Biodiversity and Climatic 
Change 

10 Valgfritt 

Feltmetoder hos fisk og vilt  10 Valgfritt 

Study Design and Statistics 5 Obligatorisk 

Applied Genetics  Valgfritt 

Boundary Layer and Local Climates  Valgfritt 

Ecotoxicology  Valgfritt 

State of the Art 10 Valgfritt 

 

Flere av doktorgradsprogrammene ved HSN deltar i nasjonale forskerskoler. Dette gir 

stipendiatene økt kurstilbud, fremmer internasjonalisering, og skaper nettverk og 

samarbeid. HSNs fagmiljøer bidrar med kurs i de nasjonale forskerskolene. Også på 

fagfelt der det ikke er etablert nasjonal forskerskole er det samarbeid med doktorgrads-

utdanninger på andre læresteder, eksempelvis utvikles felles kurs. 

  

6.6 Stabil forskerutdanning 
I strukturmeldingen Konsentrasjon for kvalitet 2014-15 ble det varslet nye krav til 

stabiliteten på forskerutdanningen. I henhold til ny forskrift skal institusjonen ha 

uteksaminert minst fem doktorander per år over en treårsperiode på minst to av 

doktorgradsprogrammene, og det er krav om at hvert enkelt doktorgradsprogram må 

ha tatt opp minst 15 stipendiater. Forskriftens krav til stabil forskerutdanning 

omhandler både gjennomstrømming, progresjon, antall stipendiater per program og 

uteksaminerte kandidater. 

 

Antall stipendiater 

Stabil forskerutdanning skal reflekteres i at hvert enkelt doktorgradsprogram har tatt 

opp minst 15 stipendiater. I ny forskrift er kravet til akkreditering av doktorgradsstudier 

at institusjonen skal ha kapasitet og rekrutteringspotensial til å ta opp minst 15 

stipendiater til studiet i løpet av fem år etter oppstart (jf. § 3-3 (6). De fleste av doktor-

gradsprogrammene ved HSN er relativt nye (jf. tabell 6.1), og flere er derfor fremdeles i 

en oppbyggingsperiode. Det gjelder i første rekke dem som er etablert i 2012 eller 

senere. Antall stipendiater (aktive studieretter) på hvert av de sju doktorgrads-

programmene framgår av figur 6.1. Som vi ser har fem av programmene per oktober 

2015 mer enn 15 stipendiater, mens to har hhv. 14 og 8 stipendiater. Doktorgrads-

programmet i Marketing ble først akkreditert i desember 2013 og har således bare 

eksistert i tre år, og det er dermed naturlig at dette foreløpig har færrest stipendiater. 

Legger vi utviklingen i programmet så langt til grunn, er det sannsynlig at det vil ha 

minst 15 stipendiater fem år etter oppstart.  Fagmiljøet har allerede seks stipendiater 

under utlysning. I tillegg programmet styrkes med en ny stipendiat i fordelingen av 

stillingene fra Kunnskapsdepartementet, Det betyr at programmet kan ha 15 

stipendiater innen årets utløp, og dermed tilfredsstille nytt krav om størrelsen på ph.d.-

programmene allerede tre år etter oppstart.  
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Tildelinger av nye stipendiater i 2016 styrker ytterligere stipendiatmiljøet i HSNs doktor-

gradsutdanninger (tabell 6.4).  

 

 
 

Utvikling i antall stipendiater framover avhenger av flere forhold, som tildeling av nye 

stipendiater fra Kunnskapsdepartementet (KD) og tilslag på søknader om forsknings-

prosjekter der stipendiatstillinger inngår. Flere av stipendiatene ved HSN er eksternt 

finansiert og fagmiljøene arbeider kontinuerlig med å søke forskningsmidler til nye 

prosjekter. Flere av programmene tar dessuten sikte på å få på plass stipendiater 

finansiert gjennom ordningene nærings-ph.d og offentlig ph.d.  

 

Ut fra nåværende tendens og planer er antall stipendiater i HSNs doktorgrads-

utdanninger forventet å øke i årene framover. I 2016 har HSN fått tildelt 23 stipendiater 

fra Kunnskapsdepartementet. Med utgangspunkt i føringer gitt fra departementet og 

situasjonen i det enkelte doktorgradsprogram (rekruttering, progresjon, kapasitet), er 

de nye stipendiatstillingene for 2016 fordelt på de ulike doktorgradsprogrammene som 

det framkommer av tabell 6.4. I tillegg til nye stipendiatstillinger til de eksisterende 

doktorgradsprogrammene, er tre avsatt til nytt doktorgradsprogram i maritime fag, som 

er en fellesgrad mellom fire utdanningsinstitusjoner. Programmet etableres i 2016.  

 

Totalt har HSN fått øremerkede bevilgninger over statsbudsjettet til 99 rekrutterings-

stillinger. KD-finansierte stipendiater er fordelt for å gi programmene et stabilt 

finansierings- og rekrutteringsgrunnlag.  
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Figur 6.1. Aktive studieretter ved doktorgradsprogrammene 
ved HSN, oktober 2015
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Tabell 6.4. Fordeling av stipendiater fra Kunnskapsdepartementet i 2016-budsjettet 

Doktorgradsprogram Kode Tildelte KD-
stipendiater 
tom 2015 

Tildelte KD- 
stipendiater  
i 2016 

Anvendte mikro- og nanosystemer phd-MNT 13 2 

Prosess-, energi- og automatiseringsteknikk phd-TF 8,5 4 

Personorientert helsearbeid phd-HEALTH 12 2 

Kulturstudier phd-KULTUR 11,5 3 

Pedagogiske ressurser og læreprosesser phd-PBS 13 6 

Økologi phd-ØKOLOGI 7 2 

Markedsføringsledelse phd-MAR 11 1 

Maritim  Phd 0 3 

 

Disputert innen rimelig tid 

I NOKUTs veileder framgår det at kravet om «disputert innen rimelig tid» primært 

knyttes til de to først igangsatte doktorgradstilbudene. De to først igangsatte doktor-

gradsprogrammene ved Høgskolen i Sørøst-Norge er Prosess-, energi- og auto-

matiseringsteknikk og Anvendt mikro- og nanosystemer, etablert ved henholdsvis 

Høgskolen i Telemark i 2009 og Høgskolen i Vestfold i 2010.  

 

«Rimelig tid» er ikke nærmere definert i NOKUTs veiledning. Siden Kunnskaps-

departementet har satt andel av et årskull som disputerer seks år etter opptaksåret på 

et doktorgradsprogram som nasjonal styringsparameter, anser vi seks år som mål på 

fullføring innen rimelig tid. Kunnskapsdepartementet begrunner målet med at det er 

utfordringer med å måle nettotid brukt på doktorgradsutdanningen. Gjennom 6-års 

kravet tas det hensyn til opphold i doktorgradsutdanningen som svangerskaps-

permisjoner og lignende, at ikke alle har stipendiatstilling og at fullføring ofte skjer ved 

siden av annen stilling.  

 

De nasjonale målene er satt til mellom 75 og 85 prosent avhengig av fagområde (85 

prosent for MNT-fag). De nasjonale tallene viser at av dem som ble tatt opp i 2008, 

hadde 65 prosent disputert innen utgangen av 2014 (jf. Tilstandsrapporten 2015).  

 

Som vist over ble de første doktorgradsutdanningene ved HSN etablert i 2009 og 2010, 

og vi har dermed sammenlignbare tall bare for ett program - Prosess-, energi- og 

automatiseringsteknikk. Når vi beregner andel gjennomført ut fra antall opptatt i 2009 

på doktorgradsprogrammet i Prosess-, energi- og automatiseringsteknikk og inkluderer 

2015-disputaser, dvs. etter 6 år, viser tallene en gjennomstrømmingsprosent på 87,5 

prosent. Tallene for 2015 viser dermed at PhD-TF tilfredsstiller de nasjonale målene for 

gjennomstrømming. 
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For doktorgradsprogrammet i Anvendt mikro- og nanosystemer har vi bare tall etter 5 

år, dvs ett år tidligere enn KDs definisjon av rimelig tid. Tallene viser at av dem som ble 

tatt opp på programmet i 2010, har 55 % fullført 5 år etter. Dersom man beregner 

prognose for gjennomføring estimeres 82 % til å gjennomføre etter 6 år. Dette tallet er 

basert på at 3 av de 4 forsinkede kandidatene disputerer i løpet av 2016.Vi har også sett 

på andel gjennomført for alle som er tatt opp til de to programmene i tiden de har 

eksistert. I og med at bare ett program har eksistert i 6 år, har vi her tatt utgangspunkt i 

kandidater som hittil har disputert hhv. innenfor normert tid (3 år), innenfor normert tid 

+ 1 år og utenfor normert tid + 1 år, dvs. en «strengere» definisjon enn det KD legger til 

grunn for rimelig tid. På programmet i anvendt mikro- og nanoteknologi (PhD – MNT) 

har 73 prosent disputert innen normert tid + 1 år. Når det gjelder programmet i 

prosess-, energi og automatiseringsteknikk (PhD – TF), har 62 prosent av kandidatene 

som har disputert, gjort dette innenfor inntil ett år over normert tid.  

 

Figur 6.2 viser faktisk gjennomstrømming for alle doktorander som hittil har fullført i de 

to programmene. Tallene er basert på nettotid.  

 

 

 

Progresjon i doktorgradsløpet 

Kriteriet «for to av doktorgradsutdanningene er minstekravet at et rimelig antall 

kandidater i minst to år har hatt tilfredsstillende progresjon i doktorgradsløpet» belyses 

under. I følge NOKUT skal disse to programmene være andre ph.d.-utdanninger enn i 

punktet foran om disputert innen rimelig tid.  

De to nest største doktorgradsutdanningene ved HSN er Personorientert helse (PhD-

HEALTH) og Kulturstudier (PhD-KULTUR). Dette er to relativt nye, men attraktive 
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utdanninger med god rekruttering. For å vurdere progresjon for kandidatene som er 

underveis i disse programmene har vi brukt to konkrete målepunkter:  

 Midtveisevaluering  

 Oppnådde studiepoeng i henhold til opplæringsplanen.  

Vi har tatt utgangspunkt i at studenter som har gjennomført midtveisevaluering innen 

to år etter studiestart har hatt en tilfredsstillende progresjon. Gjennomføring av 

midtveisevaluering innenfor de tre første årene av utdanningen indikerer at studentene 

vil bli uteksaminert innenfor 6-års kravet «rimelig tid». Studenter som ikke har 

gjennomført midtveisevaluering innenfor de tre første årene av utdanningen er et 

varsel om forsinket gjennomføring og disputas. Det samme gjelder dem som ikke har 

fulgt opplæringsplanen så langt.  

 

Ph.d.-programutvalget for den enkelte forskerutdanning ved HSN skal bidra til å sikre at 

veiledere og ph.d-kandidater leverer årlige rapporter om ph.d.-kandidatenes arbeid og 

progresjon. 

 

Kulturstudier (PhD-KULTUR) 

Siden oppstarten i 2012 er det tatt opp totalt 21 kandidater til dette studiet. Ingen har 

så langt disputert eller sluttet. Figur 2 gir en oversikt over progresjonen til disse 

kandidatene, uttrykt ved tidspunkt for gjennomføring av midtveisevaluering som 

normalt skal utføres innenfor de to første årene (i 3. eller 4. semester). 

 

Sju kandidater har gjennomført midtveisevaluering. To av de sju (29 %) som har 

gjennomført midtveisevaluering, gjorde det innen to år, mens de resterende fem 

studentene (71 %) har gjort det rett etter dette punktet (typisk i 5. semester). 

Ytterligere én aktiv student burde ha kommet til midtveisevaluering nå (januar 2016) og 

kan således regnes som noe forsinket underveis. Når vi vurderer progresjon med 

utgangspunkt i avlagte studiepoeng, er de fleste over halvveis eller ferdige med 

opplæringsplanen sin. De som har produsert færre enn 15 studiepoeng så langt, er alle 

enten tidlig i studiet eller har hatt avbrudd som kvalifiserer til forlengelse. Selv om det 

med utgangspunkt i forsinkede midtveisevalueringer kan være grunn til å anta at noen 

av kandidatene vil bruke mer enn normert tid, viser antall kandidater som har 

gjennomført midtveisevaluering at et rimelig antall kandidater har tilfredsstillende 

progresjon i doktorgradsløpet.  

 

Personorientert helse (PhD-HEALTH) 

Doktorutdanningen i Personorientert Helse favner bredt innenfor helsefagfeltet og 

studiet er populært, med god rekruttering siden oppstarten i 2014. Ingen av de 19 

kandidatene så langt er på overtid i forhold til normert tid. Tre har gjennomført 

midtveisevaluering. I figur 2 framkommer andel kandidater har gjennomført 

midtveisevalueringen innenfor hhv to og tre år. Ytterligere to aktive studenter burde ha 
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kommet til midtveisevaluering nå (januar 2016) og kan således regnes som noe 

forsinket underveis.  

 

Programmet har gjennomført store, felles kurs og samtlige kandidater er derfor godt i 

gang med opplæringsplanen sin. Det er ingen grunn til å forvente forsinkelser basert på 

produksjonen av studiepoeng. Alt i alt vurderes progresjonen for kandidatene i PhD-

HEALTH svært god så langt, og de første disputasene forventes i 2016. Med utgangs-

punkt i evaluering av status for gjennomført midtveisevaluering og studiepoeng 

vurderes samtlige kandidater på programmene i PhD-KULTUR og PhD-HEALTH å ha hatt 

en tilfredsstillende progresjon de siste to årene, og estimeres dermed til å fullføre 

doktorgradsløpet innenfor 6-års kravet «rimelig tid». I begge disse programmene 

forventes de første disputasene i 2016.  

  
 

Uteksaminerte kandidater per doktorgradsprogram 

Forskriften som fastsettes ved årsskiftet 2016/17 forsterker kravet om stabil 

forskerutdanning ved at to av doktorgradsprogrammene må ha uteksaminert minst fem 

doktorander over en treårsperiode på minst to av doktorgradsprogrammene.  

Resultatene fra to av doktorgradsprogrammene til HSN framgår av tabellen under. 

Doktorgradsprogrammet Prosess-, energi- og automatiseringsteknikk oppfyller kravet 

om minst fem doktorander per år over en treårsperiode ved at det i snitt er 

uteksaminert drøyt fem kandidater årlig i perioden 2013-15. Samlet har også 

doktorgradsprogrammet Anvendte mikro- og nanosystemer tilsvarende resultater. 

Enkelte av kandidatene har imidlertid avlagt graden ved UiO, fordi høyskolen ikke hadde 
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en akkreditert doktorgradsutdanning da disse kandidatene startet. Disse kandidatene 

har hatt hele sin opplæringsperiode og veiledning ved HiVe/HBV, gitt på lisens fra 

UiO/MN-fakultetet. Avtale ble inngått med UiO/MN-fakultetet om at tidligere 

Høgskolen i Vestfold skulle ha samme andel av insentivbeløpet som gjelder for egne 

enheter/institutter ved fakultetet (vedlegg).  

 
Tabell 6.5 Uteksaminerte kandidater på de to først etablerte doktorgradsprogrammene 

Program 2012 2013 2014 2015 Snitt siste 3 år 

Prosess-, energi- og automatiseringsteknikk 5 3 7 6 5,33 

Anvendte mikro- og nanosystemer, eget program 1 2 3 5 3,33 

Anvendte mikro- og nanosystemer, på lisens fra 

UiO 

3 4 1 1  

Anvendte mikro- og nanosystemer samlet, 

inkludert kandidater på lisens fra UiO 

4 6 4 6 5,33 

 

Iht. nye bestemmelser i KDs studiekvalitetsforskrift, kan en institusjon få akkreditering 

som universitet hvis den kan sannsynliggjøre at kravene til uteksaminering av minst fem 

doktorander per år over en treårsperiode på minst to av doktorgradsstudiene vil være 

oppfylt innen 31. desember 2018, jf. § 8-1. HSN mener at redegjørelsen for antall 

stipendiater, progresjon og uteksaminerte kandidater over viser at doktorgrads-

programmene i prosess-, energi- og automatiseringsteknikk og i anvendte mikro- og 

nanosystemer vil tilfredsstille kravene til uteksaminerte doktorander innen utgangen av 

2018. 

 

Når det gjelder doktorgraden Prosess-, energi- og automatiseringsteknikk i ingeniør-

utdanning, har Høgskolen i Telemark hatt et avtalefestet samarbeid med NTNU siden 

1989, som ble reforhandlet i 1999 (evt. vedlegg). I perioden 1993-2015 har samarbeidet 

resultert i 57 doktorgrader. Fagmiljøet har dermed lang erfaring med å drive forsker-

utdanning, selv om HiT ikke fikk akkreditert eget doktorgradsprogram før i 2009. Også 

teknologimiljøet ved tidligere HiVe har samarbeidet med NTNU om doktorgrader i 

teknologifag. 

 

Det er også relativt sett mange samarbeidsgrader ved tidligere HBV og HiT (tabell 6.6). 

Dette innebærer doktorgrader som er tildelt av en annen institusjon enn arbeids-

giverinstitusjonen. Siden ordningen ble innført i 2010 har HBV og HiT hatt til sammen 85 

samarbeidsgrader, og er samlet sett den høyskolen med flest slike grader (jf. 

Tilstandsrapporten 2016). Disse omfatter imidlertid ikke bare programmene i prosess-, 

energi og automatiseringsteknikk og Anvendte mikro- og nanosystemer, men gjelder 

også områder der HSN ikke har egne doktorgradsprogrammer Omfanget av samarbeids-

grader sier noe om at høyskolen har betydelig erfaring med å gi forskerutdanning.  
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Tabell 6.6. Samarbeidsgrader 2011-15. Antall 

 2011 2012 2013 2014 2015 

HSN 18 14 12 14 15 

Sum statlige høyskoler 48 55 56 65 55 

Kilde: Tilstandsrapporten 2016 

 

Planlagte vedlegg til kapittel 6 

Kvalitetssystemet (systembeskrivelse) 

Ph.d.-håndbok 

Oversikt over og eksempler på samarbeidsavtaler med regionale virksomheter for to av 

doktorgradsprogrammene (Personrelatert helsearbeid og Prosess-, energi- og 

automatiseringsteknikk) 

Avtale mellom UiO/MN-fakultetet og tidligere Høgskolen i Vestfold om 

doktorgradsutdanning i anvendt mikro- og nanoteknologi 

Avtale mellom NTNU og tidligere HiT om doktorgradsutdanning i ingeniørfag 
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7 Tilknytning til nasjonale og internasjonale nettverk 
 

Aktuelle krav i studiekvalitetsforskriften:  
§ 3-8 (7) Institusjonen skal delta aktivt i nasjonale og internasjonale nettverk innenfor 

høyere utdanning, forskning eller kunstnerisk utviklingsarbeid og faglig utviklingsarbeid. 

Institusjonen skal delta i nasjonale samarbeid om forskerutdanning og eventuelt 

tilsvarende for stipendiatprogrammet for kunstnerisk utviklingsarbeid, jf. § 3-4.  

 

NOKUT har ikke fastsatt utfyllende kriterier til denne standarden  

 

7.1 Innledning 
Samarbeid med ulike aktører på nasjonalt og internasjonalt nivå om både utdanning og 

forskning er viktig for at HSN skal være en profesjons- og arbeidslivsorientert institusjon 

på internasjonalt nivå. Dette kapitlet dokumenterer at høyskolen arbeider planmessig 

og strategisk for å nå målene på dette området, og at HSN er integrert i et mangfold av 

faglige nettverk innenfor både utdanning og forskning.  

 

7.2 Strategi og organisering  
Høgskolen i Sørøst-Norge har klare ambisjoner om å styrke sin posisjon som utdanning- 

og forskningsaktør i regional, nasjonal og internasjonal sammenheng. HSN har 

utarbeidet en egen forskningsstrategi som bygger opp under disse ambisjonene. Godt 

samarbeid gjennom nasjonale og internasjonale nettverk er både virkemidler og 

målsettinger for styrking av vår arbeidslivsrettede profil og praksisnære forskning som 

kommer alle våre utdanninger til gode. 

Internasjonal strategi for utdanning og forskning fokuserer på fem hovedområder for 

internasjonalisering: Internasjonalisering av institusjonen og utdanningsprogrammene, 

nettverk og avtaler, studentmobilitet, internasjonal forskning, karriereutvikling og 

ansattmobilitet, samt regional tilhørighet, innovasjon og utvikling. HSNs EU-strategi 

vektlegger den betydningen internasjonale nettverk har for å støtte opp under søknader 

til det europeiske forskningsprogrammet, Horisont 2020. Det er et hovedmål at 

internasjonalisering skal omfatte hele virksomheten, og at fakultetene skal utvikle sine 

egne handlingsplaner for å styrke internasjonaliseringen.      

HSNs internasjonaliseringsstrategi er tydelig på viktigheten av å etablere gode 

internasjonale avtaler som innebærer muligheter for tverrfaglige satsinger. Videre vil 

høyskolen rette internasjonaliseringsarbeidet ytterligere mot satsing på internasjonalt 

prosjektsamarbeid der både forskning, utdanning og mobilitet inngår. Et sentralt grep 

for å få resultater på dette feltet er å koble internasjonalisering mot forskning og 

utvikling, og sørge for at høyskolen har et profesjonelt administrativt apparat som 

utnytter kompetansen på tvers og spesialiserer seg på programarbeid og ekstern 

finansiering for internasjonale utdannings- og FoU-prosjekter.  
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Internasjonalisering i form av mobilitet av ansatte og studenter er organisert under 

FoU-avdelingen. De ansatte jobber i team som er tilknyttet fagmiljøene på tvers av 

campusene for å sikre at fagmiljøene har tilgang til kvalifisert bistand. Dette gjelder så 

vel arbeidet med mobilitet og avtaler, som arbeidet med internasjonale prosjekter og 

FoU-rettede programmer. 

I HSNs kvalitetssystem er det etablert egne rutiner og arbeidsbeskrivelser for sentrale 

prosesser på internasjonaliseringsfeltet som skal sikre gode rutiner og arbeidsmåter. 

Høyskolen fikk senest i 2012 tildelt Diploma Supplement Label fra EU. Videre har HSN 

den anerkjente HR Excellence in research logoen for sitt Charter and code (C&C) arbeid. 

C&C vil sikre gode prosesser rundt forskerrekruttering, forskerutdanning og mobilitet 

der blant annet bruken av Euraxess vil styrke høgskolens forskerrekruttering. 

 

7.3 Nasjonale nettverk for forskerutdanning og FoU 
For å vise bredden og betydningen av HSNs nasjonale samarbeid synliggjøres 

fakultetenes viktigste samarbeidsarenaer og nettverk som styrker høyskolens forsker-

utdanninger og FoU-virksomhet.  

 

Fakultet for teknologi, naturvitenskap og maritime fag 

Teknologi-trianglet  

HSN har et stort fagmiljø i mikrosystemteknologi, og er som eneste høyskole i landet 

inkludert i Forskningsrådets og Regjeringens strategi for nanoteknologi 2012-2021. 

Doktorgradsutdanningen i anvendte mikro- og nanosystemer er partner i forskerskolen 

NANO network - Norwegian PhD Network on Nanotechnology for Microsystems der 

studenter deltar i felles kursmoduler og workshops. Høyskolen er også sentral partner i 

SFI-samarbeidet Centre for Innovative Ultrasound Solutions ledet av NTNU i samarbeid 

med UiO og SINTEF, helsesektoren, og flere store bedrifter. I tillegg er laboratorie-

fasilitetene en del av Norwegian Micro- and Nanofabrication Facility (NorFab I og II) der 

HSN sammen med NTNU NanoLab, UiO og SINTEF MiNaLab tilbyr forskere og industri 

nyeste teknologi og utstyr til deres innovasjonsarbeid.  

Innenfor fagområdet og doktorgradsprogrammet «Prosess-, energi- og automatiserings-

teknikk» samarbeides det tett med bedrifter og forskningsmiljøer både regionalt, 

nasjonalt og internasjonalt. Teknologiutdanningen i Porsgrunn har lang tradisjon for å 

gjennomføre samarbeidsprosjekter med bl.a. hjørnesteinsbedrifter som Hydro, Statoil, 

Yara, ABB, Norcem/ Heidelberg Cement, Norske Skog, Elkem, Statkraft og Altsom, og 

har fått betydelig støtte fra Forskningsrådet. Industrien har også bidratt med støtte til 

laboratorieutstyr og til stipendiater ved høyskolen. Forskningsmiljøet deltar bl.a. i Norsk 

Hydrogenforum sammen med en rekke aktører fra industri og FoU-miljøer. Her sam-

arbeides det om fremtidig bruk av hydrogen, og samarbeidet dekker undervisning, 

forskning og utvikling. På lignende vis deltar fagmiljøet i foreninger og nettverk som skal 

fremme forskning og utdanning innenfor relevante fagfelt. Her kan nevnes Norsk 
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Vannkraftsenter, Norsk forening for automatisering, Norsk kjemisk selskap og Norsk 

elektroteknisk forening.  

Med industriklyngene i Porsgrunn, Kongsberg og Horten ligger HSN i en av Norges 

fremste teknologiregioner. I tillegg til forskerutdanningene i teknologi har HSN et 

masterprogram innen Systems Engineering i tett samarbeid med Kongsbergindustrien, 

med flere grenseflater og tverrfaglige samarbeidsmuligheter innenfor teknologi-

utvikling, prosessindustri, og maritim forskning og utvikling. Siden høyskolen er en stor 

nasjonal aktør i ingeniørutdanninger på bachelor-, master- og ph.d-nivå, vil HSN i 

framtiden ha en unik mulighet til å styrke bedrifters innovasjonsarbeid og svare på 

næringslivets kompetansebehov nasjonalt. 

 

Natur, helse og miljø 

Høyskolen har et sterkt fagmiljø i økologi, og har en lang tradisjon for undervisning i 

natur- og miljøfag både på bachelor- og masternivå. Fagmiljøet tilknyttet doktorgrads-

programmet i økologi har et bredt nasjonalt og internasjonalt nettverk. Fagmiljøet, som 

foruten å ha etablert egne forskergrupper, deltar også i forskergruppen "Climate effects 

on harvested large mammal populations" som ledes av forskere ved NMBU og UiO. 

Inneværende år arbeider en forsker fra dette miljøet ved Senter for grunnforskning/ 

Center for Advanced Study (CAS) ved Det Norske Vitenskapsakademi.  

 

Maritim virksomhet og nautiske operasjoner 

HSN har nasjonalt ansvar for å lede regjeringens nasjonale prosjekt Maritim 

Kompetanse 2020 som den største aktøren innenfor maritim utdanning i Norge. 

Gjennom dette prosjektet samarbeider høyskolen med Universitetet i Tromsø, NTNU 

(Ålesund) og Høgskolen i Stord/Haugesund om å øke rekrutteringen til maritime 

utdanninger og løfte kvaliteten til et høyere og mer spesialisert nivå. HSN søker i 

samarbeid med overnevnte institusjoner akkreditering av Norges første ph.d.-grad i 

maritime fag i temaet Nautiske operasjoner.  

Høgskolen samarbeider tett med den maritime næringen i Norge om utdanningstilbud 

og forskning blant annet med store aktører som Kongsberg Gruppen, Kongsberg 

Norcontrol IT, DNV-GL, Jotun, Rederiforbundet, Sjøredningsskolen med flere. 

Betydningen av samarbeidet med HSN vises ved at fagmiljøet har fått gaveprofessorater 

fra henholdsvis Kongsberg Maritime og A. Wilhelmsen Foundation, og samarbeider med 

Petroleum Geo-Services (PGS) om utvikling og gjennomføring av trening og opplæring 

av deres ansatte innenfor offshore.  

 

Fakultet for helse- og sosialvitenskap 

HSN tilbyr forskerutdanning i personorientert helsearbeid. For økt rekruttering og 

kvalitet på utdanningsløp og forskningsaktiviteter er fagmiljøene samarbeidspartner i 

flere nasjonale nettverk. Spesielt kan nevnes forskerskolene PROFRES og Norwegian 

Research School in Neuroscience (NRSN), og nettverkene Nasjonalt nettverk for 

kunnskapsdeling om innovasjon i helse- og omsorgsfeltet, National Graduate School in 
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Health & Society - Mental Health og Arena ny Omsorg. Formålet med 

nettverksdeltagelsene er å styrke forskerkompetanse og veiledning med stor verdi for 

studentenes senere yrkesutøvelse innenfor helsesektoren. Høyskolen er også aktiv 

deltager i flere nasjonale nettverk i helsefremmende arbeid rettet mot eldre og 

personer som utstøtes fra arbeidslivet. Spesielt kan nevnes FOSA- nettverket tilknyttet 

Senter for Seniorpolitikk og Forskernettverk for arbeidsnær rehabilitering som er et 

samarbeid mellom FoU-institusjoner og helse- og velferdstjenesten i Norge.  

Innenfor fagområdet psykisk helse har fagmiljøet ved HSN vært med på å etablere 

Nordic Research Academy in Mental Health i 2007. Dette var et samarbeid mellom en 

rekke universitet og høgskoler i Norge. Samarbeidet videreføres nå gjennom en søknad 

om etablering av Norwegian Research School in Community Mental Heath (ComMent). 

Her har høyskolen også knyttet til seg internasjonale samarbeidspartnere. 

Senter for Omsorgsforskning Sør er ett av fem nasjonale sentra som HSN, sammen med 

Universitetet i Agder, har ansvaret for. Senteret driver praksisnær forskning og 

formidling i regionen i samarbeid med kommuner og utviklingssenter, og bidrar til å 

styrke doktorgradens forankring i praksisfeltet. 

HSN har et nasjonalt ansvar for en tverrfaglig portefølje innenfor fagområdet syns-

vitenskap, med profesjonsutdanninger i lys, optikk, syn og øyehelse. Fagmiljøet 

samarbeider tett med praksisfeltet regionalt og nasjonalt for å øke kompetansen på 

området. Nasjonalt senter for optikk, syn og øyehelse har sterk forankring i regionen ved 

at flere regionale aktører samarbeider om aktiviteter, prosjekter og finansering av 

senteret, herunder Vestre Viken HF, Drammen kommune, Kongsberg kommune, 

Modum Kommune og NAV hjelpemiddelsentraler.   

 

Fakultet for humaniora, idretts- og utdanningsvitenskap 

Fakultetet organiserer to brede og tverrfaglige doktorgradsprogrammer -  Kulturstudier 

og Pedagogiske ressurser og læreprosesser. Begge programmer har bred forankring i 

nasjonale og internasjonale nettverk innenfor utdanning og forskning. 

Høyskolen var co-grunnlegger av Nasjonal forskerskole for lærerutdanninger – NAFOL. 

Styrelederen for NAFOL kommer også fra HSN. Forskerskolens hovedmål er å styrke 

kvaliteten i alle typer lærerutdanning gjennom en målrettet, robust og langsiktig satsing 

på organisert forskerutdanning i et nasjonalt nettverk av samarbeidende institusjoner. 

NAFOLs nettverk består av 24 norske høyskoler og universitet. HSN er medlem i 

National Graduate School in Educational Research - et nettverkssamarbeid mellom seks 

norske universiteter der hensikten er å gi doktorgradsstudenter kurs i forskningsdesign, 

metode og spesialisert utdanning og opplæring i tematiske områder sentralt i 

pedagogisk kunnskap. Sammen med forskere fra UiO er fagmiljøet også representert i 

Nettverk for norskdidaktisk forskning (NNDF) som er en del av Nordisk nettverk for 

morsmåldidaktikk (NNMF), der målsetningen er å stimulere til forskning og 

forskningssamarbeid på feltet.  
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I Norge koordinerer høyskolen bl.a. et nettverk for veiledning av nyutdannede lærere. 

Nettverkets er finansiert av Utdanningsdirektoratet for å spre informasjon om 

veiledning av nyutdannede, arbeidsgivere og universitet- og høyskolesektoren. I 2007 

tok høyskolen et initiativ til å etablere Norsk forum for friluftsliv. Her deltar institusjoner 

som tilbyr høyere utdanning innenfor friluftsliv, og det samarbeides om både under-

visning, veiledning og forskningsprosjekter. 

 

Handelshøyskolen 

Markedsføring er en viktig kompetanse i alle bedrifter og virksomheter, og spesielt 

viktig for dem som jobber i konkurranseutsatte næringer. Doktorgradsprogrammet i 

Marketing Management utdanner kandidater på et høyt internasjonalt nivå hvor den 

teoretiske relevansen balanseres med den praktiske. For å styrke høyskolens 

utdanninger på feltet er HSN medlem i forskerskolen National Research School in 

business economics and administration – et nettverk ledet av Norges Handelshøyskole 

bestående av 14 høyere utdanningsinstitusjoner som driver forskerutdanning i 

næringslivsrettede studieprogram. Forskerskolen bidrar til å utvikle felles kursmoduler 

til det beste for studentene og deres behov i et kommende arbeidsliv, og gir ikke minst 

både studenter og ansatte ved høyskolen tilgang til nye nasjonale og internasjonale 

nettverk.  

Sentrale nettverk for fagmiljøene i markedsføring, økonomi og administrasjon, som 

illustrerer det tette samarbeidet med næringslivet regionalt og nasjonalt, er Forum for 

Reiseliv, VRI Buskerud og Telemark og FoU-nettverket REISEPOL. Sammen med reise- og 

turismenæringen, Fjord Norway, Skistar med flere har høyskolen tatt ansvaret for å tilby 

sektoren målrettet kompetanse i innovasjon og verdiskaping, samt utvikle 

managementstøtte tilrettelagt spesielt for denne industrien. Høyskolen er også 

involvert i en del regionale utviklingsprosjekter, deriblant Byregionprosjektet 2015-2018 

med tildelte midler fra KMD. Her samarbeides det om utvikling av nye arbeidsplasser, 

øke kompetansen bl.a. på markedsføring og styrket samarbeid mellom høyskolen og 

regionen.  

Fagmiljøet i innovasjon og ledelse deltar også aktivt i nasjonale nettverk og samarbeid 

med både offentlig, privat og frivillig sektor for å gi kunnskap om hvordan nye ideer om 

organisasjonsformer eller tjenester blir til realiserte endringer i samfunnet. Her kan 

nevnes flere gaveprofessorater fra industri og offentlig sektor, og prosjektet VIVANT 

ledet av HSN i tett samarbeid med bedrifter og næringslivsforeninger i regionen. Målet 

for nettverket er økt attraksjonskraft til varehandelssystemet. For å løfte kvaliteten i 

fagmiljøenes forskningsarbeid og utdanningstilbud samarbeider høyskolen også med 

den nasjonale forskerskolen i innovasjon (NORSI) finansiert av Forskningsrådet. 

Forskerskolen skal være et flaggskip for innovasjonsforskningen i Norge.  
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7.4 Internasjonale nettverk innenfor forskning og utdanning 
I dette punktet beskrives noen av høgskolens mest sentrale internasjonale nettverk og 

samarbeidsavtaler i forskning og utdanning. 

 

Fakultet for teknologi, naturvitenskap og maritime fag 

Fagmiljøet ved fakultetet har en tydelig internasjonal innretning/profil med studenter 

og forelesere fra flere forskjellige land på alle utdanningsnivå. Blant annet er høyskolen 

partner i EUs anerkjente Erasmus Mundus-program, der fagmiljøet sammen med 

Herriot Watt University i Edinburgh og Budapest University of Technology and 

Economics har involvert nærmere 50 masterstudenter siden 2012 i et Joint Master-

program i Smart Systems Integration. Fagmiljøet har også over lengre tid hatt vel-

etablerte nettverk og avtaler med flere verdensledende institusjoner i USA. Dette ga seg 

utslag i at høgskolen nylig fikk midler til et INTPART-prosjekt som eneste norske 

høgskole. Her leder høyskolens fagmiljø et internasjonalt utdannings- og forsknings-

samarbeid med Berkeley Sensor & Actuator Center ved University of California og 

Resource Center for Medical Ultrasonic Transducer Technology (UTRC) ved University of 

Southern California. Gjennom toveis mobilitet vil et titalls studenter og faglig ansatte 

over en treårs periode få anledning til kortere og lengre opphold som vil muliggjøre 

student- og forskningsprosjekter på tvers av institusjonene. 

Innenfor fagområdet prosessikkerhet, forbrenning og eksplosjoner er høyskolen 

medlem i den skandinaviske delen av den internasjonale forskningsorganisasjonen 

Combustion Institute, som har som målsetting å fremme og spre forskning på for-

brenning. Sammen med CMR-GexCon er høyskolen nasjonal representant i det 

Internasjonale Energibyrået (IEA) innenfor hydrogensikkerhet. 

Høyskolen har også markert seg internasjonalt innenfor kompetanse på biogass som 

alternativ energikilde. Dette innebærer bl.a. deltagelse i det tre-årige Interreg-

prosjektet Biogass 2020 som er et samarbeid mellom 30 høyskoler, universiteter, 

bedrifter og organisasjoner i både Norge, Sverige og Danmark. Målet med prosjektet er 

å etablere en komplett verdikjede og et velfungerende marked for biogass og biogjødsel 

i området som omfattes av EU-programmet "Interreg Öresund-Kattegat-Skagerak".  

Prosjektet har en samlet ramme på 110 millioner kroner.  

Miljøet rundt Systems Engineering på Kongsberg er anerkjent for sitt internasjonale 

grads- og mobilitetssamarbeid. Industrimasterprogrammet i SE involverer et nettverk av 

bedriftspartnere i Norge og internasjonalt som satser tungt på innovasjon og utvikling. 

Samarbeidet med Kongsberggruppen står i en særstilling. Masterstudentene har 

traineeplass i bedriftene under masterstudiet, samt tilbys ett semester ved et av 

verdens ledende SE-miljøer, Stevens Institute of Technology i USA.  

Fagmiljøet innenfor natur-, helse- og miljøvernfag har utviklet samarbeid med flere 

institusjoner i India. Det er f.eks. inngått en intensjonsavtale (MoU) med Savitribai Phule 

Pune University der fire studenter fra India i dag er tatt opp på phd-programmet i 
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økologi. Institusjonene samarbeider om forskning, veiledning av kandidater og utvikling 

av felles kursmoduler for studentene. Det er også etablert samarbeid med institusjoner 

i Asia og Afrika i forbindelse med utviklingsprosjektet «Water and society». Målet er å 

styrke kompetansen innenfor vannforvaltning og akvatisk økologi og samarbeide om 

utdanning av mastergradsstudenter. HSN har bl.a. arrangert sommerskole for 

internasjonale masterstudenter innenfor tema vannkvalitet. Fagmiljøet har også 

markert seg internasjonalt gjennom deltagelse og utvikling av det «Skandinaviska 

bjørnprosjektet» der HSN deltar i styringsgruppen for prosjektet. Samarbeidsprosjektet 

er av verdens største forskningsprosjekt på pattedyr og har medført et betydelig 

omfang av vitenskapelige publiseringer i internasjonale forskningspublikasjoner. 

Høyskolen deltar også i en internasjonal forskerskole – International Research School in 

Applied Ecology (IRSAE) sammen med partnerinstitusjoner i 6 forskjellige land. 

Nettverket arrangerer årlige sommerskoler, konferanser og workshops over en rekke 

temaer relevant for området anvendt økologi.  

 

Fakultet for helse- og sosialvitenskap 

Fagmiljøene tilknyttet doktorgradsprogrammet i personorient helsearbeid deltar aktivt i 

et mangfold av internasjonale nettverk. I det nordiske Geroproff-nettverket har det over 

flere år vært produsert fellesprosjekter og publikasjoner med fremtidens behov for de 

eldre som tema. Samarbeidet har også inkludert utveksling av masterstudenter i felles-

moduler i Danmark, Finland, Sverige og Norge. Det er også etablert forpliktende 

samarbeidsavtaler, Memorandum of Agreement (MoA) med flere anerkjente 

internasjonale institusjoner som for eksempel Johns Hopkins University, Bloomberg, 

School of Public Health, Yale University og Ørebro University. Samarbeidet med disse 

fagmiljøene har styrket forskningsarbeidet og gitt erfaringsutveksling rundt studier, 

utveksling av ph.d.-kandidater og seminarer.  

Innenfor sykepleierfaget deltar høyskolen i det nordiske forskningsnettverket «Reserach 

nursing skills» (RINS) og det europeiske nettverket «Florence Network for Nursing and 

Midwifery». Viktig for å løfte styrke høyskolens satsing på helsefremmende arbeid er 

også blant annet nettverkene Nordic Health Promotion Research Network og  

International Union for Health Promotion and Education’s Global Working Group for 

Salutogenesis. 

Optometrimiljøet har en aktiv og ledende rolle i World Council of Optometry. 

Organisasjonen består av representanter fra 90 land som samlet fasiliterer, styrker og 

utvikler fagområdet med utdanning, bevisstgjøring og politikkutforming på globalt nivå. 

Optometriutdanningen ved HSN er en av to utdanninger som har fått utdanningen 

akkreditert som «European Diploma» av European Council of Optometry and Orthopics 

(ECOO), og jobber aktivt internasjonalt med å implementere optometriutdanning i 

Moldova. 
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Fakultet for humaniora, idretts- og utdanningsvitenskap 

Fagmiljøet innenfor lærerutdanningene er aktive medlemmer i IARTEM - et 

forskningsfelleskap som arbeider for å fremme forskning på, og forståelse av lærebøker 

og undervisningsmateriale. Høyskolen har blant annet vært vertskap for flere av de 

årlige konferansene. Fagmiljøet er også medlem i NICE – et aktivt europeisk nettverk av 

45 universiteter som forsker på karriereveiledning og rådgivning.  

Høyskolen har et av de største fagmiljøene i Norge innenfor idrett, kroppsøving og 

friluftsliv, som kombinerer disiplinorientering og arbeid i lærerutdanningene. Gjennom 

bl.a. nettverket NORDPLUS Idræt er fagmiljøet involvert i student- og lærermobilitet, 

nettverksmøter og intensiv-kurser. I samarbeid med Norges idrettshøyskole, Syd-Dansk 

Universitet, Gymnastik- och idrottshögskolan i Stockholm og Københavns Universitets 

utvikles det en felles nordisk master i friluftsliv. Innenfor idrettssosiologi deltar fag-

miljøet i et nordisk og europeisk nettverk (EASS) hvor det samarbeides om forskning og 

undervisning. 

Fagområdet tradisjonskunst og praktisk-estetiske fag representerer en lang tradisjon i 

utdanning i kulturfag, praktisk-estetiske fag, folkekunst og folkemusikk. Gjennom et 

stort nasjonalt og internasjonalt nettverk utveksles gjesteforelesere, kunstnere og 

utvekslingsstudenter. Høyskolen er bl.a. medlem av Nordisk nettverk i folkemusikk med 

18 utdanningsinstitusjoner i Norden og Baltikum, Nordtrad, og var med på å initiere 

dette nettverket for 20 år siden. HSN har flere ganger tilrettelagt den årlige konferansen 

i nettverket og bidrar inn i planleggingen av aktiviteter og søknader til Nordplus. 

Høyskolen er også en sentral aktør i nettverket NordFO, som består av forskere og 

institusjoner i de nordiske landene og Baltikum innenfor fagområdet kunst og håndverk. 

Her deltar høyskolen både som institusjonsmedlem i tillegg til at fagpersoner innenfor 

forming og formgiving deltar som enkeltmedlemmer. Fagmiljøet samarbeidet bl.a. med 

forskergruppen Human Ingenuity Research Group ved University of Western Ontario og 

forskergruppen Empirica ved Helsinki og Aalto Universitetene om forskningsprosjekter 

og akkvisisjon. De deltar også i det Nordiske forskernettverk for vokal folkemusikk 

(NoFoVoFo). Nettverket består av forskere, pedagoger, arkivarer og utøvere fra de 

nordiske landene. Felles interesse og utveksling av erfaringer fra denne forskningen har 

gitt ny fruktbar kunnskap og stimulert til videre arbeid.  

Kvaliteten på forskerutdanningen vises også gjennom at flere av forskere/veiledere er 

involvert i prosjekter under EUs 7. rammeprogram. Blant annet har HSN en sentral rolle 

i et stort FoU-prosjekt, CARE, finansiert av i EUs 7. rammeprogram der målet er å 

identifisere felles europeiske faktorer som kan bidra til kvalitet i barnehagen og til at 

barn trives bedre. Nylig har HSN fått tildelt et nytt HORIZON 2020-prosjekt; Inclusive 

Education and Social Support to Tackle Inequalities in Society (ISOTIS). I tillegg deltar 

fagmiljøet i matematikk og naturfag i to store internasjonale FP7 nettverksprosjekter. 

HSN deltar dessuten i det EU-finansierte nettverket NESET II (Network of experts on 

social dimension of education and training).  
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Handelshøyskolen 

Handelshøyskolen ved HSN har jobbet strategisk med utvikling av engelskspråklige 

programmer, god tilrettelegging for mobilitet og solide internasjonale partnere i Nord-

Amerika, Europa, Sør-Afrika og Asia. Fakultetet har gjennom flere år bygget opp 

internasjonale sommerskoler for studenter på bachelor- og masternivå i samarbeid med 

partnere i USA, Kina, Bosnia og Romania. Sommerskolen i internasjonal ledelse og 

markedsføring på campus Ringerike er et ledd i samarbeidet med Texas Tech University 

i USA, som også innbefatter utveksling av studenter på bachelor, master og ph.d.-nivå, 

prof II-stillinger samt et mangeårig forskningssamarbeid om markedsføringsledelse. 

Viktig er også samarbeidet med sterke nordamerikanske institusjoner som Rochester, 

UQAM og Thompson Rivers som bidrar både inn i viktige forskningsprosjekter innenfor 

områdene markedsføringsledelse, motivasjonspsykologi og reiseliv/destinasjons-

utvikling, og til utveksling av ph.d.-kandidater. 

Handelshøyskolen jobber også aktivt gjennom de etablerte europeiske nettverk i 

økonomisk-administrative fag som PRIME, BUSINET og NIBS. Nettverkene dekker 

områder som mobilitet av studenter og ansatte, en årlig «Euroweek», faglige interesse-

grupper med prosjektsamarbeid for utdanningsprogrammene og felles søknader om 

eksterne midler. Reiselivsmiljøet er medlem av ICNT – en sammenslutning av åtte 

universiteter på verdensbasis som driver aktivt prosjektsamarbeid rettet mot 

reisleivsforskning og internasjonalisering av utdanningene. Fakultetet satser videre på 

deltakelse i Erasmus+ med en stor andel ut- og innreisende studenter og ansatte på 

Erasmus mobilitetsstipend.  

Fagmiljøet i økonomi og turisme har etablert og utviklet et samarbeid med fire 

universiteter i Kirgisistan og en partner i Georgia som omfatter student- og lærer-

utvekslinger. Det er bl.a. etablert et tilbud i økoturisme opp til masternivå ved Bishkek 

Academy of Finance and Economics (BAFE) i Kirgisistan, og emner i økoturisme til både 

utvekslingsstudenter og ordinære studenter ved HSN. Samarbeidsprosjektene er 

finansiert med midler fra Eurasia-programmet. 

Innenfor kultur-, nærings- og innovasjonspolitikken er det et mål å utnytte potensialet i 

koblingene mellom kultur, næring og reiseliv. I dette grenselandet ser HSN flere 

internasjonale samarbeidsmuligheter blant annet i Horisont 2020 og Erasmus Plus 

strategiske partnerskap. HSN deltar blant annet i et større tverrfaglig partnerskaps-

prosjekt innenfor E+-«Heritage training for young adults» med partnere i Italia, Bulgaria 

og Sverige der målet er å gjøre det enklere for unge mennesker å forstå Europas 

kulturarv, og bruke den for å bli attraktive på arbeidsmarkedet. 

 

7.5 Internasjonal mobilitet  
Høy mobilitet er viktig for at HSN skal nå sine internasjonale ambisjoner i forskning og 

utdanning. Et sentralt resultatmål er at 25 % av HSNs uteksaminerte kandidater på 

bachelor-, master- og ph.d.-nivå skal ha tatt en del av utdanningen sin hos en av 
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høyskolens internasjonale partnere. Totalt sett hadde HSN 614 registrerte mobilitets-

opphold på tre måneder eller mer i 2015 (tabell 7.1). I tillegg kommer rundt 150 

registrerte sommerskolestudenter hjemme og ute, samt at en god del studenter reiser 

på kortere praksisopphold. HSN arbeider systematisk og målrettet med inter-

nasjonalisering av utdanningene gjennom å skape mobilitetsvinduer i studie-

programmene på alle nivåer. Det brukes store ressurser i informasjonsarbeidet mot 

høyskolens egne studenter og ph.d.-kandidater for å informere om de eksisterende 

tilbudene. Dette har blant annet resultert i en god vekst i utreisende mobilitet de siste 

årene og det er stort potensial i videre utvikling, gjennom eksisterende nettverk og 

samarbeid. 

HSN tilbyr rundt 35 ulike studieprogrammer på engelsk på ph.d.-, master- og bachelor-

nivå innenfor mange ulike fagområder. Ett sentralt mål er at kursene skal tilbys som en 

del av et gradsprogram både til norske studenter og utvekslingsstudenter fra 

samarbeidsinstitusjoner, slik at de kan utgjøre et vesentlig bidrag til internasjonalisering 

for høyskolens egne studenter. Programmene er spredt mellom de fire fakultetene og 

på åtte studiesteder, og tiltrekker seg årlig mellom 250-300 studenter fra samarbeids-

institusjoner verden rundt.  

HSNs nettverk for mobilitet strekker seg fra flere solide Erasmus+ samarbeid i Europa 

med gjensidig student- og ansattmobilitet, til viktige samarbeidspartnere i Nord-

Amerika og innenfor BRIKS-landene. Et godt eksempel på et spennende og viktig 

mobilitetssamarbeid er avtalen med Savitribai Phule Pune University (SPPU). SPPU 

representerer en av høyskolens sterkeste brede, tverrfaglige internasjonale samarbeid 

og er under utvikling. SPPU er meget høyt ranket både i India og internasjonalt, og som 

eneste institusjon i Norge har HSN fått prosjektmidler fra Indo-Norwegian Cooperation 

Programme til to prosjekter med SPPU.  

 

Tabell 7.1. Studentmobilitet 2012-2015 

Institusjon 2012 2013 2014 2015 

Høgskolen i Sørøst-Norge 449 531 550 614 

Høgskolen i Oslo og Akershus 638 626 697 623 

Universitetet i Nordland 181 196 189 186 

Universitetet i Stavanger 357 352 380 487 

UiT - Norges arktiske universitet 470 530 554 561 

Kilde: DBH 

 

Planlagte vedlegg til kapittel 7 

Samarbeidsavtaler 

Internasjonal strategi 

EU-strategi 

Oversikt nasjonale og internasjonale nettverk 

Oversikt forskerskoler ved HSN 

Oversikt internasjonale nettverk 
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