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Saksliste 

 

Informasjonsutveksling 

Side 

Vedtakssaker 

22/18 18/00402-5 

Godkjenning av møteinnkalling og sakliste til styremøtet 

15.06.2018 

Godkjenning av møteprotokoll frå styremøtet 13.03.2018 

    3 

23/18 18/00930-7 Delårsregnskapsrapport 1. tertial 2018   15

24/18 16/09713-41 SAKS midler 2018 til USN   65 

25/18 18/04112-1 
Forslag til ny sammensetning og mandat for Forskningsutvalget 

ved Universitet i Sørøst-Norge 
  75 

26/18 18/00644-3 Personalpolitiske retningsliner for Universitetet i Søraust-Noreg   81 

27/18 17/02784-47 
Fastsettelse av ny forskrift om studier og eksamen ved 

Universitetet i Sørøst-Norge 
  94

28/18 18/04412-1 
Forskrift om endring i forskrift om graden philosophiae doctor 

(ph.d.) og forskrift om opptak ved Universitetet i Søraust-Noreg 
374

29/18 18/01556-6 Oppnemning av medlem i skikkavurderingsnemnda  378

30/18 17/08462-3 
Oppnemning av studentrepresentantar til klagenemnda ved 

Universitetet i Søraust-Noreg 
 380

 Styret ved Universitetet i Sørøst-Norge 

Vår dato: 06.06.2018 

Dok.nummer: Doknr 43 

  

  

  

 

MØTEINNKALLING 
___ ___ 

  

Møtedato: 15.06.2018 kl. 10:00 

Sted: Campus Drammen 

Arkivsak: 16/00002 

mailto:anita.dale@usn.no


  

www.usn.no   

___ 

  Side 2 av 2
  

31/18 16/08781-33 
Søknad om akkreditering av nytt studieprogram - Nordisk master 

i friluftslivstudier (NoFri) 
 382

32/18 18/04383-1 Endring i delegasjonsmatrisen etter overgangen fra HSN til USN  495

33/18 18/04595-1 Forslag til internrevisjonsplan høsten 2018  497

34/18 18/04278-1 
Lokale lønnsforhandlinger etter Hovedtariffavtalene i staten 

(HTA) pkt. 2.5.1 - 2018 
 499

35/18 18/02560-2 

Tilsetting ved kallelse i midlertidig 20% stilling som 

førsteamanuensis II innen samfunnsvitenskap tilknyttet 

økonomisk analyse, regnskap og revisjon - Handelshøyskolen - 

Institutt for økonomi, historie og samfunnsvitenskap - Unntatt 

etter offentlighetsloven Offl § 25 

    -

36/18 18/04413-3 
Kallelse av professor II innen helsesøsterfag - Unntatt etter 

offentlighetsloven Offl § 25 
    -

37/18 18/04587-2 
Kallelse av førsteamanuensis II i geoteknikk/geologi - Unntatt 

etter offentlighetsloven Offl § 25 
    -

Orienteringssaker 

 

6/18 18/04423-1 Orientering om årets søkertall  502

7/18 18/03735-2 
Orientering om status for gradsgivende studier før vedtak i 

studieporteføljen for 2019-2020 
 506

8/18 18/02408-4 Valgreglement for Universitetet i Sørøst-Norge  551 

9/18 18/04377-1 Deleierskap i nettavisen Khrono.no  584 

10/18 16/11430-53 Revisjon av årsregnskapet for Universitetet i Sørøst-Norge  588

11/18 18/04705-1 Prinsipper for fagutvikling på campusene  592

Meldingssaker 

 

3/18 18/00401-3 Meldingssaker til styremøtet 15.06.2018  597

    

 

  



 

www.usn.no Vår referanse, 18/00402-5 Vår dato: 29.05.2018 

___ 

Side 1 av 1 
 

 

 

 
Godkjenning av møteinnkalling og sakliste til styremøtet 15.06.2018 

Godkjenning av møteprotokoll frå styremøtet 13.03.2018 

Saka i korte trekk 

Click here to enter text. 

Forslag til vedtak 

Styret godkjenner møteinnkalling og sakliste til styremøtet 15.06.2018. 

Styret godkjenner møteprotokoll frå styremøtet 13.03.2018. 
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Styret ved Høgskolen i Sørøst-Norge 

Dato: 13.03.2018 kl. 9:00 

Møtet ble holdt: Farris Bad, Larvik 

  

  

  
 

MØTEPROTOKOLL 
___ ___ 

  

 
 

Til stede:  Rune Nilsen, Sverre Gotaas, Tine Rørvik, Thomas Moser, Marit Gunda Gundersen 

Engeset, Mona Sæbø, Anders Davidsen, Kristin Saga, Vegard Nilsen, Brynhild 

Hardang Hanto 

  

Møtende varamedlemmer:  

  

Forfall:  Frode Evenstad (ingen vara kunne møte) 

  

 

 

Saksliste 

 

Informasjonsutveksling 

 

Rektor informerte om: 

• Universitetsakkrediteringsprosessen. Rapporten fra komitéen foreligger nå. Etter vurdering 

av hvert enkelt krav, sammen med en helhetlig vurdering av høgskolen, anbefaler komiteen 

at Høgskolen i Sørøst-Norge akkrediteres som universitet. Komiteens innstilling er 

enstemmig. 

Komiteens innstilling skal behandles i NOKUTs styre 26. april. HSN har anledning til å 

utarbeide et tilsvar til den sakkyndige rapporten som følger saken når NOKUT 

ferdigbehandler akkrediteringssøknaden. Det er Kongen i statsråd som fatter endelig vedtak 

om en institusjon får endret status. Ved tidligere akkrediteringer har både NOKUTs styre og 

regjeringen fattet vedtak i tråd med innstilling fra sakkyndig komite. 

8. juni vil det bli arrangert en markering av universitetsakkrediteringen for ansatte, 

studentledere, styret og eksterne gjester. 

 

• Oppfølging av tidligere styrevedtak; Arbeidet med studieporteføljen, og arbeidet med 

organiseringen av BOA, er nå organisert som egne institusjonsprosjekt, i samarbeid med 

fakultetene. 

 

Styreleder informerte om: 

• Mulig besøk av forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø til HSN, 5. april. 

Programmet vil inkludere et besøk ved lærerutdanningen på campus Notodden, før hun 

Side 
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møter høgskolens ledelse på campus Bø. 

Vedtakssaker 

9/18 18/00402-3 
Godkjenning av møteinnkalling og sakliste til styremøtet 13.03.2018 

Godkjenning av møteprotokoll frå styremøtet 01.02.2018 
3 

10/18 16/11430-44 Årsregnskap 2017 3 

11/18 16/09713-30 Revidert budsjett 2018 for Høgskolen i Sørøst-Norge 3 

12/18 18/02420-1 Årsrapport 2017-2018 HSN 6 

13/18 18/02421-1 Rektors kvalitetsrapport 2017 6 

14/18 17/01506-17 Årsrapport 2017 fra Klagenemnda ved HSN 7 

15/18 16/07708-9 Årsrapport frå Forskingsutvalet 7 

16/18 18/02422-1 Årsrapport 2017 fra Studentdemokratiet Sørøst-Norge 8 

17/18 18/02295-1 Strategiplan 2018-2021 - biblioteket HSN 8 

18/18 18/00644-2 Personalpolitiske retningsliner ved Høgskolen i Søraust-Noreg 8 

19/18 18/01723-2 
Søknad om å setja i gang prosess for utvikling av nytt studietilbod - 

mastergrad i Computer Science 
9 

20/18 18/01191-2 

Kallelse av professor II innen regnskap og revisjon - Handelshøyskolen - 

Institutt for økonomi, historie og samfunnsvitenskap - Unntatt etter 

offentlighetsloven Offl § 25 

10 

21/18 18/02329-3 

Kallelse til fast 100% stilling som professor innen markedsføring - 

Handelshøyskolen - Institutt for økonomi, markedsføring og jus - 

Unntatt etter offentlighetsloven Offl § 25 

10 

Orienteringssaker 

 

5/18 18/02423-1 
Etiske retningslinjer ved studentdemokratiet ved Høgskolen i Sørøst-

Norge 
10 

Meldingssaker 

 

2/18 18/00401-2 Meldingssaker til styremøtet 13.03.2018 11 

    

Petter Aasen 

rektor 

 

Larvik, 13.03.2018 
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Vedtakssaker 

9/18 Godkjenning av møteinnkalling og sakliste til styremøtet 13.03.2018 

Godkjenning av møteprotokoll frå styremøtet 01.02.2018 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Styret ved Høgskolen i Sørøst-Norge 13.03.2018 9/18 

 

Forslag til vedtak 

Styret godkjenner møteinnkalling og sakliste til styremøtet 13.03.2018. 

Styret godkjenner møteprotokoll frå styremøtet 01.02.2018. 

 

Anders Davidsen meldte en sak under Eventuelt: 

1. Mulig eierskap i Khrono 

 

 

Votering 
Samrøystes vedteke med tillegget som kom i møtet. 

 

 

Vedtak  
Styret godkjenner møteinnkalling og saksliste til styremøtet 13.03.2018, med tillegget som kom i 

møtet. 

Styret godkjenner møtebok frå styremøtet 01.02.2018. 

 

 

 

10/18 Årsregnskap 2017 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Styret ved Høgskolen i Sørøst-Norge 13.03.2018 10/18 

2 IDF - Informasjons-, drøftings- og forhandlingsmøte 05.03.2018 10/18 

 

Forslag til vedtak 

Årsregnskap for 2017 og internregnskap med vedlegg tas til etterretning. 

 

 

Votering 
Enstemmig vedtatt. 

 

 

Vedtak  
Årsregnskap for 2017 og internregnskap med vedlegg tas til etterretning. 

 

 

 

11/18 Revidert budsjett 2018 for Høgskolen i Sørøst-Norge 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Styret ved Høgskolen i Sørøst-Norge 13.03.2018 11/18 

2 IDF - Informasjons-, drøftings- og forhandlingsmøte 05.03.2018 3/18 
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Forslag til vedtak 

1. Styret godkjenner revidert budsjett for 2018 for bevilgningsfinansiert virksomhet som følger: 

 

 
2. Styret tar fremlagt revidert budsjett for bidrags- og oppdragsfinansierte aktiviteter til 

etterretning. 

 

3. Styret vedtar bruk av virksomhetskapital for følgende tildelinger: 
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Votering 
Enstemmig vedtatt. 

 

 

Vedtak  
1. Styret godkjenner revidert budsjett for 2018 for bevilgningsfinansiert virksomhet som følger: 
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2. Styret tar fremlagt revidert budsjett for bidrags- og oppdragsfinansierte aktiviteter til 

etterretning. 

3. Styret vedtar bruk av virksomhetskapital for følgende tildelinger: 

 

 
 

 

 

 

12/18 Årsrapport 2017-2018 HSN 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Styret ved Høgskolen i Sørøst-Norge 13.03.2018 12/18 

2 IDF - Informasjons-, drøftings- og forhandlingsmøte 05.03.2018 15/18 

 

Forslag til vedtak 

1. Styret vedtar Årsrapporten 2017-2018 med de merknader som kommer frem i møtet 

2. Rektor får fullmakt til å gjøre språklige og redaksjonelle endringer i dokumentet før det sendes KD og 

Riksrevisjonen. 

 

 

Votering 
Enstemmig vedtatt. 

 

 

Vedtak  

1. Styret vedtar Årsrapporten 2017-2018 med de merknader som kommer frem i møtet. 
2. Rektor får fullmakt til å gjøre språklige og redaksjonelle endringer i dokumentet før det sendes KD 

og Riksrevisjonen. 

 
Merknader i møtet: 

 Publiseringspoeng for 2017 skal ikke legges inn i rapporten (jf. KD), da de ikke ferdigstilles før 
seinere i vår. Pr. nå ser det ut til å bli en vesentlig økning fra i fjor. 

 Rapport 2017-2018 – bør endre navn til Rapport og plan 2017-2018. 

 

 

 

13/18 Rektors kvalitetsrapport 2017 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Styret ved Høgskolen i Sørøst-Norge 13.03.2018 13/18 

2 IDF - Informasjons-, drøftings- og forhandlingsmøte 05.03.2018 16/18 

 

Forslag til vedtak 

Styret vedtar rektors kvalitetsrapport for 2017 
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Votering 
Enstemmig vedtatt med merknaden som fremkom i møtet. 

 

 

Vedtak  

Styret vedtar rektors kvalitetsrapport for 2017, med merknaden som fremkom i møtet. 
 

Merknad: 
Rektor bes innarbeide et eget punkt om behovet for å styrke forskningsforankringen under 
Prioriterte tiltak.  

 

 

 

14/18 Årsrapport 2017 fra Klagenemnda ved HSN 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Styret ved Høgskolen i Sørøst-Norge 13.03.2018 14/18 

2 IDF - Informasjons-, drøftings- og forhandlingsmøte 05.03.2018 11/18 

 

Forslag til vedtak 

Styret tar årsrapporten fra Klagenemnda ved Høgskolen i Sørøst-Norge til orientering.  

 

 

Votering 
Enstemmig vedtatt. 

 

 

Vedtak  
Styret tar årsrapporten fra Klagenemnda ved Høgskolen i Sørøst-Norge til orientering. 

 

 

 

15/18 Årsrapport frå Forskingsutvalet 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Styret ved Høgskolen i Sørøst-Norge 13.03.2018 15/18 

2 IDF - Informasjons-, drøftings- og forhandlingsmøte 05.03.2018 12/18 

 

Forslag til vedtak 

Høgskolestyret tek rapporten til etterretning. 

 

 

Votering 
Samrøystes vedteke med merknaden som kom i møtet. 

 

 

Vedtak  
Høgskolestyret tek rapporten til etterretning. 

 

Merknad: 
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Rektor ser på samansettinga og mandatet til forskingsutvalet, og kjem attende til styret med ei sak 

om dette. 

 

 

 

16/18 Årsrapport 2017 fra Studentdemokratiet Sørøst-Norge 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Styret ved Høgskolen i Sørøst-Norge 13.03.2018 16/18 

2 IDF - Informasjons-, drøftings- og forhandlingsmøte 05.03.2018 13/18 

 

Forslag til vedtak 

Styret tar Årsrapporten for 2017 fra Studentdemokratiet til etterretning 

 

 

Votering 
Enstemmig vedtatt. 

 

 

Vedtak  
Styret tar årsrapporten for 2017 fra Studentdemokratiet til etterretning. 

 

 

 

17/18 Strategiplan 2018-2021 - biblioteket HSN 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Styret ved Høgskolen i Sørøst-Norge 13.03.2018 17/18 

2 IDF - Informasjons-, drøftings- og forhandlingsmøte 05.03.2018 6/18 

 

Forslag til vedtak 

Styret vedtar vedlagte strategiplan for biblioteket i perioden 2018-2021. 

 

 

Votering 
Enstemmig vedtatt. 

 

 

Vedtak  
Styret vedtar vedlagte strategiplan for biblioteket i perioden 2018-2021, med de merknader som 

framkom i møtet. 

 

Merknader: 

 Ønske om å ha med vitenarkivet som begrep i strategien. 

 Rektor tar opp spørsmålet om bruken av vitenarkivet i styringsdialogen. 

 

 

 

18/18 Personalpolitiske retningsliner ved Høgskolen i Søraust-Noreg 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Styret ved Høgskolen i Sørøst-Norge 13.03.2018 18/18 
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2 IDF - Informasjons-, drøftings- og forhandlingsmøte 05.03.2018 4/18 

 

Saka vart trukke. 

 

 

 

19/18 Søknad om å setja i gang prosess for utvikling av nytt studietilbod - 

mastergrad i Computer Science 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Styret ved Høgskolen i Sørøst-Norge 13.03.2018 19/18 

2 IDF - Informasjons-, drøftings- og forhandlingsmøte 05.03.2018 5/18 

 

Forslag til vedtak 

1. Styret ved Høgskolen i Søraust-Noreg godkjenner søknaden om å setja i gang prosess for å utvikla eit 

nytt masterprogram i Computer Science. 

 

2. Styret føreset at utviklinga av studieprogrammet vert sett i samanheng med dei eksisterande 

mastertilboda innanfor HSN Industriakademi. 

 

3. Styret føreset at etablering og drift av mastergradsstudiet vert finansiert innanfor fakultetets eiga 

budsjettramme ved at eksisterande studieplassar frå den eksisterande mastergraden i «Embedded 

Systems» vert lagde inn i det nye programmet. Eventuelle nye studieplassar kan koma til via HSN 

Partnarskap. 

 

4. Institutt for realfag og industrisystem skal vera vertsinstitutt for det nye studieprogrammet og skal ha 

eit koordinerande ansvar. 

 

 

Votering 
Enstemmig vedtatt. 

 

 

Vedtak  
1. Styret ved Høgskolen i Søraust-Noreg godkjenner søknaden om å setja i gang prosess for å utvikla 

eit nytt masterprogram i Computer Science. 

 

2. Styret føreset at utviklinga av studieprogrammet vert sett i samanheng med dei eksisterande 

mastertilboda innanfor HSN Industriakademi. 

 

3. Styret føreset at etablering og drift av mastergradsstudiet vert finansiert innanfor fakultetets eiga 

budsjettramme ved at eksisterande studieplassar frå den eksisterande mastergraden i 

«Embedded Systems» vert lagde inn i det nye programmet. Eventuelle nye studieplassar kan koma 

til via HSN Partnarskap. 

 

4. Institutt for realfag og industrisystem skal vera vertsinstitutt for det nye studieprogrammet og 

skal ha eit koordinerande ansvar. 
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20/18 Kallelse av professor II innen regnskap og revisjon - Handelshøyskolen - 

Institutt for økonomi, historie og samfunnsvitenskap 
 

Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Styret ved Høgskolen i Sørøst-Norge 13.03.2018 20/18 

 

Vedtak  
Hans Robert Schwencke tilsettes i midlertidig 20 % bistilling som professor II innen regnskap og 

revisjon ved HSN med hjemmel i universitets- og høyskoleloven § 6-6 og § 6-3 (4) for en periode på 

tre år fra tiltredelse. 

 

 

 

21/18 Kallelse til fast 100% stilling som professor innen markedsføring - 

Handelshøyskolen - Institutt for økonomi, markedsføring og jus 
 

Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Styret ved Høgskolen i Sørøst-Norge 13.03.2018 21/18 

 

Vedtak  
Christina Öberg tilsettes i fast 100 % stilling som professor i markedsføring ved HSN med hjemmel i 

universitets- og høyskoleloven § 6-3 (4) fra 01.08.2018. 

 

 
 
 

Eventuelt: 
Mulig eierskap i Khrono 
Anders Davidsen viste til henvendelse til HSN om eierskap (deleier) i Khrono. 
 
Det ble besluttet at saken skal utredes, og at den deretter vil bli fremmet for styrebehandling. 
 

 

 

 
Orienteringssaker 

5/18 Etiske retningslinjer ved studentdemokratiet ved Høgskolen i Sørøst-

Norge 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Styret ved Høgskolen i Sørøst-Norge 13.03.2018 5/18 

2 IDF - Informasjons-, drøftings- og forhandlingsmøte 05.03.2018 14/18 

 

 

Styret tok opplysningene til orientering. 
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Meldingssaker 

2/18 Meldingssaker til styremøtet 13.03.2018 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Styret ved Høgskolen i Sørøst-Norge 13.03.2018 2/18 

 

 

- Protokoll fra møte i Læringsmiljøutvalget 07.02.2018 

 

- Referat fra IDF-møtet 05.03.2018 
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Delårsregnskapsrapport 1. tertial 2018 

 

Saken i korte trekk 

Saksfremlegget presenterer regnskapet pr 1. tertial for Universitetet i Sørøst-Norge (USN) som er 

rapportert administrativt til Kunnskapsdepartementet (KD) innen fristen 1. juni, i tråd med retningslinjer 

gitt av KD. Eksternregnskapet viser sum driftsinntekter på 684,8 mill kroner fratrukket sum 

driftskostnader 683,3 mill kroner, som gir et driftsresultat på 1,5 mill kroner for perioden. Inntektene fra 

bevilgning er noe høyere enn budsjett. Eksterne inntekter, spesielt bidragsinntekter, er vesentlig lavere 

enn budsjett for perioden. Driftskostnadene er lavere enn budsjett, hvilket bidrar til et positivt resultat for 

perioden. 

 

Resultatene fra internregnskapet for fakulteter og avdelinger viser at budsjettgjennomføringen er god og 

innenfor tildelte midler. I saksfremlegget kommenteres resultatene innenfor institusjonsavsetningene, 

fakultetene, forskerutdanningene, administrasjon og drift. 

 

Økonomisk risiko vurderes til å være moderat på institusjonsnivå vurdert utfra universitetets arbeid med 

faglig vekst, kompetanseheving, universitetsutvikling og effektiv administrasjon. Innmeldte prognoser for 

året med vurderinger synes å indikere lav risiko innenfor tildelte rammer. 

 

Forslag til vedtak 

Regnskapet for 1. tertial 2018 med ledelseskommentarer, kontantstrømoppstilling, noter og 

internregnskap tas til etterretning. 

 

Saksopplysninger 

Nedenfor presenteres regnskapet pr 1. tertial for Universitetet i Sørøst-Norge. Gjennomgangen omfatter 

både ekstern- og internregnskapet med tilhørende tertialrapporter fra fakultetene.  

 

Eksternregnskapet med ledelseskommentarer og noter er rapportert administrativt i tråd med gjeldende 

retningslinjer til KD innen fristen 1. juni 2018. Inntektsføringen av statsbevilgningen er, etter disse 

retningslinjene, styrt av universitetets periodiserte budsjett. 

 

I tildelingsbrevet legges det til grunn at tildelingen over statsbudsjettet fullt ut skal benyttes til 

statsoppdraget. Bevilgningsfinansierte aktiviteter kan verken vise regnskapsmessig overskudd eller 

underskudd, og avregnes mot avsetningen til statlig og bidragsfinansiert aktivitet. En oversikt over 

forpliktelser og utsatt virksomhet er gitt i note 15 til regnskapet.  

 Dokumentdato: 28.05.2018  

Saksbehandler: Knut Gunnar Aspenes 

Saksnummer: 18/00930-7  
Saksgang: Møtedato: 

Styret ved 

Universitetet i Sørøst-

Norge 

15.06.2018 

   

SAKSFREMLEGG 
___ ___ 
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Vurdering 

1. Eksternregnskapet  

Eksternregnskapet er en oppstilling over universitetets inntekter, kostnader, eiendeler og 

mellomværende til KD (eier), og er underlagt de statlige regnskapsstandardene. Det er krav om 

fullstendighet iht regnskapsprinsippene regulert i lov og regelverk. 

 

Eksternregnskapet benyttes til å vurdere universitetets økonomiske stilling på rapporteringstidspunktet. 

 

1.1 Resultatregnskapet 

Nedenfor følger et sammendrag av regnskapet for 1. tertial 2018 sammenstilt med budsjett for perioden 

og regnskapet for 1. tertial 2017. For en detaljert framstilling vises det til regnskapet med notehenvisning i 

vedlegg 1.  

 

 
 

Samlet viser regnskapet et høyere aktivitetsnivå enn samme periode i fjor. Inntektene er marginalt høyere, 
mens kostnaden er lavere enn resultatbudsjettet for perioden. Budsjettgjennomføringen vurderes som god 
for perioden og innenfor opptjente eller bevilgede inntekter. 
 
Ordinært driftsresultatet for perioden er 1,5 mill kroner, lavere enn samme periode i fjor, men vesentlig 
lavere enn budsjettert. Det skyldes lavere driftskostnader enn planlagt. Driftsinntektene viser samlet å 
være i samsvar med budsjett, men der høyere inntekt fra bevilgning veier opp for lavere inntekter fra BOA, 
spesielt NFR finansierte prosjekter. Den økte inntektsføringen fra bevilgning skyldes tildeling av SAKS-
midler. 
 
Driftskostnadene er lavere enn budsjett, men andelen lønnskostnader i forhold til totale driftskostnader 
utgjør 69,5 %. Det vurderes som høyt og må følges opp i økonomistyringen for kommende perioder. 
 
Periodens resultat er kr 0 etter at resultat på kr 0,5 mill kroner fra avsluttede oppdragsprosjekter i perioden 
er overført til opptjent virksomhetskapital. 
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1.2 Balanseoppstilling 

Nedenfor følger en oppstilling av balansen for 1. tertial 2018 sammenlignet med 31.12.2017. Den viser 

hvordan universitetets verdier har endret seg og hvordan de er finansiert. Det er utarbeidet enkelte 

nøkkeltall for å belyse handlingsfriheten i høgskolens økonomi.  

 

 
 

Total kapitalen er økt med 50 mill kroner siden årsskiftet. På eiendelssiden er det en relativt moderat 

endring i anleggsmidlene som skyldes en reduksjon i investeringsnivået fra i fjor. Man ser tilsvarende 

endring på Ikke inntektsført bevilgning knyttet til anleggsmidler på virksomhetskapital- og gjeldssiden.  

 

Omløpsmidlene har økt forholdsvis mye. Det omfatter både fordringer og høyere bankinnskudd. 

Omløpsmidlene bør sees i forhold til kortsiktig gjeld som viser at de er tilstrekkelig til å dekke de 

kortsiktige gjeldsforpliktelsene. Likviditetsgraden på 1,5 er et mål på dette og vurderes som 

tilfredsstillende. 

 

Avregningen, mellomværende med KD, viser en beskjeden økning på 3 mill kroner og utgjør 205 mill 

kroner ved periodeslutt. Midlene er fordelt mellom utsatt virksomhet, strategiske formål og strategiske 

reserver. De fleste avsetningene er redusert fra forrige periode med unntak av nylige tildelte SAKS-midler. 

Strategisk reserve er uendret på 72 mill korner og handlingsrommet vurderes som tilfredsstillende. 

 

Virksomhetskapitalen er redusert med 1,5 mill kroner som gjelder disponering av fjorårets overskudd fra 

oppdragsvirksomheten på 2 mill kroner til fakultetene, fratrukket periodens tilgang på 0,5 mill kroner. 

 

 

2. Internregnskapet  

Internregnskapet benyttes som oppfølgning og kontroll av universitetets egne formål, og viser 

driftsregnskaper mot vedtatte budsjettrammer.  

 

Internregnskapet benyttes for å følge opp enhetens driftsbudsjetter, øremerkede midler, prosjekter, 

strategiske tiltak og andre vedtatte formål. Internregnskapet gir utfyllende informasjon til 

eksternregnskapet eller deler av dette.  

 

Regnskapsoppfølgningen følges opp mot budsjettrammer med tilhørende budsjettansvar. Dette danner 

grunnlag for årlig oppfølgning innenfor hvert budsjettansvarsområde, men også oppfølgning i mer 

langsiktig perspektiv i form av tidligere driftsår og langtidsbudsjetter.  
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2.1 Bevilgningsfinansiert virksomhet (BFV) 

Nedenfor følger et sammendrag av internregnskapet mot budsjett for universitetets enheter og 

fakulteter. For en mer detaljert framstilling henvises til fakultetenes regnskapsrapporter for perioden. 

 

 
 

 

Enhetenes resultater indikerer at budsjettgjennomføringen generelt er god og innenfor tildelte midler. 
 
Resultatene kommenteres nedenfor på tvers av budsjettområdene og inndeles i institusjonsavsetningene, 
fakultetene, forskerutdanningene, administrasjon og drift. 
 
Institusjonsavsetningene 
Universitetet har fått tildelt 15,0 mill kroner i SAKS-midler for 2018. Se egen sak om forslag til disponering.  
 

Budsjettforutsetningen om en strategisk reserve på inntil 72,5 mill kroner ved utgangen av 2018 er lagt til  

grunn. Det er ingen endringer i perioden. 

 

De ulike satsningen vedtatt i revidert budsjett har planlagt sine hovedaktiviteter i de neste periodene, slik  

at rapporteringen nå gir begrenset informasjon. Progresjon i satsningene vil synliggjøres ved neste  

tertialrapportering. 

 

USN har satt av 16 mill kroner til investering og påkostning til infrastruktur for 2018. Aktiviteten er  

planlagt gjennomført fra mai til desember, slik at det kun er benyttet 0,3 mill kroner denne  

perioden. 
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Fakultetene 

Generelt viser fakultetenes resultater at budsjettgjennomføringen har vært god og budsjett-  

forutsetningene synes å samsvare med planlagt aktivitetsnivå. 

 

Handelshøyskolen (HH) 

Fakultetet har et mindreforbruk på 3 mill kroner som skyldes lavere lønnskostnader og økning av 

inntekter fra betalingsstudier. Lønnskostnadene forventes å øke med nye tilsettinger sammen med økt 

aktivitetsnivå i forbindelse utvikling av studieporteføljen. Fakultetet forventes å drifte innenfor tildelt 

budsjettramme for 2018. 

 

Fakultet for helse- og sosialvitenskap (HS) 

Resultatet viser et mindreforbruk på 2,2 mill kroner og henspeiles i hovedsak til høyere inntekter og 

interne refusjoner enn planlagt for perioden. Fakultetet vurderer driftsrammene som stramme, og 

forventer økte driftskostnader i gjenstående perioder. Fakultetet har utarbeidet en prognose som viser et 

forventet merforbruk på 5,1 mill kroner for 2018. 

 

Fakultet for teknologi, naturvitenskap og maritime fag (TNM) 

Mindreforbruket for perioden utgjør 6,6 mill kroner som i hovedsak er knyttet til lavere drifts- og 

lønnskostnader. Mindreforbruket skyldes utsatte aktivitet knyttet til investeringer og driftsmateriale. 

Fakultetet forventer å gjennomføre årets aktiviteter innfor rammen av tildelt budsjett for 2018.   

 

Fakultet for humaniora, idretts og utdanningsvitenskap (HIU) 

Driften for perioden viser et mindreforbruk på 25,6 mill kroner. Hovedårsaken er økte inntekter fra 

bevilgning og betalingskurs, sammen med ubenyttede midler fra tidligere år. Det er stor aktivitet knyttet 

til stadig nye oppgaver knyttet til utvikling av femårig lærerutdanning. HIU forventer et samlet 

mindreforbruk på 34,5 mill kroner i prognosen for 2018. 

 

Forskerutdanningene 

De åtte forskerutdanningene ved USN er i ulike faser hvor noen er vel etablert og andre fortsatt i en 

oppbygningsfase. 

 

Fakultetene rapporterer om framdrift i tråd med budsjett og at prognosen for året er som planlagt. 

Aktiviteten utgjorde 20,7 mill kroner mot budsjettert 26,1 mill kroner. 

 

Det er planlagt 43 disputaser for 2018. I perioden er det gjennomført 1 disputas. Tallene er hentet fra 

fakultetenes tertialrapporter. 

 

Administrasjon og drift 

Perioderesultatene er gjennomgående gode for de administrative avdelingene. Kommunikasjon har hatt 

et høyere aktivitetsnivå enn planlagt for perioden, og avdelingen må arbeide målrettet for å tilpasse 

aktiviteten til rammen for gjenstående perioder. 

 

Avdeling for utdanning og studiekvalitet er i balanse denne perioden, hvilket er positivt sett i forhold til 

tilskuddet fra styret i behandling av revidert budsjett for 2018. Avdelingen forventer økt aktivitetsnivå 

utover budsjettåret med risiko for merforbruk på inntil 4 mill. Det arbeides med en løsning for å tilpasse 

aktivitet og budsjettramme for de kommende budsjettperiodene. 

 

Øvrige avdelingers mindreforbruk skyldes i hovedsak vakanser og noe utsatt aktivitet.  

 

2.2 Bidrags- og oppdragsfinansierte aktiviteter (BOA) 

Tabellen under viser omsatt BOA-virksomhet ved universitetet mot budsjett for 2018. Prinsippet om 

løpende inntektsføring ligger til grunn for regnskapsføringen (inntekter = kostnader for gjennomførte 

aktiviteter) slik at omsetningen gir et godt bilde av prosjektgjennomføringen og fremdriften i forhold til 

budsjett. For ytterligere detaljer vises til enhetenes vedlegg i saksfremlegget. 
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Aktivitetsnivået og prosjektgjennomføringen er vesentlig lavere enn budsjettet for perioden. BOA 

omsetningen utgjør kun 6,8 % av universitetets totale inntekter mot fjorårets 7,4 %. Universitetet har 

ambisjoner om at BOA-aktiviteten skal utgjøre en større andel av de samlede inntekene, så dette er et 

fokusområde for kommende perioder. 

 

Alle fakultetene ligger etter planlagt aktivitet, mens det er fakultetet HIU som trekker aktiviteten mest 

ned. Avviket for HIU forklares med forsinket framdrift som det arbeides med å innhente i løpet av 2018. 

HH og TNM forventer å hente inn forsinkelsen ila året, mens HS tror det blir for ambisiøst å nå budsjett.  

Avviket for fellesadministrative områder skyldes høyere aktivitet enn planlagt. 

 

EU- prosjekter: 

Samlet har fakultetene omsetning på 3,9 mill kroner for perioden. Det er 2,2 mill kroner bedre enn 

budsjettert, men lavere enn egne forventningene til framtidig EU-omsetningen for universitetet. Arbeidet 

med å få økt deltakelse i EU-prosjekt må prioriteres for å oppnå målsetningene. 

 

NFR: 

Fakultetene andel av NFR midler utgjør 11,5 mill kroner for perioden. Det er 3,6 mill kroner lavere 

omsetning enn budsjettert. Fakultetet TNM er den største aktøren med ca 75% av universitetets NFR 

omsetning. Tilslag på midler fra NFR er et prioritert satsningsområde.  

 

3 Prognose, usikkerhet og risiko for året 

Økonomisk risiko vurderes til å være moderat på institusjonsnivå. Det henvises til risikofaktorer som 
beskrevet i tidligere budsjettsaker vedrørende faglig vekst og tilsetting og utvikling av riktig kompetanse 
innenfor enkelte fagfelt og utvikling av universitetsstatusen. 
 
En gjennomgang av innmeldte prognoser viser at enhetene hovedsakelig forventer å holde 
budsjettrammene innen BFV. Resultatene for BOA-aktiviteten inneværende periode innebærer en risiko 
for å ikke å nå årets omsetningsmål. Likevel synes økonomisk risiko å være lav innenfor tildelte 
budsjettrammer, som er i tråd med enhetenes egen risikovurdering. 
 

 

  

Vedlegg:  
1. Eksternregnskap 1. tertial 2018, med ledelseskommentar, kontantstrøm og noter 

2. Tertialrapport fra fakultetene 
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1 CJ\. r Universitetet 
U 'i iSørøst-Norge 

D<lto: 

Dok.nummer: 

24.05.2018 
18/0093Q-5 

Ledelseskommentar til regnskapsrapport l. tertial 2018 fra Universitetet i 
Sørøst-Norge 

Høgskolen i Sørøst-Norge ble etablert som Universitetet i Sørøst-Norge (USN) etter vedtak av Kongen i statsråd 4. mai 
2018. 
Ledelseskommentarene til regnskapet er avgrenset til forhold som er av vesentlig betydning for å vurdere 

regnskapet og universitetets økonomiske stilling. Awik mellom periodisert resultat budsjett og resultatregnskap 

er kommentert i etterfølgende punkter. Det er ikke utarbeidet balansebudsjett. 

Visjon og formål 
USN er et universitet med særskilte fullmakter. Formålet er å tilby høyere utdanning, utføre forskning, faglig og 

kunstnerisk utviklingsarbeid, på høyt internasjonalt nivå. Formidle kunnskap om virksomheten og utbre 

forståelse for prinsippet om faglig frihet og anvendelse av vitenskapelige og kunstneriske metoder og resultater, 

både i undervisningen av studenter, i egen virksomhet for øvrig og i offentlig forvaltning, kulturliv og næringsliv. 

Visjon 
-Regionalt forankret og internasjonalt konkurransedyktig 
Vi skal utvikle Universitetet i Sørøst-Norge til et internasjonalt orientert, regionalt forankret og entreprenørielt 

universitet med høy internasjonal kvalitet, sterke arbeidsfellesskap og samfunns- og næringsliv som nær 

samarbeidspartner. 

Ved Universitetet i Sørøst-Norge møter studentene innovative undervisningsformer og utfordrende studier tett 

koblet til samfunnets krav og behov. De lærer å mestre et samfunn og arbeidsliv i endring. 

Gjennom profesjonsorientert og arbeidslivsrettet forskning og utdanning bidrar universitetet med kunnskap og 

kompetanse til å løse verdens klima-, energi- og fattigdomsutfordringer, sikre velferdsstatens bærekraft og 

styrke mellommenneskelige relasjoner i en globalisert verden. 

Bekreftelse 
Regnskapet er avlagt i henhold til bestemmelser om økonomistyring i staten, i samsvar med de statlige 

regnskapsstandardene (SRS) og etter føringer gitt av Kunnskapsdepartementet. 

Regnskapet gir etter ledelsens mening et riktig bilde av den økonomiske virksomheten. 
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Vurdering av periodens drift 

Aktivitetene innen bevilgningsfinansiert virksomhet har forløpt tilnærmet som budsjettert i perioden. 

Bidragsfinansiert aktivitet, spesielt innen NFR prosjekter, har vært vesentlig lavere enn planlagt for perioden. 

Den økonomiske situasjonen innen ordinær drift må omtales som marginal i forhold til budsjett og begrunnet i 

periodens driftsresultat. Økt innsats innen bidrags- og oppdragsfinansierte aktiviteter og økte eksterne inntekter 

vil bedre den økonomiske situasjonen. Økt digitalisering og tiltak i tråd med avbyråkratisering og 

effektiviserings reformen vil også bidra til å bedre den økonomiske situasjonen. 

Det økonomiske strategiske handlingsrommet fra årsskiftet er ivaretatt og gir muligheter for faglig utvikling i 

tråd med universitetets ambisjoner og strategi fremover. 

Resultatregnskapet og budsjett 

Resultat 

Driftsresultatet for perioden er +1,5 mill kroner, hvorav 0,5 mill kroner er fra avsluttede oppdragsprosjekter. 

Resultatet er vesentlig bedre enn budsjettert grunnet lavere driftskostnader enn planlagt. Disponering av 

virksomhetskapital på 2 mill kroner i perioden bidrar til å forbedre driftsresultatet. 

Inntekter 

Sum driftsinntekter på 685 mill kroner er marginalt høyere enn budsjettert. Inntekter fra bevilgninger er 610 mill 

kroner mot budsjettert 598 mill kroner. Dette skyldes bevilgninger fra andre poster og tilleggsbevilgninger, blant 

annet SAKS midler, fra Kunnskapsdepartementet. Sum inntekter, tilskudd og overføringer fra andre er 40 mill 

kroner mot budsjettert 55 mill kroner. Inntektene fra oppdragsfinansiert aktivitet er 7 mill kroner mot 

budsjettert 6 mill kroner. Øvrige salgs- og leieinntekter er 32 mill kroner mot budsjettert 27 mill kroner. 

Inntektene viser at aktivitetsnivået innen bevilgningsfinansiert virksomhet har forløpt tilnærmet som budsjettert 

i perioden, og at aktivitetsnivået innen bidragsfinansiert aktivitet, spesielt NFR finansierte prosjekter, har vært 

vesentlig lavere enn budsjett. 

Kostnader 

Sum driftskostnader på 683 mill kroner er 7% lavere enn som budsjettert 733 mill kroner. l hovedsak skyldes 

dette lavere andre driftskostnader enn budsjettert som kan relateres til lavere bidragsfinansiert aktivitet. 

Lønnskostnadene er noe lavere enn budsjettert, 475 mill kroner mot budsjettert 493 mill kroner som utgjør -4 

%. Lønnskostnadenes andel av sum driftskostnader utgjør 69,5% som er en økning fra årsskiftet hvor den var på 

66,5 %. Lønnskostnadens andel av de samlede driftskostnadene må vies oppmerksomhet i økonomistyringen 

med bakgrunn i universitets faglige ambisjoner og planer for kompetanseutvikling. Dette også sett i 

sammenheng tiltak som følge av avbyråkratiserings- og effektiviseringsreformen. Samlet viser kostnadene et 

noe lavere aktivitetsnivå enn som budsjettert for perioden. 

Avsetningene i bevilgningsfinansiert virksomhet 

Avsetningene innen bevilgningsfinansiert virksomhet har hatt en marginal økning fra 202 til 205 mill kroner 

siden årsskiftet. Utsatt virksomhet er redusert fra 90 til 82 mill kroner, blant annet som følge av god fremdrift 

innenfor Utviklingsavtalens delområder Partnerskap, Profesjon og Digitalisering. Universitetets strategiske 

reserve på 72 mill kroner er uendret siden årsskiftet. Avsetningene til felles strategiske tiltak har økt siden 

årsskiftet blant annet som følge av tildelte SAKS midler for bruk fremover. For nærmere om endringene i 

avsetningene vises det til note 15 til regnskapet. 

Investeringer 

Det er i perioden gjennomført investeringer for 15 mill kroner mot 12 mill kroner for samme periode i fjor. 
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Revisor 

Riksrevisjonen er universitetets eksterne revisor. 

Universitetet har etablert en internrevisjon som vedtatt av styret 30. september 2016. Pricewaterhouse Coopers 

(Pwq) er engasjert som universitetets internrevisjon. 

Vestfold, l. juni 2018 

Petter Aasen 

Rektor 

Terje Thomassen 

Økonomidirektør 

Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer 
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EKSTERNREGNSKAPET 
 

Prinsippnote – SRS 
 

Generelle regnskapsprinsipper 

 

Regnskapet er utarbeidet og avlagt i samsvar med de Statlige Regnskapsstandardene (SRS) og etter 

de nærmere retningslinjene som er fastsatt for forvaltningsorganer med fullmakt til bruttoføring 

utenfor statsregnskapet i Bestemmelser om økonomistyringen i staten av 12. desember 2003 med 

endringer, senest 5.november 2015. Regnskapet er avlagt i henhold til punkt 3.4 i Bestemmelser om 

økonomistyringen i staten og retningslinjene i punkt 6 i Finansdepartementets rundskriv R-115 med 

Kunnskapsdepartementets tilpasninger for universitets- og høyskolesektoren.  Alle regnskapstall er 

oppgitt i 1000 kroner dersom ikke annet er særskilt opplyst. 

 

Anvendte regnskapsprinsipper 

Inntekter 

Tildelinger uten motytelse eller med utsatt motytelse er behandlet etter bestemmelsene i SRS 10 og 

sammenstilt med de tilsvarende kostnadene (motsatt sammenstilling). Ordinære driftsbevilgninger 

fra Kunnskapsdepartementet og tilskudd til ordinær drift fra andre departement er med mindre 

annet ikke er særskilt angitt, å anse som opptjent på balansedagen. Dette innebærer at slike 

bevilgninger og tilskudd fra Kunnskapsdepartementet og andre departementer er presentert i 

regnskapet i den perioden midlene er bevilget. Bevilgninger og tilskudd til ordinær drift som ikke er 

benyttet på balansedagen, er klassifisert som forpliktelse og ført opp i avsnitt C II Avregninger i del C 

Statens kapital i balanseoppstillingen. Tilsvarende gjelder for andre statlige bevilgninger og tilskudd 

til ordinære driftsoppgaver som gjelder vedkommende regnskapsperiode og som ikke er benyttet på 

balansedagen. Bevilgninger som gjelder særskilte tiltak og som ikke er benyttet på balansedagen, er 

klassifisert som forpliktelse og presentert i avsnitt C IV i balanseoppstillingen. Dette gjelder også 

bevilgningsfinansiert aktivitet hvor det er dokumentert at midlene av bevilgende myndighet er 

forutsatt benyttet i senere terminer. Bidrag og tilskudd fra statlige etater og tilskudd fra Norges 

forskningsråd samt bidrag og tilskudd fra andre som ikke er benyttet på balansedagen er klassifisert 

som forskudd og presentert som ikke inntektsførte bidrag i avsnitt D III Kortsiktig gjeld i 

balanseoppstillingen. Tilsvarende gjelder for gaver og gaveforsterkninger.  

 

Inntekter som forutsetter en motytelse er behandlet etter bestemmelsene i SRS 9 og er resultatført i 

den perioden rettigheten til inntekten er opptjent. Slike inntekter måles til verdien av vederlaget på 

transaksjonstidspunktet. Inntekter fra salg av tjenester anses som opptjent på det tidspunktet krav 

om vederlag oppstår. 

 

Kostnader 

Kostnader ved virksomhet som er finansiert av bevilgninger eller midler som skal behandles 

tilsvarende, er resultatført i den perioden kostnaden er pådratt eller når det er identifisert en 

forpliktelse. 

  

Kostnader som vedrører transaksjonsbaserte inntekter er sammenstilt med de tilsvarende inntekter 

og kostnadsført i samme periode. Prosjekter innen oppdragsvirksomhet er behandlet etter metoden 

løpende avregning uten fortjeneste. Fullføringsgraden er målt som forholdet mellom påløpte 

kostnader og totalt estimerte kontraktskostnader.  
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Tap 

Det er ikke foretatt en generell vurdering knyttet til latente tap i aktive oppdragsprosjekter. 

Eventuelle tap konstateres først ved avslutning av prosjektet og er som hovedregel kostnadsført når 

en eventuell underdekning i prosjektet er endelig konstatert. For aktive prosjekter hvor det er 

konstatert sannsynlig tap, er det avsatt for latente tap. 

 

Omløpsmidler og kortsiktig gjeld 

Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter poster som forfaller til betaling innen ett år etter 

anskaffelsestidspunktet, samt poster som knytter seg til varekretsløpet. Øvrige poster er klassifisert 

som anleggsmiddel/langsiktig gjeld. Fordringer er klassifisert som omløpsmidler hvis de skal 

tilbakebetales i løpet av ett år etter utbetalingstidspunktet. 

  

Omløpsmidler er vurdert til det laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld 

balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet. 

 

Aksjer og andre finansielle eiendeler 

Aksjer og andre finansielle eiendeler er balanseført til historisk anskaffelseskost på 

transaksjonstidspunktet. Aksjer og andeler som er anskaffet med dekning i bevilgning over 90-post 

og aksjer anskaffet før 1. januar 2003 og som ble overført fra gruppe 1 til gruppe 2 fra 1. januar 2009, 

har motpost i Innskutt virksomhetskapital. Aksjer og andeler som er finansiert av overskudd av 

eksternt finansiert oppdragsaktivitet, har motpost i Opptjent virksomhetskapital. Dette gjelder både 

langsiktige og kortsiktige investeringer. Mottatt utbytte og andre utdelinger er inntektsført som 

annen finansinntekt. Når verdifallet ikke er forventet å være forbigående, er det foretatt 

nedskrivning til virkelig verdi. 

 

Varige driftsmidler 

Varige driftsmidler er vurdert til anskaffelseskost og avskrives over driftsmidlets forventede levetid, 

men nedskrives til virkelig verdi ved verdifall som ikke forventes å være forbigående. Varig 

driftsmidler balanseføres med motpost Statens finansiering av immaterielle eiendeler og varige 

driftsmidler. 

 

Forpliktelsen som etableres på investeringstidspunktet oppløses i takt med avskrivningene og 

utligner dermed resultatvirkningen av avskrivningene. 

  

Ved realisasjon/avgang av driftsmidler resultatføres regnskapsmessig gevinst/tap. Gevinst/tap 

beregnes som forskjellen mellom salgsvederlaget og balanseført verdi på realisasjonstidspunktet. 

Resterende bokført verdi av forpliktelse knyttet til anleggsmiddelet på realisasjonstidspunktet er vist 

som Utsatt inntekt fra forpliktelse knyttet til investeringer, bokført verdi avhendede anleggsmidler i 

note 1. 

  

For eiendeler som inngår i åpningsbalansen er bruksverdi basert på gjenanskaffelsesverdi lagt til 

grunn for verdifastsettelsen, mens virkelig verdi benyttes når det gjelder finansielle eiendeler. Ved 

fastsettelse av gjenanskaffelsesverdi er det tatt hensyn til slit og elde, teknisk funksjonell standard og 

andre forhold av betydning for verdifastsettelsen. For tomter, bygninger, infrastruktur er 

gjenanskaffelsesverdien dels basert på estimater utarbeidet og dokumentert av virksomheten selv, 

og dels på kvalitetssikring fra og verdivurderinger utarbeidet av uavhengige tekniske miljøer. Verdi 

knyttet til nasjonaleiendom og kulturminner, samt kunst og bøker er i utgangspunktet ikke inkludert i 

åpningsbalansen. Slike eiendeler er inkludert i den grad det foreligger en reell bruksverdi for 
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virksomheten. Finansieringen av varige driftsmidler, som er inkludert i åpningsbalansen for første 

gang, er klassifisert som en langsiktig forpliktelse. Denne forpliktelsen løses opp i takt med 

avskrivningen på de anleggsmidler som finansieringen dekker.  

  

For omløpsmidler, kortsiktig gjeld samt eventuelle øvrige forpliktelser som inkluderes i 

åpningsbalansen, er virkelig verdi benyttet som grunnlag for verdifastsettelsen.   

 

Immaterielle eiendeler 

Eksternt innkjøpte immaterielle eiendeler er vurdert til anskaffelseskost og avskrives over 

driftsmidlets forventede levetid, men nedskrives til virkelig verdi ved verdifall som ikke forventes å 

være forbigående. Immaterielle eiendeler er balanseført med motpost Statens finansiering av 

immaterielle eiendeler og varige driftsmidler. 

 

Forpliktelsen som etableres på investeringstidspunktet oppløses i takt med avskrivningene og 

utligner dermed resultatvirkningen av avskrivningene. 

 

Varebeholdninger 

Lager av innkjøpte varer er verdsatt til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Egentilvirkede 

ferdigvarer og varer under tilvirkning er vurdert til full tilvirkningskost. Det er foretatt nedskriving for 

påregnelig ukurans. 

  

Fordringer 

Kundefordringer og andre fordringer er oppført i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning til 

forventet tap. Avsetning til tap er gjort på grunnlag av individuelle vurderinger av de enkelte 

fordringene. I tillegg er det for kundefordringer gjort en uspesifisert avsetning for å dekke antatt tap. 

  

Internhandel 

Alle vesentlige interne transaksjoner og mellomværender innen virksomheten er eliminert i 

regnskapet. 

  

Pensjoner 

De ansatte er tilknyttet Statens Pensjonskasse (SPK). Det er lagt til grunn en forenklet 

regnskapsmessig tilnærming, og det er ikke foretatt beregning eller avsetning for eventuell over- eller 

underdekning i pensjonsordningen. Årets pensjonskostnad tilsvarer årlig premie til SPK. 

  

Valuta 

Pengeposter i utenlandsk valuta er vurdert etter kursen ved regnskapsårets slutt.  

    

Virksomhetskapital 

Universiteter og høyskoler kan bare opptjene virksomhetskapital innenfor sin oppdragsvirksomhet. 

Deler av de midlene som opptjenes innenfor oppdragsvirksomhet kan føres tilbake til og inngå i 

virksomhetens tilgjengelige midler til dekning av drift, anskaffelser eller andre forhold innenfor 

formålet til institusjonen. Midler som gjennom interne disponeringer er øremerket slike formål, er 

klassifisert som virksomhetskapital ved enhetene. 

  

Kontantstrøm 

Kontantstrømoppstillingen er utarbeidet etter den direkte metode tilpasset statlige virksomheter.  

  



7 
 

Kontoplan 

Standard kontoplan og Kunnskapsdepartementets anbefalte føringskontoplan for virksomheter i 

universitets- og høyskolesektoren er lagt til grunn. 

  

Selvassurandørprinsipp 

Staten er selvassurandør. Det er følgelig ikke inkludert poster i balanse eller resultatregnskap som 

søker å reflektere alternative netto forsikringskostnader eller forpliktelser. 

  

Statens konsernkontoordning 

Statlige virksomheter omfattes av statens konsernkontoordning. Konsernkontoordningen innebærer 

at alle bankinnskudd/utbetalinger daglig gjøres opp mot virksomhetens oppgjørskontoer i Norges 

Bank. Bankkonti utenfor konsernkontoordningen er presentert på linjen Andre bankinnskudd i avsnitt 

IV i balanseoppstillingen.  
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Resultatregnskap

Note 30.04.2018 30.04.2017 31.12.2017

Driftsinntekter

Inntekt fra bevilgninger 1 610 318 600 300 1 748 067

Inntekt fra gebyrer 1 0 0 0

Inntekt fra tilskudd og overføringer 1 39 532 39 031 126 103

Salgs- og leieinntekter 1 32 434 27 000 84 164

Andre driftsinntekter 1 2 579 4 814 8 948

Sum driftsinntekter 684 863 671 146 1 967 281

Driftskostnader

Lønnskostnader 2 474 865 453 382 1 282 185

Varekostnader 0 0 0

Kostnadsførte investeringer og påkostninger 4,5 0 0 0

Avskrivninger på varige driftsmidler og immaterielle 

eiendeler

4,5 17 351 16 284 50 034

Nedskrivninger av varige driftsmidler og immaterielle 

eiendeler

4,5 0 0 0

Andre driftskostnader 3 191 124 193 095 598 907

Sum driftskostnader 683 340 662 761 1 931 126

Driftsresultat 1 522 8 385 36 155

Finansinntekter og finanskostnader

Finansinntekter 6 27 157 107

Finanskostnader 6 42 76 559

Sum finansinntekter og finanskostnader -16 81 -452

Resultat av periodens aktiviteter 1 507 8 466 35 703

Avregninger og disponeringer

Avregning med statskassen (bruttobudsjetterte) 7 0 0 0

Avregning bevilgningsfinansiert aktivitet (nettobudsjetterte) 15 I -997 -8 049 -34 100

Disponering av periodens resultat (til virksomhetskapital) 8 -510 -417 -1 603

Sum avregninger og disponeringer -1 507 -8 466 -35 703

Innkrevningsvirksomhet og andre overføringer til staten

Avgifter og gebyrer direkte til statskassen 9 0 0

Avregning med statskassen innkrevningsvirksomhet 9 0 0

Sum innkrevningsvirksomhet og andre overføringer til staten 0 0 0

Tilskuddsforvaltning og andre overføringer fra staten

Avregning med statskassen tilskuddsforvaltning 10 0 0

Utbetalinger av tilskudd til andre 10 0 0

Sum tilskuddsforvaltning og andre overføringer fra staten 0 0 0
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Balanse

Note 30.04.2018 31.12.2017

EIENDELER

A. Anleggsmidler

I Immaterielle eiendeler

Forskning og utvikling 4 0 0

Programvare og lignende rettigheter 4 2 051 2 309

Immaterielle eiendeler under utførelse 4 0 0

Sum immaterielle eiendeler 2 051 2 309

II Varige driftsmidler

Bygninger, tomter og annen fast eiendom 5 26 510 26 037

Maskiner og transportmidler 5 89 147 84 950

Driftsløsøre, inventar, verktøy og lignende 5 92 123 98 728

Anlegg under utførelse 5 0 0

Infrastruktureiendeler 5 0 0

Sum varige driftsmidler 207 780 209 714

III Finansielle anleggsmidler

Investeringer i aksjer og andeler 11 1 875 1 875

Obligasjoner 0 0

Andre fordringer 0 0

Sum finansielle anleggsmidler 1 875 1 875

Sum anleggsmidler 211 706 213 898

B. Omløpsmidler

I Beholdninger av varer og driftsmateriell

Beholdninger av varer og driftsmateriell 12 0 0

Sum beholdning av varer og driftsmateriell 0 0

II Fordringer

Kundefordringer 13 11 569 37 505

Andre fordringer 14 85 817 27 140

Opptjente, ikke fakturerte inntekter 16 2 430 574

Sum fordringer 99 815 65 219

III Bankinnskudd, kontanter og lignende

Bankinnskudd på konsernkonto i Norges Bank 17 570 470 551 133

Andre bankinnskudd 17 1 658 3 359

Kontanter og lignende 17 10 7

Sum bankinnskudd, kontanter og lignende 572 138 554 499

Sum omløpsmidler 671 953 619 718

Sum eiendeler 883 659 833 616
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Balanse

Note 30.04.2018 31.12.2017

STATENS KAPITAL OG GJELD

C. Statens kapital

I Virksomhetskapital

Innskutt virksomhetskapital 8 0 0

Opptjent virksomhetskapital 8 22 064 23 578

Sum virksomhetskapital 22 064 23 578

II Avregninger

Avregning med statskassen (bruttobudsjetterte) 0

Avregnet bevilgningsfinansiert aktivitet (nettobudsjetterte) 15 I 205 248 202 227

Sum avregninger 205 248 202 227

III Statens finansiering av immaterielle eiendeler og varige 

Statens finansiering av immaterielle eiendeler og varige driftsmidler 4, 5 209 831 212 024

Sum statens finansiering av immaterielle eiendeler og varige driftsmidler 209 831 212 024

IV Statens finansiering av særskilte tiltak

Statens finansiering av særskilte tiltak med utsatt inntektsføring 15 III 0 0

Sum statens finansiering av særskilte tiltak 0 0

Sum statens kapital 437 143 437 828

D. Gjeld

I Avsetning for langsiktige forpliktelser

Avsetninger langsiktige forpliktelser 0 0

Sum avsetning for langsiktige forpliktelser 0 0

II Annen langsiktig gjeld

Øvrig langsiktig gjeld 0 0

Sum annen langsiktig gjeld 0 0

III Kortsiktig gjeld

Leverandørgjeld 63 482 79 314

Skyldig skattetrekk 63 135 45 214

Skyldige offentlige avgifter 50 760 46 440

Avsatte feriepenger 147 174 106 995

Ikke inntektsførte tilskudd og overføringer (nettobudsjetterte) 15 II 62 999 39 816

Mottatt forskuddsbetaling 16 5 221 7 028

Annen kortsiktig gjeld 18, 20 53 744 70 982

Sum kortsiktig gjeld 446 517 395 788

Sum gjeld 446 517 395 788

Sum statens kapital og gjeld 883 659 833 616
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Kontantstrømoppstilling for nettobudsjetterte virksomheter (direkte modell)

30.04.2018 31.12.2017 Budsjett 2018 T1

Kontantstrømmer fra driftsaktiviteter

Innbetalinger

innbetalinger av bevilgning fra fagdepartementet (nettobudsjetterte) 659 128 1 785 685 624 056

innbetalinger av bevilgninger fra andre departementer (nettobudsjetterte) 0 0 0

innbetalinger av skatter, avgifter og gebyrer til statskassen 0 0 0

innbetalinger fra salg av varer og tjenester 47 958 98 426 28 148

innbetalinger av avgifter, gebyrer og lisenser 0 0 0

innbetalinger av tilskudd og overføringer 23 969 115 789 34 455

innbetaling av refusjoner 0 0 0

andre innbetalinger 17 754 37 068 16 429

Sum innbetalinger 748 809 2 036 968 703 087

Utbetalinger

utbetalinger av lønn og sosiale kostnader 429 228 1 273 698 492 546

utbetalinger for kjøp av varer og tjenester 255 041 595 110 220 545

utbetalinger av skatter og offentlige avgifter 1 059 -1 119 0

utbetalinger og overføringer til andre statsetater 29 847 0 26 150

utbetalinger og overføringer til andre virksomheter (-) 0 33 013 0

andre utbetalinger 776 15 882 -171

Sum utbetalinger 715 951 1 916 584 739 069

Netto kontantstrøm fra driftsaktiviteter* 32 858 120 384 -35 982

Kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter

innbetalinger ved salg av immaterielle eiendeler og varige driftsmidler (+) 0 10 0

utbetalinger ved kjøp av immaterielle eiendeler og  varige driftsmidler (-) -15 158 -55 917 -16 000

innbetalinger ved salg av aksjer og andeler (+) 0 0 0

utbetalinger ved kjøp av aksjer og andeler (-) 0 0 0

innbetalinger ved salg av obligasjoner og andre fordringer (+) 0 0 0

utbetalinger ved kjøp av obligasjoner og andre fordringer (-) 0 0 0

innbetalinger av utbytte (+) 0 46 13

innbetalinger av renter (+) -18 109 23

utbetalinger av renter (-) -42 -139 -30

Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter -15 219 -55 891 -15 993

Kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter

innbetalinger av virksomhetskapital (+) 0 0 0

tilbakebetalinger av virksomhetskapital (-) 0 0 0

utbetalinger av utbytte til statskassen (-) 0 0 0

Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter 0 0 0

Kontantstrømmer knyttet til overføringer

innbetalinger fra statskassen til tilskudd til andre (+) 0 0 0

utbetalinger og overføringer til andre virksomheter (-) 0 0 0

Netto kontantstrøm knyttet til overføringer 0 0 0

Effekt av valutakursendringer på kontanter og kontantekvivalenter (+/-) 0 0 0

Netto endring i kontanter og kontantekvivalenter (+/-) 17 639 64 493 -51 975

Beholdn. av kontanter og kontantekvivalenter ved periodens begynnelse 554 499 490 006 554 499

Beholdn. av kontanter og kontantekvivalenter ved periodens slutt 572 138 554 499 502 523
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* Avstemming 30.04.2018 31.12.2017

resultat av periodens aktiviteter 1 507 35 703

avregning av bevilgningsfinansiert aktivitet -997 -34 100

bokført verdi avhendede anleggsmidler 0 0

ordinære avskrivninger 17 351 50 034

nedskrivning av anleggsmidler 0 0

netto avregninger 997 34 100

inntekt fra bevilgning (gjelder vanligvis bruttobudsjetterte virksomheter) 0 0

arbeidsgiveravgift/gruppeliv ført på kap. 5700/5309 0 0

avsetning utsatte inntekter (tilgang anleggsmidler) -15 158 -55 917

resultatandel i datterselskap 0 0

resultatandel tilknyttet selskap 0 0

endring i ikke inntektsført bevilgning knyttet til anleggsmidler -2 192 5 883

endring i varelager 0 0

endring i kundefordringer 25 936 -5 904

endring i ikke inntektsførte bevilgninger og bidrag 24 032 11 837

endring i ikke inntektsførte gaver og gaveforsterkninger -849 -1 565

endring i leverandørgjeld -15 831 5 054

effekt av valutakursendringer 0 0

inntekter til pensjoner (kalkulatoriske) 0 0

pensjonskostnader (kalkulatoriske) 0 0

poster klassifisert som investerings- og finansieringsaktiviteter 15 174 56 359

endring i andre tidsavgrensningsposter -17 112 18 899

Netto kontantstrøm fra driftsaktiviteter 32 858 120 383

Prinsipp for bevilgningsoppstilling

Bevilgningsoppstillingens del III gir en oversikt over utbetalingene som er registrert i statens 

konsernkontosystem. Utbetalingene er knyttet til og  avstemt mot tildelingsbrevene og er satt 

opp etter inndelingen Stortinget har fastsatt for budsjettet og de spesifikasjonene som er angitt i 

tildelingsbrevene.

Bevilgningsoppstillingens del II omfatter det som er rapportert i likvidrapporten til 

statsregnskapet. Likvidrapporten viser saldo og likvidbevegelser på virksomhetens oppgjørskonto 

og øvrige konti i Norges Bank. Beholdningene  rapportert i likvidrapporten er avstemt mot statens 

konsernkontosystem  og øvrige beholdninger i Norges Bank.

Oppstillingen av bevilgningsrapporteringen er satt opp i samsvar med prinsippene som gjelder for 

føring av statsregnskapet. Dette innebærer at opplysningene knyttet til bevilgningsregnskap og 

kapitalregnskap er satt opp etter kontantprinsippet og gjelder for regnskapsterminen fra 1. januar 

til 30. april.

Bevilgningsoppstillingens del I viser alle finansielle eiendeler som virksomheten er ført opp med i 

statens kapitalregnskap. Beholdningene i statens kapitalregnskap er basert på at 

transaksjonene er ført med verdien på betalingstidspunktet. Verdien på balansedagen er satt til 

historisk kostpris på transaksjonstidspunktet.
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Del I

Beholdninger på konti i kapitalregnskapet

Konto Tekst Note 30.04.2018 31.12.2017 Endring

6001/8202xx 17 570 470 551 133 19 337

628002 11 0 0 0

6402xx/8102xx 4 4 0

Note

Regnskap 

30.04.2018

Oppgjørskonto i Norges Bank

17 551 133

19 337

17 570 470

Øvrige bankkonti Norges Bank

17 4

0

17 4

Del III

Samlet utbetaling i henhold til tildelingsbrev

Utgiftskapittel Kapittelnavn Post

Samlet 

utbetaling

260 Universiteter og høyskoler 50 607 789

280 Felles enheter 01 0

280 Felles enheter 21 0

280 Felles enheter 50 0

280 Felles enheter 51 0

281

Felles utgifter  for 

universiteter og høyskoler 01 48 329

281

Felles utgifter for universiteter 

og høyskoler 45 0

281

Felles utgifter for universiteter 

og høyskoler 70 0

656 118

226

Kvalitetsutvikling i 

grunnopplæringaen 22 3 010

2xx Formålet/virksomheten 0

2xx Formålet/virksomheten 0

659 128

xxxx [Formålet/Virksomheten] xx 0

xxxx [Formålet/Virksomheten] xx 0

0

Sum utbetalinger i alt 659 128

Inngående saldo på i øvrige bankkonti i Norges Bank

Endringer i perioden (+/-)

Beholdninger rapportert i likvidrapport

Sum utgående saldo oppgjørskonto i Norges Bank

Oppstilling av bevilgningsrapportering for 2018 for nettobudsjetterte virksomheter

Inngående saldo på oppgjørskonto i Norges Bank

Endringer i perioden (+/-)

Oppgjørskonto i Norges Bank

Leieboerinnskudd

DEL II

Gaver og gaveforsterkninger

Sum utgående saldo øvrige bankkonti i Norges Bank

Driftsutgifter, kan nyttes under post 70

Drift av nasjonale fellesoppgaver

Sum utbetalinger på andre kapitler og poster i statsbudsjettet

Større utstyrsanskaffelser, kan overføres

Spesielle driftsutgifter

Senter for internasjonalisering av utdanning

Statlige universiteter og høyskoler

Driftsutgifter

Posttekst

Andre overføringer, kan nyttes under post 01

Sum på kapitler og poster under programkategori 07.60 Høyere utdanning og fagskoler

Samlet sum på  kapitler og poster under programområde 07 Kunnskapsdepartementet
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Note 1 Spesifikasjon av driftsinntekter

30.04.2018 30.04.2017

Budsjett 

2018 T1

Inntekt fra bevilgninger fra Kunnskapsdepartementet

Overført bevilgning fra foregående år (bruttobudsjetterte virksomheter) 0 0 0

Periodens bevilgning fra Kunnskapsdepartementet 571 633 570 941 577 782

- brutto benyttet til investeringsformål/varige driftsmidler av periodens bevilgning / 

driftstilskudd (-) -15 158 -11 889 0

- ubrukt bevilgning til investeringsformål (bruttobudsjetterte virksomheter) 0 0 0

+ utsatt inntekt fra forpliktelse knyttet til investeringer (avskrivninger) (+) 17 351 16 284 0

+ utsatt inntekt fra forpliktelse knyttet til investeringer (nedskrivninger) (+) 0 0 0

+ utsatt inntekt fra forpliktelse knyttet til investeringer, bokført verdi avhendede 

anleggsmidler (+) 0 0 0

+ inntekt til pensjoner (gjelder virksomheter som er med i sentral ordning) 0 0 0

-  periodens tilskudd til andre (-) -29 847 -26 235 -26 150

Andre poster som vedrører bevilgninger fra Kunnskapsdepartementet 66 339 51 200 46 274

Sum inntekt fra bevilgninger fra Kunnskapsdepartementet 610 318 600 300 597 906

Tilskudd og overføringer fra andre departement

Periodens tilskudd/overføring fra andre departement 0 0 0

- brutto benyttet til investeringsformål/varige driftsmidler av periodens bevilgning/ 

driftstilskudd (-) 0 0 0

- ubrukt bevilgning til investeringsformål (bruttobudsjetterte virksomheter) 0 0 0

+ utsatt inntekt fra forpliktelse knyttet til investeringer (avskrivninger) (+) 0 0 0

+ utsatt inntekt fra forpliktelse knyttet til investeringer (nedskrivninger) (+) 0 0 0

+ utsatt inntekt fra forpliktelse knyttet til investeringer, bokført verdi avhendede 

anleggsmidler (+) 0 0 0

+ inntekt til pensjoner (gjelder virksomheter som er med i sentral ordning) 0 0 0

-  tilskudd til andre (-) 0 0 0

Andre poster som vedrører tilskudd og overføringer fra andre departement 0 0 0

Sum tilskudd og overføringer fra andre departement 0 0 0

Sum inntekt fra bevilgninger (linje RE.1 i resultatregnskapet) 610 318 600 300 597 906

Gebyrer og lisenser

Gebyrer 0 0 0

Lisenser 0 0 0

Sum gebyrer og lisenser (linje RE.2 i resultatregnskapet) 0 0 0

Tilskudd og overføringer fra statlige etater

Periodens tilskudd/overføring fra andre statlige etater 18 395 10 419 24 184

   + periodens tilskudd fra andre statlige etater via andre virksomheter 356 447 349

- periodens tilskudd til andre virksomheter (-) -114 -948 -44

Periodens netto tilskudd fra andre statlige etater 18 638 9 919 24 489

Periodens tilskudd/overføring direkte fra Norges forskningsråd (NFR) 4 080 12 426 6 593

   + periodens tilskudd fra NFR via andre virksomheter (+) 7 992 6 111 10 035

- periodens tilskudd/overføring fra NFR til andre (-) -459 -2 252 163

Periodens netto tilskudd fra NFR 11 613 16 285 16 791

Andre poster som vedrører tilskudd/overføringer fra andre statlige etater 0 0 0

Sum tilskudd og overføringer fra statlige etater 30 251 26 203 41 280
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Tilskudd til annen bidragsfinansiert aktivitet

Periodens tilskudd/overføring fra regionale forskningsfond (RFF) 233 525 389

+ periodens tilskudd fra RFF via andre virksomheter (+) 1 295 959 746

- periodens tilskudd/overføring fra RFF til andre (-) 0 -100 0

Periodens netto tilskudd/overføring fra RFF 1 528 1 384 1 135

Periodens tilskudd/overføring fra kommunale og fylkeskommunale etater 3 614 7 375 3 386

Periodens tilskudd/overføring fra organisasjoner og stiftelser 1 666 1 563 4 093

Periodens tilskudd/overføring fra næringsliv og private 362 2 237 823

Periodens tilskudd/overføring fra andre bidragsytere 362 -236 1 053

    - periodens tilskudd/overføring fra diverse bidragsytere til andre virksomheter (-) -203 -2 811 52

Periodens netto tilskudd/overføring fra diverse bidragsytere 5 802 8 128 9 406

Periodens tilskudd/overføring fra EUs  rammeprogram for forskning (FP6, FP7 og 

Horisont 2020) 517 204 291

    + periodens tilskudd/overføring fra EUs rammeprogram for forskning fra andre (+) -1 361 640 313

 - periodens tilskudd/overføring fra EUs rammeprogram for forskning til andre (-) 0 0 0

Periodens netto tilskudd/overføring fra EUs rammeprogram for forskning (FP6, FP7 

og Horisont 2020) -844 844 604

Periodens tilskudd/overføring fra EU til undervisning og annet 0 121 0

    + periodens tilskudd/overføring fra EU til undervisning og annet fra andre (+) 1 947 1 162 1 425

 -  periodens tilskudd/overføring fra EU til undervisning og annet til andre (-) 0 0 0

Periodens netto tilskudd/overføring fra EU til undervisning og annet 1 947 1 283 1 425

Periodens tilskudd/overføring fra andre bidragsytere 0 0 0

Sum tilskudd til annen bidragsfinansiert aktivitet 8 432 11 639 12 570

Tilskudd fra gaver og gaveforsterkninger

Mottatte gaver/gaveforsterkninger i perioden 0 0 1 169

- ikke inntektsførte gaver og gaveforsterkninger (-) 0 0 0

+ utsatt inntekt fra mottatte gaver/gaveforsterkninger (+) 849 1 189 0

Sum tilskudd fra gaver og gaveforsterkninger 849 1 189 1 169

Sum tilskudd og overføringer fra andre (linje RE.3 i resultatregnskapet) 39 532 39 031 55 020

Oppdragsinntekter, salgs- og leieinntekter

Inntekt fra oppdragsfinansiert aktivitet

Statlige etater 1 010 715 1 426

Kommunale og fylkeskommunale etater 512 1 447 -199

Organisasjoner og stiftelser 2 385 1 209 1 204

Næringsliv/privat 3 530 1 712 3 334

Andre 0 31 0

Sum inntekt fra oppdragsfinansiert aktivitet 7 438 5 114 5 765

Andre salgs- og leieinntekter

Kopierings- og leieinntekter 23 753 20 181 20 356

Studie- og eksamensinntekter 1 242 1 705 1 301

Andre salgs- og leieinntekter 0 0 0

Sum andre salgs- og leieinntekter 24 996 21 886 21 657

Sum oppdrags-, salgs- og leieinntekter (linje RE.5 i resultatregnskapet) 32 434 27 000 27 422

Andre driftsinntekter

Gaver som skal inntektsføres 0 0 0

Øvrige andre inntekter 2 579 4 814 913

Sum andre driftsinntekter (linje RE.6 i resultatregnskapet) 2 579 4 814 913
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Gevinst ved salg av eiendom, anlegg, maskiner mv.

Salg av eiendom 0 0 0

Salg av maskiner, utstyr mv 0 0 0

Salg av andre driftsmidler 0 0 0

Gevinst ved salg av eiendom, anlegg og maskiner mv. (linje RE.6 i resultatregn) 0 0 0

Sum driftsinntekter 684 863 671 146 681 260

Note 2 Lønn og sosiale kostnader
30.04.2018 30.04.2017

Lønninger 341 420 325 372

Feriepenger 42 716 40 883

Arbeidsgiveravgift 59 233 56 166

Pensjonskostnader
1)

40 025 35 438

Sykepenger og andre refusjoner -11 544 -7 493

Andre ytelser 3 016 3 016

Sum lønnskostnader 474 865 453 382

Antall årsverk: 1 630 1 560

Premiesats til Statens pensjonskasse er 12,35 prosent for 2018.

Premiesatsen for 2017 var 11,5 prosent.

1) Gjelder virksomheter som betaler pensjonspremie selv (alle som har unntak fra 

bruttoprinsippet)

Pensjoner kostnadsføres i resultatregnskapet basert på faktisk påløpt premie for regnskapsåret.

Note 3 Andre driftskostnader
30.04.2018 30.04.2017

Husleie 103 887 101 890

Vedlikehold egne bygg og anlegg 0 0

Vedlikehold og ombygging av leide lokaler 745 -1 670

Andre kostnader til drift av eiendom og lokaler 11 367 10 548

Reparasjon og vedlikehold av maskiner, utstyr mv. 2 395 2 670

Mindre utstyrsanskaffelser 6 073 5 331

Tap ved avgang anleggsmidler 0 0

Leie av maskiner, inventar og lignende 6 074 7 360

Konsulenter og andre kjøp av tjenester fra eksterne 23 948 28 127

Reiser og diett 12 569 14 001

Øvrige driftskostnader 24 066 24 837

Sum andre driftskostnader 191 124 193 095
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Note 4 Immaterielle eiendeler

F&U 

Programvare 

og 

tilsvarende

Andre 

rettigheter 

mv.

Under 

utførelse SUM      

Anskaffelseskost 31.12.2017 0 5 159 0 0 5 159

 + tilgang pr. 30.04.2018 (+) 0 0 0 0 0

 - avgang anskaffelseskost pr. 30.04.2018 (-) 0 0 0 0 0

 +/- fra eiendel under utførelse til annen gruppe (+/-) 0 0 0 0 0

Anskaffelseskost 30.04.2018 0 5 159 0 0 5 159

 - akkumulerte nedskrivninger  31.12.2017 (-) 0 0 0 0 0

 - nedskrivninger pr. 30.04.2018 (-) 0 0 0 0 0

 - akkumulerte avskrivninger 31.12.2017 (-) 0 -2 849 0 0 -2 849

 - ordinære avskrivninger pr. 30.04.2018 (-) 0 -258 0 0 -258

 + akkumulert avskrivning avgang pr. 30.04.2018 (+) 0 0 0 0 0

Balanseført verdi 30.04.2018 0 2 051 0 0 2 051

Avskrivningssatser (levetider)

Virksomhets-

spesifikt 5 år / lineært

Note 5 Varige driftsmidler

Tomter

Drifts-

bygninger

Øvrige 

bygninger

Anlegg 

under 

utførelse

Infrastruktur- 

eiendeler

Maskiner, 

transport-

midler

Annet 

inventar og 

utstyr Sum

Anskaffelseskost 31.12.2017 0 28 621 37 0 0 177 232 383 537 589 426

 + tilgang nybygg pr. 30.04.2018 - eksternt finansiert (+) 0 0 0 0 0 0 0 0

 + tilgang nybygg pr. 30.04.2018 - internt finansiert (+) 0 0 0 0 0 0 0 0

 + andre tilganger pr. 30.04.2018 (+) 0 903 0 0 0 8 516 5 740 15 158

 - avgang anskaffelseskost pr. 30.04.2018 (-) 0 0 0 0 0 0 0 0

 +/- fra anlegg under utførelse til annen gruppe (+/-) 0 0 0 0 0 0 0 0

Anskaffelseskost 30.04.2018 0 29 524 37 0 0 185 747 389 277 604 585

 - akkumulerte nedskrivninger pr. 31.12.2017 (-) 0 0 0 0 0 0 0

 - nedskrivninger pr. 30.04.2018 (-) 0 0 0 0 0 0 0 0

 - akkumulerte avskrivninger 31.12.2017 (-) 0 -2 612 -8 0 0 -92 282 -284 809 -379 712

 - ordinære avskrivninger pr. 30.04.2018 (-) 0 -429 -1 0 0 -4 318 -12 344 -17 093

 + akkumulert avskrivning avgang pr. 30.04.2018 (+) 0 0 0 0 0 0 0 0

Balanseført verdi 30.04.2018 0 26 482 28 0 0 89 147 92 123 207 780

Avskrivningssatser (levetider)
Ingen 

avskrivning

10-60 år 

dekomponert 

20-60 år 

dekomponert 

Ingen 

avskrivning

Virksomhets-

spesifikt

3-15 år 

lineært

3-15 år 

lineært

Tilleggsopplysninger når det er avhendet anleggsmidler:

Vederlag ved avhending av anleggsmidler 0 0 0 0 0 0 0 0

- bokført verdi av avhendede anleggsmidler (-) 0 0 0 0 0 0 0 0

Regnskapsmessig gevinst/tap 0 0 0 0 0 0 0 0

Resterende forpliktelse vedrørende bokført verdi av avhendede anleggsmidler er inntektsført og vist i note 1 som "utsatt inntekt fra forpliktelse knyttet til 

investeringer, bokført verdi avhendede anleggsmidler" . 



18 
 

 
 

Note 6 Finansinntekter og finanskostnader
30.04.2018 30.04.2017

Finansinntekter

Renteinntekter 0 0

Agio gevinst 27 157

Oppskrivning av aksjer 0 0

Utbytte fra eierandeler i selskaper mv. (spesifiseres nedenfor) 0 0

Annen finansinntekt 0 0

Sum finansinntekter 27 157

Finanskostnader 

Rentekostnad 10 5

Nedskrivning av aksjer 0 0

Agio tap 32 71

Annen finanskostnad 0 0

Sum finanskostnader 42 76

Spesifikasjon av utbytte fra eierandeler i selskaper mv..

Mottatt utbytte fra selskap X 0 0

Mottatt utbytte fra selskap Y 0 0

Mottatt utbytte fra selskap Z 0 0

Mottatt utbytte fra andre selskap 0 0

Sum mottatt utbytte 0 0

Grunnlag beregning av rentekostnad på investert kapital:

30.04.2018 31.12.2017

Gjennom-

snitt i 

perioden

Balanseført verdi immaterielle eiendeler 2 051 2 309 2 180

Balanseført verdi varige driftsmidler 207 780 209 714 208 747

Sum 209 831 212 023 210 927

Antall måneder på rapporteringstidspunktet: 4

Gjennomsnittlig kapitalbinding i år 2018: 210 927

Fastsatt rente for år 2018: 1,07 %

Beregnet rentekostnad på investert kapital: 752
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Note 8 Innskutt og opptjent virksomhetskapital (nettobudsjetterte virksomheter) 

Innskutt  virksomhetskapital: Beløp

Innskutt virksomhetskapital 01.01.2018 0

Oppskrivning av eierandeler  i perioden (+) 0

Nedskrivning av eierandeler i perioden (-) 0

Salg av eierandeler i perioden (-) 0

Kjøp av eierandeler i perioden (+) 0

Innskutt virksomhetskapital 30.04.2018 0

Bunden virksomhetskapital:

Bunden virksomhetskapital pr. 01.01.2018 1 875

Kjøp av aksjer i perioden 0

Salg av aksjer i perioden (-) 0

Oppskrivning av aksjer i perioden 0

Nedskrivning av aksjer i perioden (-) 0

Bunden virksomhetskapital 30.04.2018 1 875

Innskutt og bunden virksomhetskapital 30.04.2018 1 875

Annen opptjent virksomhetskapital:

Annen opptjent virksomhetskapital 01.01.2018 21 703

Underskudd bevilgningsfinansiert aktivitet belastet annen opptjent virksomhetskapital (-) -2 024

Overført fra periodens resultat 510

Overført til/fra bunden virksomhetskapital (+/-) 0

Annen opptjent virksomhetskapital 30.04.2018 20 189

Sum virksomhetskapital 30.04.2018 22 064

Nettobudsjetterte virksomheter kan ikke etablere virksomhetskapital innenfor den 

bevilgningsfinansierte og bidragsfinansierte aktiviteten, se note 15. Opptjent virksomhetskapital 

tilsvarer dermed resultatet fra oppdragsfinansiert aktivitet.

Universitet og høyskoler kan anvende opptjent virksomhetskapital til å finansiere investeringer i 

randsonevirksomhet. Når virksomhetskapital er anvendt til dette formålet, er den å anse som 

bundet virksomhetskapital, dvs. den kan ikke anvendes til å dekke eventuelle underskudd innenfor 

den løpende driften.

Innskutt virksomhetskapital er kapitalene knyttet til aksjer som ble finansiert av bevilgning på 90-

post og som derfor tidligere var klassifisert som aksjer i gruppe 1. Disse aksjene føres nå i gruppe 

2 og er overført til den enkelte institusjons virksomhetsregnskap. Innskutt virksomhetskapital skal 

anses som bundet.
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Note 11 Investeringer i aksjer og selskapsandeler

Organisasjons-

nummer Ervervsdato

Antall    

aksjer/andeler Eierandel

Årets 

resultat*

Balanseført 

egenkapital**

Balanseført 

verdi i 

virksom-

hetens regn-

skap

Rapportert 

til kapital-

regnskapet 

(1)

Aksjer

GigaFib Holding AS 985615691 24.06.1988 152 952 2,94 % 1 781         52 503         1 530         1 530         

Ringerike Utvikling AS 994987623 09.11.2011 30 7,61 % 5                432             30              30              

Kunnandi AS 998402670 30.04.2012 30 31,58 % 45              241             15              15              

Proventia 912062120 08.04.2013 60 6,67 % 25              4 506           300            300            

Øvrige selskap 0 0,0 % 0 0 0 0

Sum aksjer 153 072 1 856 57 682 1 875 1 875

Andeler (herunder 

leieboerinnskudd)

Selskap 1 0 0 0 0 0

Selskap 2 0 0 0 0 0

Øvrige selskap 0 0 0 0 0

Sum andeler 0 0 0 0 0

Balanseført verdi 30.04.2018 1 856 57 682 1 875 1 875

*   Gjelder bokført resultat i vedkommende selskaps siste avlagte årsregnskap

**  Gjelder bokført egenkapital i vedkommende selskaps siste avlagte årsregnskap

Note 13 Kundefordringer

30.04.2018 31.12.2017

Kundefordringer til pålydende 12 285 38 221

Avsatt til latent tap (-) -716 -716

Sum kundefordringer 11 569 37 505

Note 14 Andre kortsiktige fordringer

30.04.2018 31.12.2017

Forskuddsbetalt lønn 277 103

Reiseforskudd 759 328

Personallån 705 468

Andre fordringer på ansatte 18 0

Forskuddsbetalte kostnader 77 867 22 579

Andre fordringer 6 191 3 661

Fordring på datterselskap mv. 0 0

Sum 85 817 27 140
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Del I: Inntektsførte ordinære bevilgninger:
Avsetning pr. 

30.04.2018

Overført fra 

virksomhets-

kapital

Avsetning pr. 

31.12.2017

Endring i 

perioden

Kunnskapsdepartementet

Utsatt virksomhet

KD andre kapitler 0 0 0 0

Ordinær drift felles 11 614 2 024 16 238 -4 624

Ordinær drift fakulteter 67 235 0 70 107 -2 872

Forskerutdanningen 3 451 0 5 744 -2 293

Statsinterne feriepengeforpliktelser 0 0 -1 185 1 185

Andre prioriterte oppgaver 0 0 0 0

SUM utsatt virksomhet 82 300 2 024 90 904 -8 604

Strategiske formål

Strategisk reserve HSN 72 469 0 72 469 0

SAKS-midler 17 090 0 4 761 12 329

Strategisk formål fakulteter 9 578 0 12 046 -2 468

Strategisk formål felles 23 811 0 22 047 1 764

Andre prioriterte oppgaver 0 0 0 0

SUM strategiske formål 122 948 0 111 323 11 625

Større investeringer

Prioritert oppgave 1 0 0 0 0

Prioritert oppgave 2 0 0 0 0

Prioritert oppgave 3 0 0 0 0

Andre prioriterte oppgaver 0 0 0 0

SUM større investeringer 0 0 0 0

Andre avsetninger

Formål 1 0 0 0 0

Formål 2 0 0 0 0

Formål 3 0 0 0 0

Andre formål 0 0 0 0

SUM andre avsetninger 0 0 0 0

Sum Kunnskapsdepartementet 205 248 2 024 202 227 3 021

Andre departementer 

Utsatt virksomhet 0 0 0 0

Strategiske formål 0 0 0 0

Større investeringer 0 0 0 0

Andre avsetninger 0 0 0 0

Sum andre departementer 0 0 0 0

Sum avsatt andel av bevilgningsfinansiert 

aktivitet 205 248 2 024 202 227 3 021

Note 15 Avregning statlig og bidragsfinansiert aktivitet mv. 

(nettobudsjetterte virksomheter)

Den andel av bevilgninger og midler som skal behandles tilsvarende som ikke er benyttet ved regnskapsavslutningen, er å 

anse som en forpliktelse. Det skal spesifiseres hvilke formål bevilgningen forutsettes å dekke i påfølgende termin. 

Vesentlige poster skal spesifiseres i egne avsnitt under oppstillingen.

Det er foretatt følgende interne avsetninger til de angitte prioriterte oppgaver/formål innenfor bevilgningsfinansiert 

aktivitet og aktivitet som skal behandles tilsvarende:
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Note 15 Avregning statlig og bidragsfinansiert aktivitet mv. (nettobudsjetterte virksomheter), forts

Inntektsførte bidrag:

Andre statlige etater

Utsatt virksomhet 0 0 0 0

Strategiske formål 0 0 0 0

Større investeringer 0 0 0 0

Andre avsetninger 0 0 0 0

Sum andre statlige etater 0 0 0 0

Norges forskningsråd

Utsatt virksomhet 0 0 0 0

Strategiske formål 0 0 0 0

Større investeringer 0 0 0 0

Andre avsetninger 0 0 0 0

Sum Norges forskningsråd 0 0 0 0

Regionale forskningsfond

Utsatt virksomhet 0 0 0 0

Strategiske formål 0 0 0 0

Større investeringer 0 0 0 0

Andre avsetninger 0 0 0 0

Sum regionale forskningsfond 0 0 0 0

Andre bidragsytere

Utsatt virksomhet 0 0 0 0

Strategiske formål 0 0 0 0

Større investeringer 0 0 0 0

Andre avsetninger 0 0 0 0

Sum andre bidragsytere 0 0 0 0

Sum avsatt andel av tilskudd til statlig og  

bidragsfinansiert aktivitet 205 248 2 024 202 227 3 021

Tilført fra annen opptjent virksomhetskapital, se note 8 -2 024

Resultatført endring av avsatt andel av tilskudd til 

bidrags- og bevilgningsfinansiert aktivitet 997
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Note 15 Avregning statlig og bidragsfinansiert aktivitet mv. (nettobudsjetterte virksomheter), forts

Del II: Ikke inntektsførte ordinære bevilgninger, tilskudd, bidrag og gaver:

Avsetning pr. 

30.04.2018

Avsetning pr. 

31.12.2017

Endring i 

perioden

Kunnskapsdepartementet

Tiltak/oppgave/formål 21 156 0 21 156

Sum Kunnskapsdepartementet 21 156 0 21 156

Andre departementer

Tiltak/oppgave/formål 0 0 0

Sum andre departementer 0 0 0

Andre statlige etater (unntatt NFR)

Tiltak/oppgave/formål 28 906 35 159 -6 253

Sum andre statlige etater 28 906 35 159 -6 253

Norges forskningsråd

Tiltak/oppgave/formål 5 357 5 959 -602

Sum Norges forskningsråd 5 357 5 959 -602

Regionale forskningsfond

Tiltak/oppgave/formål -617 -1 628 1 011

Sum regionale forskningsfond -617 -1 628 1 011

Andre bidragsytere

Kommunale og fylkeskommunale etater 6 204 -3 148 9 352

Organisasjoner og stiftelser 1 665 2 231 -566

Næringsliv og private bidragsytere 857 168 689

Øvrige andre bidragsytere 657 1 020 -363

EU tilskudd/tildeling fra rammeprogram for forskning -44 -778 734

EU tilskudd/tildeling til undervisning og andre formål -255 872 -1 127

Sum andre bidrag 9 085 365 8 720

Andre tilskudd og overføringer 0 0 0

Sum andre bidrag, tilskudd og overføringer 9 085 365 8 720

Sum ikke inntektsførte tilskudd og bidrag 63 887 39 855 24 032

Gaver og gaveforsterkninger

Tiltak/oppgave/formål/giver -888 -39 -849

Sum gaver og gaveforsterkninger -888 -39 -849

Sum ikke inntektsførte tilskudd, bidrag og gaver mv 62 999 39 816 23 183
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Del III: Ikke inntektsførte bevilgninger til særskilte tiltak
 
med utsatt inntektsføring

Kunnskapsdepartementet

Tiltak/oppgave/formål 0 0 0

Tiltak/oppgave/formål 0 0 0

Tiltak/oppgave/formål 0 0 0

Sum Kunnskapsdepartementet 0 0 0

Andre departementer

Tiltak/oppgave/formål 0 0 0

Sum andre departementer 0 0 0

Sum ikke inntektsførte bevilgninger til særskilte tiltak 0 0 0

Forpliktelse 

pr. 30.04.2018

Forpliktelse 

pr. 31.12.2017

Endring i 

perioden

Note 16 Opptjente, ikke fakturerte inntekter/Forskuddsbetalte, ikke opptjente inntekter

DEL I 

Opptjente, ikke fakturerte inntekter 30.04.2018 31.12.2017

Oppdragsfinansiert aktivitet - statlige etater 338 49

Oppdragsfinansiert aktivitet - kommunale og fylkeskommunale etater 136 326

Oppdragsfinansiert aktivitet - organisasjoner og stiftelser 1 237 199

Oppdragsfinansiert aktivitet - næringsliv/private 719 0

Oppdragsfinansiert aktivitet - andre 0 0

Andre prosjekter 0 0

Sum fordringer 2 430 574

DEL II

Forskuddsbetalte, ikke opptjente inntekter 30.04.2018 31.12.2017

Oppdragsfinansiert aktivitet - statlige etater 489 537

Oppdragsfinansiert aktivitet - kommunale og fylkeskommunale etater 753 852

Oppdragsfinansiert aktivitet - organisasjoner og stiftelser 1 137 1 529

Oppdragsfinansiert aktivitet - næringsliv/private 2 842 4 109

Oppdragsfinansiert aktivitet - andre 0 0

Andre prosjekter 0 0

Sum gjeld 5 221 7 028

Note 17 Bankinnskudd, kontanter og lignende

30.04.2018 31.12.2017

Innskudd på oppgjørskonto i statens konsernkontosystem 570 470 551 133

Øvrige bankkonti i Norges Bank 4 4

Øvrige bankkonti utenom Norges Bank 1 654 3 355

Håndkasser og andre kontantbeholdninger 10 7

Sum bankinnskudd og kontanter 572 138 554 499
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Note 18 Annen kortsiktig gjeld
30.04.2018 31.12.2017

Skyldig lønn 15 977 22 146

Skyldige reiseutgifter 0 2 899

Annen gjeld til ansatte 0 0

Påløpte kostnader -7 341 1 141

Midler som skal videreformidles til andre 0 0

Annen kortsiktig gjeld 45 107 44 797

Gjeld til datterselskap m.v 0 0

Sum 53 744 70 982

Note 31 Resultat - Budsjettoppfølgingsrapport
                                                                                                                                                                                                                             

Budsjett pr:

                                                                                                                                                             

Regnskap pr:
Avvik budsjett/ 

regnskap pr:

                                                                                                                                                             

Regnskap pr:

30.04.2018 30.04.2018 30.04.2018 30.04.2017

Driftsinntekter

Inntekt fra bevilgninger 597 906 610 318 -12 412 600 300

Inntekt fra gebyrer 0 0 0 0

Inntekt fra tilskudd og overføringer 55 020 39 532 15 488 39 031

Salgs- og leieinntekter 27 422 32 434 -5 012 27 000

Andre driftsinntekter 913 2 579 -1 666 4 814

Sum driftsinntekter 681 261 684 863 -3 602 671 146

Driftskostnader

Lønn og sosiale kostnader 492 546 474 865 17 681 453 382

Varekostnader 0 0 0

Kostnadsførte investeringer og påkostninger 0 0 0 0

Avskrivninger på varige driftsmidler og immaterielle eiendeler 16 333 17 351 -1 018 16 284

Nedskrivninger av varige driftsmidler og immaterielle eiendeler 0 0 0 0

Andre driftskostnader 224 495 191 124 33 371 193 095

Sum driftskostnader 733 374 683 340 50 034 662 761

Driftsresultat -52 113 1 522 -53 635 8 385

Finansinntekter og finanskostnader

Finansinntekter 37 27 10 157

Finanskostnader 30 42 -12 76

Sum finansinntekter og finanskostnader 7 -16 23 81

Resultat av periodens aktiviteter -52 106 1 507 -53 613 8 466

Avregninger

Avregning med statskassen (bruttobudsjetterte) 0 0 0 0

Avregning bevilgningsfinansiert aktivitet (nettobudsjetterte) 52 308 -997 53 305 -8 049

Tilført annen opptjent virksomhetskapital -202 -510 308 -417

Sum avregninger 52 106 -1 507 53 613 -8 466

Innkrevingsvirksomhet og andre overføringer til staten

Inntekter av avgifter og gebyrer direkte til statskassen 0 0 0 0

Avregning med statskassen innkrevingsvirksomhet 0 0 0 0

Sum innkrevingsvirksomhet og andre overføringer til staten 0 0 0 0

Tilskuddsforvaltning og andre overføringer fra staten

Avregning med statskassen tilskuddsforvaltning 0 0 0 0

Utbetalinger av tilskudd til andre 0 0 0 0

Sum tilskuddsforvaltning og andre overføringer fra staten 0 0 0 0



26 
 

 
 

 

Note 32 Datagrunnlaget for indikatorer i finansieringssystemet

Indikator 30.04.2018 30.04.2017

Tilskudd fra EU 1 103 2 127

Tilskudd fra Norges forskningsråd - NFR 11 613 16 285

Tilskudd fra regionale forskningsfond - RFF 1 528 1 384

Sum tilskudd fra NFR og RFF 13 141 17 669

Tilskudd fra bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet (BOA)

 - diverse bidragsinntekter 5 802 8 128

 - tilskudd fra statlige etater 18 638 9 919

 - oppdragsinntekter 7 438 5 114

Sum tilskudd fra bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet 31 878 23 160



Vedlegg 2: Tertialrapporter fra fakultetene 

Universitetet i Sørøst-Norge 

Rektorat og administrasjon regnskap pr kontoklasse 

Handelshøyskolen 

Fakultet for teknologi, naturvitenskap og maritime fag 

Fakultet for helse- og sosialvitenskap 

Fakultet for humaniora, idretts- og utdanningsvitenskap 

s. 

s. 

s. 

s. 

s. 

1-2 
1-3 
1-4 
1-3 
1-4 



Regnskap pr kontoklasse l. tertial 2018 

Rektorat 

Kontokls Kontokls (T) 

5 Lønn og godtgjørelser 
6 Annen driftskostnad, av- og nedskrivinger 
7 Annen driftskostnad 
8 Finansposter, overføringer, periodens resultat og avregninger 
9 Interne overføringer 

Rektors stab og styresekreteriat 

Kontokls Kontokls (T) 

3 Salgs- og driftsinntekter 
5 Lønn og godtgjørelser 
6 Annen driftskostnad, av- og nedskrivinger 
7 Annen driftskostnad 
8 Finansposter, overføringer, periodens resultat og avregninger 

HSN Digital 

Kontokls Kontokls (T) 
5 Lønn og godtgjørelser 
6 Annen driftskostnad, av- og nedskrivinger 
7 Annen driftskostnad 
8 Finansposter, overføringer, periodens resultat og avregninger 
9 Interne overføringer 

HSN Partnership 

Kontokls Kontokls (T) 
3 Salgs- og driftsinntekter 
5 Lønn og godtgjørelser 
6 Annen driftskostnad, av- og nedskrivinger 
7 Annen driftskostnad 
8 Finansposter, overføringer, periodens resultat og avregninger 
9 Interne overføringer 

HSN Profesjon 

Kontokls Kontokls (T) 
5 Lønn og godtgjørelser 
6 Annen driftskostnad, av- og nedskrivinger 
7 Annen driftskostnad 
8 Finansposter, overføringer, periodens resultat og avregninger 
9 Interne overføringer 

Internrevisjon 

Kontokls Kontokls (T) 

5 Lønn og godtgjørelser 
6 Annen driftskostnad, av- og nedskrivinger 
7 Annen driftskostnad 
8 Finansposter, overføringer, periodens resultat og avregninger 

Beløp 
1 589 280 

205 928 

310 777 

-3 654 230 

17 100 

- 1 531 144 

Beløp 
10 464 

2 404 919 

153 648 

51 048 

-2 777 493 

-157 415 

Beløp 
221 751 

1 532 167 

16 151 

-2 999 545 

o 
- 1  229 475 

Beløp 
-9 805 954 

2 852 957 

995 739 

503 354 

-3 499 999 

4526775,6 

-4 427 128 

Beløp 
483 945 

52 975 

63 720 

-1 500 000 

o 
-899 360 

Beløp 
480 742 

22 101 

4 608 

-l 000 000 

-492 549 

Revidert budsjett Avvik rev. budsjett 
1 721 888 132 608 

585 000 379 072 

2 396 276 2 085 499 

-3 654 300 -70 

1 166 767 1 149 667 

2 215 631 3 746 775 

Revidert budsjett Avvik rev. budsjett 
o -10 464 

2 515 292 110 374 

378 333 224 686 

759 975 708 928 

-2 777 493 o 
876108 1 033 522 

Revidert budsjett Avvik rev. budsjett 
433 345 211 594 

2 295 000 762 833 

66 667 50 515 

-3 000 000 -455 

166 667 166 667 

-38 321 1 191 154 

Revidert budsjett Avvik rev. budsjett 
-13 178 090 -3 372 136 

3 555 160 702 203 

541 333 -454 405 

613 660 110 306 

-3 500 000 - 1  

7 576 348 3 049 572 

-4 391 589 35 539 

Revidert budsjett Avvik rev. budsjett 
478 979 -4 965 

1 667 -51 308 

30 000 -33 720 

-1 500 000 o 
500 000 500 000 

-489 354 410 006 

Revidert budsjett Avvik rev. budsjett 
490 434 9 692 

526 369 504 268 

20 000 15 392 

-1 000 000 o 
36 803 529 352 



Kommunikasjon 

Konto kis Kontokls (T) Beløp Revidert budsjett Avvik rev. budsjett 

5 Lønn og godtgjørelser 4 540 130 4 365 350 -174 780 

6 Annen driftskostnad, av- og nedskrivinger 992 417 758 000 -234 417 

7 Annen driftskostnad 5 356 540 2 471 634 -2 884 907 

8 Finansposter, overføringer, periodens resultat og avregninger 50 361 50 355 -6 

9 Interne overføringer 1 240 o -1 240 

10 940 689 7 645 339 -3 295 350 

Avdeling for utdanning og studiekvalitet 

Kontokls Kontokls (T) Beløp Revidert budsjett Avvik rev. budsjett 

3 Salgs- og driftsinntekter -68 278 o 68 278 

5 Lønn og godtgjørelser 20 157 716 20 116 390 -41 327 

6 Annen driftskostnad, av- og nedskrivinger 2 905 633 3 633 104 727 470 

7 Annen driftskostnad 486 361 o -486 361 

9 Interne overføringer 72 961 36 000 -36 961 

23 554 393 23 785 493 231 100 

Avdeling for forskning, innovasjon og internasjonalisering 

Kontokls Kontokls (T) Beløp Revidert budsjett Avvik rev. budsjett 

3 Salgs- og driftsinntekter -l 758 291 -1 169 294 588 997 

5 Lønn og godtgjørelser 16 111 195 16 572 530 461 336 

6 Annen driftskostnad, av- og nedskrivinger 5 556 682 6 573 219 l 016 537 

7 Annen driftskostnad 1 270 689 1 803 109 532 420 

8 Finansposter, overføringer, periodens resultat og avregninger -16 412 473 -16 415 009 -2 536 

9 Interne overføringer 6 078 717 6 460 180 381464 

10 846 518 13 824 735 2 978 217 

Personal og organisasjonsavdelingen 

Kontokls Kontokls (T) Beløp Revidert budsjett Avvik rev. budsjett 

5 Lønn og godtgjørelser 9 555 617 10 082 497 526 881 

6 Annen driftskostnad, av- og nedskrivinger 645 888 1 284 185 638 296 

7 Annen driftskostnad 442 760 359 715 -83 045 

8 Finansposter, overføringer, periodens resultat og avregninger -3 334 347 -3 334 374 -27 

9 Interne overføringer -674 656 -l 586 050 -911 394 

6 635 262 6 805 973 170 711 

Økonomiavdelingen 

Kontokls Kontokls (T) Beløp Revidert budsjett Avvik rev. budsjett 

3 Salgs- og driftsinntekter -19 910 -6 667 13 243 

5 Lønn og godtgjørelser 8 799 289 9 453 431 654 142 

6 Annen driftskostnad, av- og nedskrivinger 775 183 1 340 000 564 817 

7 Annen driftskostnad 204 339 331 336 126 997 

8 Finansposter, overføringer, periodens resultat og avregninger -3 223 735 -3 236 715 -12 980 

9 Interne overføringer 5 673 14 650 8 977 

6 540 841 7 896 036 1 355 195 

Avdeling for infrastruktur 

Kontokls Kontokls (T) Beløp Revidert budsjett Avvik rev. budsjett 

3 Salgs- og driftsinntekter -6 042 416 -6 717 333 -674 917 

5 Lønn og godtgjørelser 34 897 026 36 601 130 1 704104 

6 Annen driftskostnad, av- og nedskrivinger 129 712 240 137 735 433 8 023 193 

7 Annen driftskostnad 1 519 460 1 976 726 457 266 

8 Finansposter, overføringer, periodens resultat og avregninger -1 549 586 -1 553 714 -4128 

9 Interne overføringer -6 573 223 -6 539 044 34179 

151 963 501 161 503 198 9 539 697 



Universitetet 

TERTIAL OG ÅRSRAPPORT FOR 2018 
i Sørøst-Norge 

- Regnskapsrapport og prognose for året fra enheten 

Fakultet/ enhet: Handelshøyskolen 

Periode det rapporteres for: l. tertial/ 2018 

Fakultetets/ enhetens leder/ dekan: Hans Anton Stubberud 

l. BEVILGNINGSFINANSIERT VIRKSOMHET (BFV) 

Regnskap pr 

Kto Regnskap pr Budsjett pr Avvik pr Avvik l. tertial i Budsjett for *Prognose 

kl Kto kl (t) l. tertial 1. tertial 1.tertial % fjor året for året 

3 Inntekter -7 9 47 -7 417 530 7% -5 788 -16 186 -16 186 

5 Lønnskostnader 61 705 63 481 1 776 3% 58 293 176 473 176 473 

6 Andre driftskostnader 2 618 2 975 357 12% 4 0 47 16 083 16 083 

7 Andre driftskostnader 1 792 2 06 4 272 13% 2 136 7 090 7 090 

8 Fi na nsposter,ekstra ord i na -3 676 -3 676 - 0% -7 604 -3 676 -3 676 

9 Interne transaksjoner -1 881 -1 7 48 133 8% -1 47 4 -7 872 -7 872 

Sum BFV 52 611 55 679 3 068 6% 49 610 171 912 171 912 

*brukes ikke ved årsavslutning 

1.1 Vesentlige avvik mellom regnskap og budsjett 

USN Handelshøyskolen har et mindreforbruk på 3 mill pr 30.april. 

Inntekter er 0,5 mill over budsjett grunnet flere påmeldte på betalingsstudier i Drammen og Vestfold. 

Lønn og sosiale kostnader, og driftskostnader er under budsjett. Det skyldes hovedsakelig utsatt virksomhet 

rundt arbeidet med studieportefølje, eksamen og reiser. Mindreforbruket er derfor ikke reelt, og 

kostnadene påløper høsten 2018. l tillegg er det flere stillinger under tilsetting. Fakultetet forventer å følge 
budsjettet resten av året. 

Interne transaksjoner: Fakultetet har fått 0,65 mill til arbeid og gjennomføring av kurs for 

studenttillitsvalgte. Kostnadene er ikke belastet foreløpig. 

Prognose for året: Regnskapet forventes å bli lik budsjett. 

1.2 Status forskerutdanning/ Phd program 

Regnskap pr l. tert. Budsjett pr 1. tert. 

3 594 4048 

Avvik 

454 

Antall stipendiater registrert i programmet: 15 + l 

Hvor mange er planlagt disputert i budsjettåret: 2-3 

Hvor mange har disputert pr l. tertial: O 

1.3 Status øremerkede tildelinger og aktiviteter 

Strategisk porteføljeutvikling, tildelt 1,1 mill: 

Budsjett for året Forbruk mot budsjett 

10614 34% 

Det arbeides med samordning av emner på tvers av programmer og campus. Aktiviteten vil i hovedsak 

foregå fra l. mai 2018 og fremover. l tillegg er det igangsatt flere prosesser med tanke på tilbudsporteføljen 

fra høsten 2019. 

FOUl-midler, tildelt 4 mill: 

Fakultetet har laget en plan over fire år for disponering av de 16 mill tildelte midler til forskningsarbeid. 
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2, 8 mill er planlagt brukt i år. Arbeidet er godt i gang og det er lyst ut midler internt til prosjektet, derfor er 

det foreløpig ikke regnskapsført noe så langt. 

1.4 Oppfølging av andre vedtak 

Ikke aktuelt for HH 

2. BIDRAGS- OG OPPDRAGSFINANSIERT VIRKSOMHET (BOA) 

Regnskap pr Budsjett pr Avvik l. Regnskap pr Budsjett for *Prognose 

Kto kl Kto kl (t) l. tertial 1. tertial tertial Avvik% l. tert i fjor året for året 

3 l nntekter - 5 940 - 6 462 - 522 -8 % • 5 977 . 19 336 

5 Lønnskostnader 3 734 3 934 200 -5 % 4 455 12 000 

6 Andre driftskostnader 656 577 - 79 14% 621 2 017 

7 Andre driftskostnader 614 846 232 -27% 873 2 269 

8 Finansposter,ekstraordina 464 202 - 262 -130% 16 535 

9 Interne transaksjoner 472 903 431 48% 12 2 515 

Resultat - - . - . 

*brukes ikke ved årsavslutning 

2.1 Vesentlige avvik mellom regnskap og budsjett 

Aktiviteten har vært noe lavere enn budsjett, fordi det ikke er startet nye prosjekter. For å etablere nye 

prosjekter er det behov for kapasitetsøkning, enten i form av nytilsettinger eller reduksjon av ordinær 

aktivitet, alternativt en kombinasjon av begge varianter. 

Finansposter: 6 oppdragsprosjekter som ble påbegynt i 2017 ble avsluttet med overskudd i løpet av 1. 

tertial 2018. Størst var overskuddet for oppdrag for Statsetatene og Nettalliansen. 

2.2 EU omsetning 

Beløp Budsjett Avvik 
Fremdrift i 

Årsbudsjett 
Fremdrift a v  

EU omsetning perioden total 

- 105 - 105 -

EU-omsetningen gjelder 2 stk Erasmus+ - prosjekter. 

2.3 NFR omsetning 

Beløp Budsjett Avvik 
Fremdrift i Årsbudsjett 

Fremdrift av 
NFR omsetning perioden total 

- 248 - 389 - 14 1  36% -1 355 18% 

Det største prosjektet her er RFF-prosjektet Vivant som går som planlagt. 

-

Nytt er at fakultetet er partner i et N FR-prosjekt i regi av Stiftelsen Norsk Folkemuseum avdeling Norsk 

Maritimt Museum, «Den siste istid.» Det er bl.a. satt av penger til en post dac-stilling i økonomisk historie. 

Fakultetet inngår også i prosjektet Kapasitetsløft. 

3. SAMLET VURDERING FRA LEDER MED RISIKOVURDERING 

Den økonomiske prognosen både for 2018 og for kommende periode for langtidsbudsjettet 
innebærer at det økonomiske grunnlaget for dagens drift er for lavt. Disse betraktningen bygger på 
følgende: 

• Ikke tilstrekkelig kapasitet og økonomi til dagens tilbudsportefølje pga økte krav til BOA, EVU, styrking 

av forskningsaktivitet og forsterkede kvalitetskrav. 
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• Det tas opp ganske mange flere studenter enn hva antall full finansierte studieplasser skulle tilsi. Selv om 

det produseres mange studiepoeng representerer hver student en kostnad som i stor grad finansieres uten 

studieplassfinansiering, men kun ved uttelling for studiepoeng (40% av estimert kostnad). Opptak av 

færre studenter bør innebære tilbud på færre geografiske steder mht økonomisk bærekraft. 

• Det er, som en del av videre budsjettarbeidet, behov for en vurdering av hvordan forholdet studenter

studieplasser og økt BOA/EVU bør være for å sikre aktivitet innen både ordinær utdanning og forskning 

og eksternt finansiert BOA/EVU. 

• Bredden i studietilbudet, parallelle utdanninger og aktivitet på fem campus gir utfordringer for 

fagmiljøenes størrelse og formalkompetanse på hvert av de fem studiestedene. Prosessen med 

universitetsakkreditering har tydeliggjort dette. Konsentrasjon og faglig tydeliggjøring av profil må styrkes 

l spisses. 

• Førstestillings- og toppkompetanse må økes for å nå opp i konkurransen om forskningsmidler og framstå 

interessant for internasjonale samarbeidspartnere. 

Fakultetet har i perioden 2014 - 2017 både samordnet og redusert aktivitet knyttet til studieporteføljen. 

Hensikten har vært kvalitetsutvikling, redusere kostnadsnivået og sikre større bærekraft i 

tilbudsporteføljen. Dette har skjedd gjennom avvikling av fire bachelorutdanninger, fire årsstudier og ett 

masterstudium, samt vedtak om O-opptak på tre bachelorprogram. O-opptak videreføres høsten 2018. 

Reduksjon av aktivitet har den negative side at inntektene basert på studiepoengproduksjon også 

reduseres. En total gjennomgang av studietilbudsporteføljen vurderes opp mot en bærekraftig strategi og 

kapasitet hvor koblingen mellom aktivitetsnivå og basisfinansiering må sikres et bedre samsvar. 

Bachelorutdanningen i økonomi & ledelse i Drammen mangler delvis finansiering. 

Fakultetet har for få ansatte ift dagens portefølje, kvalitetskrav og for å tilrettelegge for større ekstern 

finansiert aktivitet. Dette innebærer ytterligere gjennomgang med tanke på reduksjon av emner i 

studieprogram, færre studieprogram på bachelornivå og vurdering av parallelle studieprogram. Situasjonen 

for neste to-årsperiode innebærer at fakultetets økonomi blir svært stram. Prosjektfinansiering fra 

næringslivet på Ringerike og Buskerud fylkeskommune avsluttes i 2019. 

Godkjenning 

Sted og dato: Signatur enhetens leder: 
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Universitetet 

TERTIAL OG ÅRSRAPPORT FOR 2018 
i Sørøst-Norge 

- Regnskapsrapport og prognose for året fra enheten 

Fakultet/ enhet: TNM 

Periode det rapporteres for: 1 .  tertial/ 2018 

Fakultetets/ enhetens leder/ dekan: Morten C. Melaaen 

Fakultet for teknologi, naturvitenskap og maritime fag (TNM) ble etablert 1.1.17. Den faglige 

virksomheten ved TNM er organisert i 6 institutt og 4 doktorgradsprogram. TNM har om lag 315 ansatte 

og 2700 studenter. 

1. BEVILGNINGSFINANSIERT VIRKSOMHET (BFV) 

Regnskapsrapport for fakultetets bevilgningsfinansierte virksomhet: 

Alle tall i tusen kroner. Inntekter(-) 

Kto Regnskap pr Budsjett pr Avvik Regnskap pr Budsjett for 

kl Kto kl (t) periode periode Avvik periode % periode i fjor året 

3 Inntekter -1 553 -1 886 -333 18% -4 658 -5 700 

5 Lønnskostnader 77 900 80 138 2 238 3% 76 058 228 871 

6 Andre driftskostnader 12 962 18 652 5 690 31% 8 588 43 310 

7 Andre driftskostnader 2 178 3 115 937 30% 2 444 10 582 

8 Finansposter,ekstraordinær -19 701 -19 514 187 -1% -19 609 -19 138 

9 Interne transaksjoner -8 373 -10 423 -2 050 20% -3 750 -21 369 

Sum BFV 63 413 70 082 6 669 10% 59 073 236 556 

1.1 Vesentlige avvik mellom regnskap og budsjett 

Inntekter fra bevilgningsfinansiert virksomhet er 1,55 mill. kroner, mot budsjett 1,89 mill. kroner. Avvikte 

på 333 000 kroner skyldes noe lavere salgsaktivitet enn forventet hittil i år. 

Regnskapsførte lønnskostnader er 77,9 mill. kroner. Dette er 2,2 mill. kroner (3,3 %) lavere enn budsjett 

og 1,8 mill. kroner (2,3 %) høyere enn på samme periode i fjor. Regnskapsførte lønnskostnader knyttet til 

stillinger er i samsvar med budsjett. Avviket ligger på andre personalkostnader. Fakultetets stillingsmasse 

og personalkostnader er på samme nivå som i 2017 og vi forventer å holde budsjettet for året. 

Andre driftskostnader viser et avvik på til sammen 6,6 mill. kroner (30 %) skyldes utsatt aktivitet når det 

gjelder investeringer og anskaffelse av drifts materiale, samt at hele kostnadsrammen er budsjettert. 

Fakultetet har generelt lave driftskostnader. 

Periodens mindreforbruk fra bevilgningsfinansiert virksomhet er 6,7 mill. kroner. Kostnadsnivået i 2018 er 

på om lag samme nivå som i 2017, og fakultet forventer å gjennomføre årets aktiviteter innenfor rammen 

av tildelt budsjett for 2018. 

Prognose for 

året 

-5 700 

228 871 

43 310 

10 582 

-19 138 

-21 369 

236 556 
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1.2 Status forskerutdanning/ Phd program 

Regnskapsrapport for bevilgningsfinansierte virksomhet knyttet til phd.d-programmene: 

Alle tall i tusen kroner. Inntekter(-) 

Program Regnskap pr periode Budsjett pr periode Avvik Budsjett for året Forbruk mot budsjett 

Mikro-Nano 5 931 5 042 - 889 14 757 40% 

Nautisk Op 209 655 446 3 896 5% 

PEA 3 569 4 696 1 127 14 716 24% 

Økologi 2 990 2 789 - 201 11 618 26% 

SUM 12 699 13 182 483 44 987 28% 

Regnskapet for ph.d.programmet Mikro-Nano viser et overforbruk. Dette er ikke reelt og skyldes en 

feilpostering som vil bli rettet opp i neste periode. Regnskapet viser et vesentlig underforbruk i forhold til 

budsjett for ph.d.-programmet PEA. Dette skyldes ubrukte utstyrs midler og utsatt investeringsaktivitet. 

Tabellen under viser antall stipendiater på den enkelte program, prognose for antall disputaser i 2018 og 

antall disputaser hittil i år: 

Mikro-Nano Nautisk Op PEA Økologi 
Antall stipendiater registrert i programmet 33 8 34 26 
Hvor mange er planlagt disputert i budsjettåret 10 o 7 6 
Hvor mange har disputert pr perioden o o o o 

Det ble ikke gjennomført disputaser i årets fire førstemåneder. Et betydelig antall stipendiater har levert 

eller planlegger å levere avhandlingen i løpet av våren og sommeren, og det forventes til samme 23 

disputaser i løpet av høsten. 

1.3 Status øremerkede tildelinger og aktiviteter 

Øremerkede tildelinger følges opp i samsvar med tildeling og budsjett. 

1.4 Oppfølging av andre vedtak 

Ledergruppen ved TNM diskuterer mål og tiltak for å øke eksternt finansiert virksomhet i langtidsperioden 

i samsvar med styrets forutsetninger. 
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2. BIDRAGS- OG OPPDRAGSFINANSIERT VIRKSOMHET (BOA) 

Regnskapsrapport for fakultetets bidrags- og oppdragsfinansierte aktivitet: 

Alle tall i tusen kroner. Inntekter(,) 

Regnskap pr Budsjett pr Avvik Regnskap pr Budsjett for Prognose for 

Kto kl Kto kl (t) periode periode periode Avvik% periode i fjor året året 

3 Inntekter - 16 442 . 18 818 - 2 376 12,6% - 15 918 - 53 619 -

5 Lønnskostnader 8 887 10 473 1 586 15,1% 10 942 29 424 

6 Andre driftskostnader 3 062 2 601 - 461 -17,7% 1 976 8 044 

7 Andre driftskostnader 1 016 1 225 209 17,1% 486 4 000 

8 Finansposter,ekstraordinær - - - #DIV/O! 397 -

9 Interne transaksjoner 3 476 4 518 1 042 23,1% 2 117 12 151 

Resultat - 1 - 1 - 0,0% - -

2.1 Vesentlige avvik mellom regnskap og budsjett 

Alle løpende prosjekter er lagt inn i prognosen. Aktivitetene hittil i år er 2,38 mill. kroner (12,6 %) lavere 

enn budsjett og 524 000 kroner (3,2 %) høyere enn for samme perioden i 2017. 

Ledergruppen ved TNM diskuterer mål og tiltak for å øke eksternt finansiert virksomhet i langtidsperioden 

i samsvar med styrets forutsetninger. Det er ikke budsjettert med vesentlig økning i 2018. 

2.2 EU omsetning 

Status for fakultetets prosjekter eller aktiviteter som mottar inntekter fra EU. 

Alle tall i tusen kroner. Inntekter(·) 

Beløp Budsjett Avvik 
Fremdrift i 

Årsbudsjett 
Fremdrift av 

EU omsetning perioden total 

l 744 1 198 -546 -46% 3 231 54% 

Fakultetet har gjennomført 54 % av budsjettert fremdrift EU-finansiert virksomhet i 2018 og ligger 

546 000 kroner foran budsjett per 30.4.18. 

2.3 NFR omsetning 

Status for fakultetets prosjekter eller aktiviteter som mottar inntekter fra NFR og regionale 

forskningsfond. 

Alle tall i tusen kroner. Inntekter(-) 

Beløp Budsjett Avvik 
Fremdrift i 

Årsbudsjett 
Fremdrift av 

NFR omsetning perioden total 

8 629 9 492 863 9% 26 362 33% 

Fakultetet har gjennomført 33 % av budsjettert fremdrift i NFR-finansiert virksomhet i 2018 og ligger 

863 000 kroner under budsjett per 30.4.18. 
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3. SAMLET VURDERING FRA LEDER MED RISIKOVURDERING 

TNM har lagt et stramt budsjett for 2018 innenfor de rammer som er gitt i styrets budsjettvedtak for 

2018. Det utvises forsiktighet i alle deler av fakultetsorganisasjonen. l forhold til disponible rammer, har 

TNM et mindreforbruk på 6,67 mill. kroner per 30.04.18. Dette tyder på at fakultetet vil greie å 

gjennomføre årets aktiviteter innenfor tildelingen for året, og ikke tære på overført mindreforbruk fra 

2017. 

Ledergruppen er i gang med et strategisk arbeidet med studie porteføljen for å sikre en økonomisk 

bærekraftig studieportefølje i årens som kommer. Fakultetet har som mål å øke ekstern finansiering i 

samsvar med styrets forutsetninger, og diskuterer ambisjoner, mål, tiltak og insentiver. 

Størst risiko er knyttet til søkertall og gjennomstrømming. 

Godkjent elektronisk 

Porsgrunn 31.05.18 

Morten C. Melaaen 

dekan 

Mari Pran 

fakultetsdirektør 
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TERTIAL OG ÅRSRAPPORT FOR 2018 
- Regnskapsrapport og prognose for året fra enheten 

Fakultet/ enhet: HS -FAKULTETET FOR HELSE-OG SOSIAL VITENSKAP 

Periode det rapporteres for: 1. tertial/2018 

Fakultetets/ enhetens leder/ dekan: HEIDI KAPSTAD 

1. BEVILGNINGSFINANSIERT VIRKSOMHET (BFV) 
Med dette foreligger samlet regnskapsrapporten for Fakultet for helse- og sosialvitenskaps 

bevilgningsfinansierte virksomhet for første tertial 2018. 

Regnskap pr 

Universitetet 
i Sørøst-Norge 

Kto Regnskap pr Budsjett pr Avvik periode i Budsjett for *Prognose 

kl Kto kl (t) periode periode periode Avvik% fjor året for året 

3 Inntekter -5 249 -4 200 1 049 -25% -2 514 -12 088 

5 Lønnskostnader 74 203 73 453 -750 -1% 71 499 202 658 

6 Andre driftskostnader 4 291 3 548 -743 -21% 4 967 12 957 

7 Andre driftskostnader 2 141 2 803 662 24% 2 531 8 488 

8 Finansposter,ekstraordina -1 229 -543 686 -126% -15 088 -170 

9 Interne transaksjoner -1 874 -555 1 319 -238% -1 724 -12 797 

Sum BFV 72 283 74 506 2 223 3% 59 671 199 048 

*brukes ikke ved årsavslutning 

1.1 Vesentlige avvik mellom regnskap og budsjett 

Klasse 3 Inntekter 

Totale inntekter er på ca 5,2 mill, noe som er kr 1,0 mill høyere enn budsjett. En årsak til dette er at 

inntekten fra EVU er budsjettert flat, det er derfor sannsynlig at avviket reduseres i de nærmeste 

månedene. 

Klasse 5 Lønnskostnader 

Klasse 5 viser et totalt mer forbruk på O, 75 mill. l forhold til budsjettet er det merforbruk på innleid 

personale med kr 2,1 mill samt økt bruk av overtid. Denne økningen må til en viss grad sees i lys av mange 

sykemeldinger, refusjon av sykelønn og foreldrepenger som utgjør kr 1,7 mill. l samsvar med interne 

retningslinjer er det ikke budsjettert med sykepengerefusjon. Godskrivning fra BOA er ca 0,5 mill lavere 

enn budsjettert. 

Klasse 6 Andre driftskostnader 

Andre driftskostnader viser et merforbruk 0,7 mill. Dette gjelder særlig investeringer samt kjøp av 

forsknings/undervisningstjenester. Ellers synes budsjettdisiplinen å være relativt god. 

Klasse 7 Andre driftskostnader/reiser 

Reisekostnadene synes å være under god kontroll og ligger ca kr 0,6 mill lavere enn budsjett. 
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Klasse 8 Finansposter 

Overført mindreforbruk fra ifjor er budsjettert og regnskapsført 1. tertial. Avviket på 0,5 mill skyldes 

fordeling resultat 2017- oppdrag. 

Klasse 9 Interne transaksjoner 

Posten er ca kr 1,3 mill høyere enn budsjett. En hovedårsak til dette er at 1,3 mill av strategiske midler er 

inntektsført i april, men budsjettert pr juli. Godskrivning av indirekte kostnader er noe lavere enn budsjett. 

1.2 Status forskerutdanning/ Phd program 

Regnskap pr periode Budsjett pr periode Avvik Budsjett for året Forbruk mot budsjett 

4750 4361 -389 

Antall stipendiater registrert i programmet : 37 

Hvor mange er planlagt disputert i budsjettåret: 5 

Hvor mange har disputert pr perioden: O 

1.3 Status øremerkede tildelinger og aktiviteter 

12 611 38% 

Det er tildelt kr 2,487 mill i øremerkede tildelinger i utstyr. Det er også tildelt kr 3,3 mill i strategiske midler 

FoUl, av dette er 1,3 mill inntektsført pr april. 

USN har forpliktet seg til å bidra med kr 570 000 i egenfinansiering til Senter for omsorgsforskning- Sør 

hvert år. Denne forpliktelsen fra tidligere NFR søknad er nå blitt fakultetets ansvar. 

1.4 Oppfølging av andre vedtak 

2. BIDRAGS- OG OPPDRAGSFINANSIERT VIRKSOMHET (BOA) 
Regnskapsrapport samlet for enhetens BOA (alle tall i tusen kroner. Inntekter(-) 

Tabellen fylles ut av økonomiavdelingen 

Regnskap pr 

Regnskap pr Budsjett pr Avvik periode i Budsjett for *Prognose 

Kto kl Kto kl (t) periode periode periode Avvik% fjor året 

3 Inntekter -9651 -11074 -1423 13% -7194 -37007 

5 Lønnskostnader 6489 7325 836 11% 5000 23726 

6 Andre driftskostnader 1281 1759 478 27% 824 5489 

7 Andre driftskostnader 524 914 390 43% 586 3127 

8 Fi na nsposter,ekstraordi ne 28 -28 0% 5 

9 Interne transaksjoner 1329 1076 -253 -24% 779 4665 

Resul tat o o o 

*brukes ikke ved årsavslutning 

2.1 Vesentlige avvik mellom regnskap og budsjett 

Tilfanget av nye prosjekter har vært lavere enn forutsatt i budsjettet. Regnskapet for BOA-virksomheten 

viser at aktiviteten er lavere enn forutsatt i alle kontoklasser. 

2.2 EU omsetning 

Fremdrift i 
Årsbudsjett 

Fremdrift av 
Bel øp Budsjett Avvi k 

perioden total EU omsetning 
-517 -203 314 -155% - #DIV/O! 

Dette gjelder inntekter vedr. OCULUS Erasmus +. 

for året 

-269( 

184J 

3E 

17( 

341 

31( 

29� 
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2.3 NFR omsetning 

Beløp Budsjett 
Fremdrift i 

Årsbudsjett 
Fremdrift av 

NFR Awik 
loerioden total 

omsetning 
-1 804 -2 292 -488 21% -7 860 23% 

NFR omsetningen er på kr 1,8 mill, dette er noe lavere enn budsjett. Fakultetet har for tiden 2 NFR 

prosjekter. 

3. SAMLET VURDERING FRA LEDER MED RISIKOVURDERING 

Budsjettet for 2018 for Fakultet for helse- og sosialvitenskap er meget stramt. Det er gjennomført tiltak for 

å styrke budsjettkontrollen i de ulike enhetene i fakultetet, og kostnadssiden synes å være under kontroll. 

Tilfanget av nye BOA prosjekter har imidlertid vært svakere enn forventet i årets første tertial. Det er i 

denne perioden blitt levert inn 4 søknader til NFR, inkl. en stor BEDRE HELSE søknad som involverer alle 

fakulteter ved USN. Selv om noen av disse søknaden blir godtatt, vil effekten imidlertid være begrenset i 

regnskapet for 2018. Det er dermed en risiko knyttet til BOA-inntektene som kan medføre et samlet 

merforbruk i forhold til budsjett på årsbasis. 2018 må sees som et «oppstartsår» for intern etablering og 

organisering av HS sine seks forskningssentre. USN er også i en fase hvor det utvikles verktøy for etablering, 

organisering og gjennomføring av BOA-virksomhet, noe som vil være helt essensielt for at fagpersoner skal 

lykkes med søknad om eksterne midler. 

Strategisk studieporteføljeutvikling sammen med nye nasjonale retningslinjer (RETHOS-prosjektet styrt av 

K D), vil for fem av våre seks bachelor program innen 2020 kreve utvikling av nye studieprogram i samarbeid 

med våre praksisfelt. Dette vil medføre omfattende prosesser ressursmessig. 

Godkjenning 

Sted og dato: 

Bakkenteigen l.juni 2018 

Signatur enhetens leder: 

/ 
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1 Cl\. f Universitetet 
0 � i Sørøst-Norge 

NOTAT 

Til: Seksjon for regnskap 

Dato: 

Dok.nummer: 

24.05.2018 

18/00930-4 

Kopi til. Bent Kristiansen/Fakultet for humaniora, idretts- og utdanningsvitenskap, Fredrik Theiste 

Sirnes/Seksjon for økonomitjenester, Anne Marie Søvde/Seksjon for økonomitjenester 

Fra; Hanne Kirsti Ljosland Waale/ Seksjon for økonomitjenester 

Regnskapsrapport l. tertial 2018 -Fakultet for humaniora, idretts- og 
utdanningsvitenskap 

l. BEVILGNINGSFINANSIERT VIRKSOMHET (BFV) 

Regnskap pr 

Kto Regnskap pr Budsjett pr Avvik periode i Budsjett for *Prognose 

kl  Kto kl (t) periode periode periode Avvik% fjor året for året 

3 Inntekter -19 118 -10 221 8 898 -87,05 -6 333 -19 551 -25 482 

5 Lønnskostnader 130 247 133 008 2 761 2,08 121 065 376 421 376 421 

6 Andre driftskostnader 14 323 18 178 3 855 21,20 17 987 55 467 55 467 

7 Andre driftskostnader 3 905 7 781 3 877 49,82 4 418 22 361 22 361 

8 Finansposter,ekstraordina -65 589 -54 290 11 299 -20,81 -46 361 -31 409 -65 731 

9 l nterne transaksjoner -1 348 -6 408 -5 060 78,97 -3 828 -23 503 -17 765 

Sum BFV 62 420 88 048 25 628 44,21 86 948 379 785 345 271 

1.1 Vesentlige avvik mellom regnskap og budsjett 

Fakultetet har et mindreforbruk pr l. tertial på kr 25,6 mill. Prognose for regnskapsåret 2018 er et 

mindreforbruk på kr 34,5 mill. 

l kontoklasse 3 er det en merinntekt på 8,9 mill pr l. tertial. Hovedårsaken til avviket er tildeling på kr 

5,7 mill til Partnerskap GLU som ble budsjettert i desember. Fakultetet har videre fått midler fra 

Kompetanse Norge kr 0,6 mill til utvikling/drift av studietilbud. Disse midlene må klassifiseres som 

ordinær bevilgning. Merinntekt på 2,4 mill fra betalingskurs pr l. tertial skyldes høyere aktivitet enn 

forventet, samt at midler er inntektsført tidligere enn antatt. 
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Samlet sett er det lite avvik på fakultetets lønnskostnader i perioden. Lønn til tilsatte og timelærere 

har et mindreforbruk på kr 4,5 mill pr 1. tertial. Refusjon av sykepenger/foreldrepenger er kr 1,1 mill 

høyere enn budsjettert, mens det er et negativt avvik på om postering lønn BOA på kr 3,2 mill. 

Mindreforbruk i kontoklasse 6 skyldes forsinkelser i refusjonskrav i forbindelse med 

praksisundervisning, utsatte investeringer og lavere forbruk på kjøp av undervisningstjenester i 

perioden. 

lavere kostnader i kontoklasse 7 har sammenheng med fakultetets strategiske avsetning og midler 

avsatt til dekanens disposisjon. Avsatte midler til blant annet internasjonalisering og små driftsmidler 

er foreløpig i liten grad disponert. 

lavere interne overføringer pr 1. tertial skyldes i hovedsak at overføringen til FOUl satsingen «Det er 

lærer du skal bli» ble budsjettert inntektsført i l. tertial, mens den for 2018 blir inntektsført månedlig. 

Dette var ikke kjent da budsjettet ble lagt, og medfører en mindreinntekt pr 1. tertial på kr 2,7 mill. l 
tillegg er fakultetet som følge av lavere timeføring på prosjekter tilført lavere godskriving av indirekte 

kostnader enn budsjettert. 

Fakultetet har i l. tertial tatt en kostnad på 1,6 mill som skyldes manglende løpende egenfinansiering 

av 3 EU-prosjekter siden oppstart i 2013. Disse prosjektene er nå under avslutning. 

1.2 Status forskerutdanning/ Phd program 

PhD Pedagogiske ressurser og læreprosesser 

R egn ska p pr periode Budsjett pr p eriode Avvik Budsjett for å re t o rb ru k mot bud s jet 

907 4 034 3 127 

Antall stipendiater registrert i programmet 34 

Hvor mange er planlagt disputert i budsjettåret 4 

Hvor mange har disputert pr perioden O 

17 750 5% 

Aktiviteten går i hovedsak som planlagt, men det er pr l tertial ikke belastet interne timer 

(veiledning/undervisning etc), samt at det er mindreforbruk knyttet til en rekke poster da det foreløpig 

ikke har vært noen disputeringer. Det er også lavere forbruk av driftsmidler enn budsjettert. 

PhD kultur 

Regnskap pr periode Budsjett pr periode 

- 1254 563 

Awi k 

1817 

Antall stipendiater registrert i programmet 34 

Hvor mange er planlagt disputert i budsjettåret 9 

Hvor mange har disputert pr perioden l 

Budsjett for året orbruk mot budsjet 

14 012 -9 % 

Aktiviteten går som planlagt. Avviket er i tråd med budsjettert mindreforbruk for perioden. 

1.3 Status øremerkede tildelinger og aktiviteter 
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Fakultetet har mottatt tildelinger til kompetansehevende tiltak og FOUl-prosjektet «Det er lærer du 

skal bli». Aktiviteten følger planlagt framdrift, og programmets leder er i godt samvirke både med de 

tre aktuelle forskergruppene og fakultetsledelsen via programutvalget. 

1.4 Oppfølging av andre vedtak 

Ikke aktuelt. 

Z. BIDRAGS- OG OPPDRAGSFINANSIERT VIRKSOMHET (BOA) 

Regnskap pr Budsjett pr Avvik 

Kto kl Kto kl (t) periode periode periode 

Regnskap pr 

Avvik periode i Budsjett for *Prognose 

% fjor året for året 

3 Inntekter -12 042 -21 916 -9 874 45,05 -12 241 -61 655 -61 655 

5 Lønnskostnader 9 589 14 346 4 757 0,33 8 015 40 628 40 628 

6 Andre driftskostnader 217 899 682 0,76 517 2 679 2 679 

7 Andre driftskostnader 318 2 125 1 807 0,85 711 5 966 5 966 

8 Finansposter,ekstraordin 19 o -19 o o o 

9 Interne transaksjoner 1 899 4 546 2 647 0,58 2 997 12 382 12 382 

Resultat o o o o o 

Z.l Vesentlige avvik mellom regnskap og budsjett 

Inntekter fra BOA-virksomhet ved fakultetet ligger 9,9 mill bak budsjett. Aktiviteten har etter det 

fakultetet er kjent med vært som forventet, men det jobbes fortsatt med implementering av gode 

rutiner rundt tidsregistrering av ressursbruk i prosjektene. Det gir direkte utslag i manglende 

lønnsbelastninger og indirekte kostnad i prosjektene. Det er et prioritert område for fakultetet i 2018 

at BOA-regnskapet gir et mest mulig korrekt bilde av utført aktivitet samt at lønnsrefusjoner blir 

godskrevet instituttene i henhold til fremdrift i prosjektene. 

Z.Z EU omsetning 

B e l øp Budsjett Avvi k  
Fremdrift i Års buds jett 

Fremdrift av 
EU omsetning pe rioden total  

1531 -313 -1 844 589 % -938 -163 % 

Fakultetet har kun ett aktivt EU-prosjekt (ISOTIS). Omsetningen her er 123' pr 1. tertial mot 

budsjettert 313'. Lavere omsetning skyldes forsinkelse i timeregistrering, men aktiviteten går som 

planlagt. 

Tallene i tabellen gir ikke et riktig bilde på dagens EU-aktivitet, da disse inneholder tre tidligere EU

prosjekter (Engage, Ca re, Temi) der manglende akkumulert egenfinansiering på 1,6 mill (fra 2013) 

først er bokført nå i 1 tertial 2018, ref pkt 1.1. 

2.3 NFR omsetning 

Beløp Avvik 
Fremdrift i Års budsjett 

Fremdrift a v  
NFR Buds jett 

l perioden total 
omsetning 

806 2 916 2 110 72 % 8 764 9 %  
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Fakultetet har 13 NFR/RFF-prosjekter inkl. prospekter med et årsbudsjett på 8,8 mill. 3 prosjekter er 

avsluttet 1. tertial 18. Avviket på 2,1 mill pr. l. tertial skyldes manglende timeregistrering i prosjekter. 

Fakultetet har fokus på dette opp mot 2. tertial og forventer at regnskapstallene da viser et mer 

korrekt bilde av utført aktivitet. 

3. SAMLET VURDERING FRA LEDER MED RISIKOVURDERING 

Fakultetet utvikler seg som planlagt, med stor aktivitet på alle områder, både innen utdanning, 

forskning, EVU og kompetanseutvikling. Tildelingene den tiden fakultetet har vært i funksjon har vært 

store, og oppgavene som følger med disse tildelingene er til dels svært krevende. Det er god 

progresjon på de fleste områder, men det oppleves som konstant utfordrende å rekruttere l 
opp bemanne til tilstrekkelig nivå både hva volum angår og når det gjelder kompetanse. Det er satt inn 

særlige tiltak for reduksjon av mindreforbruket på alle relevante områder. Fakultetet ser resultater av 

dette, men størrelsen på virksomhetene resulterer likevel i relativt store tall. 

Godkjenning 

Sted og dato: 

29.05.2018 
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Signatur enhetens leder: 

Arild Hovland 
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SAKS midler 2018 til USN 

 

Saken i korte trekk 

Kunnskapsdepartementet har tildelt 15 mill kroner til USN i SAKS midler. Midlene skal støtte arbeidet med 

sammenslåingen og styrke kvaliteten i utdanningen, forsknings- og utviklingsarbeidet ved universitetet. 

 

Midlene foreslås delegert til rektor, med de føringer som fremkom fra styret i styrebehandlingen. Midlene 

fordeles innenfor rammen av Utviklingsavtalen og til tiltak ifm universitetsetableringen for 2018. En andel 

av midlene fordeles til fakulteter og avdelinger for felles samhandling og tiltak for måloppnåelse iht 

Utviklingsavtalen og ønsket kvalitetsutvikling i ny organisasjon som følge av sammenslåingen. 

 

Forslag til vedtak 

Styret delegerer til rektor å fordele SAKS midler for 2018 med de føringer som fremkom i 

styrebehandlingen. Fordelingen gjøres innenfor rammen av Utviklingsavtalen, samt til tiltak i 

forbindelse med etablering og markering av universitetet. 

 

Saksopplysninger 

Kunnskapsdepartementet har tildelt 15 mill kroner til USN i SAKS midler. Midlene skal støtte arbeidet med 

sammenslåingen og styrke kvaliteten i utdanningen, forsknings- og utviklingsarbeidet ved universitetet. 

 

Forutsetningene for tildeling av SAKS midler følger av tildelingsbrevet og Stort. Prop 1 S for 2018. SAKS 

midlene kan helt eller delvis kreves tilbakebetalt dersom de ikke brukes i samsvar med forutsetningene. 

 

Vurdering 

SAKS midlene foreslås sett i sammenheng med Utviklingsavtalens målområder USN Digital, USN 

Partnerskap og USN Profesjon. Målområdene har en rekke underliggende mål og tiltak, som er avhengig 

av samordning og innsats på tvers i organisasjonen – i tråd med formålet til SAKS midlene. De 

underliggende områdene er: 

 

USN Digital 

USN Digital skal bidra til strategisk fokus og helhetlig perspektiv på digitaliseringen. Målområdet er delt 

inn i 10 underliggende områder hvor det er presisert mål og tiltak: 

 Teknologistøttet læring som bidrar til at USN imøtekommer samfunnets kompetansebehov. 

 Dokumentdato: 28.05.2018  

Saksbehandler: Terje Thomassen 

Saksnummer: 16/09713-41  
Saksgang: Møtedato: 

Styret ved 

Universitetet i Sørøst-

Norge 

15.06.2018 

   

SAKSFREMLEGG 
___ ___ 
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 Pedagogisk bruk av IKT og utforskning av bruk av digitale verktøy i undervisning, læring og 

vurdering for å utvikle nye, relevante og innovative undervisningsformer. 

 Nettbasert etter- og videreutdanning. 

 Digitalisert kommunikasjon og samhandling innenfor den distribuerte organisasjons og 

ledelsesmodellen. 

 Digitaliserte arbeidsprosesser innenfor distribuerte administrative tjenester. 

 Digitalisert lederinformasjon, virksomhetsstyring og kvalitetssikring. 

 Digitale møteplasser for å bygge USN-kultur. 

 Nyskapende digitale ressurser og redskaper som styrker profesjons- og arbeidslivsorientering. 

 Bruk av digitale kommunikasjonsverktøy for å styrke samarbeidet med nasjonale og 

internasjonale UH-institusjoner. 

 Digitale verktøy som styrker kommunikasjon og samarbeid med arbeidslivet. 

 

 

USN Partnerskap 

 Etablering av næringslivsakademi/industriakademi som pilotprosjekt for styrke et integrert 

samarbeid. Bedrifter vil bli invitert inn i dette pilotprosjektet som gjennom gjensidig forpliktende 

samarbeid skal styrke både utdannings- og forskningssamarbeidet. 

 Opprettelsen av industrimastere. Industrimastere skal opprettes innenfor flere fagområder og 

designes etter erfaringer fra det eksisterende masterprogrammet i Systems Engineering, dvs. 

utdanningsprogram som kombinerer arbeid og utdanning. 

 Opprettelsen av FoUI-eksperter. FoUI-ekspert-konseptet innebærer at USN ansetter eksperter 

innenfor forskning, utvikling og innovasjon fra regionalt næringsliv. Stillingene er deltid (20 

prosent) og de som tilsettes skal ha god industriell forståelse og være sentrale i industriell 

innovasjon i bedriften. Virkemidlet skal styrke kunnskaps- og kompetansemeglingen mellom 

industri og akademi og dermed regional næringslivsutvikling. 

 Grad av deltakelse i virkemiddelprogram: måles ved antall industriforankrede prosjekter 

 Volumet på universitetets oppdragsvirksomhet 

 Grad av bidragsfinansiering fra nasjonale og internasjonale finansieringskilder 

 Antall nærings ph.d.-er 

 Antall gaveprofessorater 

 Grad av internasjonalisering gjennom samarbeid med internasjonale næringslivsaktører mv.: 

måles ved en kvalitativ vurdering av om internasjonale næringslivsaktører bringer universitetet i 

kontakt med forskningsinstitusjoner/universiteter i utlandet. 

 

USN Profesjon 

USN vil initiere pilotprosjekter der det stilles høyere krav til samhandlingen mellom universitetet og 

utvalgte samarbeidspartnere enn til andre samarbeidspartnere/praksisarenaer. Følgende tre målområder 

med underliggende delmål skal bidra til dette. 

 

1. Styrke forskningsbaserte pedagogiske metoder i profesjonsutdanningene 

 Utvikle nye pedagogiske ressurser og læringsformer i utdanningene, inkludert pedagogisk bruk av 

IKT 

2. Styrke praksis som læringsarena i studentenes utdanningsløp 

 Utvikle samarbeidsrelasjoner mellom student, praksislærer/veileder og universitetslærer om 

studentaktiv forskning 

 Etablere nye former for samhandling mellom universitetet og praksisarenaene 

 Økt integrasjon mellom fagstudier, profesjonsstudier, forsking, teori og praksis 

 Prøve ut nye praksisformer 

3. Styrke profesjonsorientert og praksisrettet FoU i samarbeid med arbeidslivet 

 I samarbeid med arbeidslivet identifisere praksisnære, forskbare problemstillinger som kan 

resultere i forskningsprosjekter 

 Knytte forsknings- og utviklingsarbeid til praksissamarbeidet for å institusjonalisere 

forskningsbasert kunnskap i praksis 
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Utviklingsavtalen skal bidra til den faglige utviklingen ved USN og være en støtte til styret (ref vedlegg 2, 

side 1). KD tar sikte på at det knyttes finansiering til utviklingsavtalen fra statsbudsjettet 2019 (når alle 

institusjoner har inngått utviklingsavtale). USN har arbeidet med strategisk profilering av virksomheten 

gjennom fusjonsprosessen i 2015 og 2016, og har vedtatt en strategisk plan fram mot 2021. Ambisjonen 

er utvikling av en tydelig faglig profil innenfor en helhetlig virksomhetsstyring med fokus på kvalitet. 

 

Mål og tiltak under delområdene Digital, Partnerskap og Profesjon krever samhandling og utvikling på 

tvers av organisasjonsstrukturen, mellom fakulteter og avdelinger. Tildelte SAKS midler foreslås tildelt 

både igangsatte og nye tiltak for å styrke kvaliteten innen faglig og administrativ utvikling. Dette vil bidra å 

styrke kvalitetsutviklingen innenfor ny organisasjonsstruktur som ble iverksatt fra 2017 etter 

sammenslåingen. Videre bidra til å realisere målene i Utviklingsavtalen innen våren 2020 (rapport om 

måloppnåelse i «Årsrapport 2019-2020 for USN»). 

 

Universitetsetablering og -markering 

En andel av SAKS midlene foreslås til fordeling til markeringer og tiltak for å etablere universitetet i 2018. 

 

Fordeling SAKS midler 2018 

Midlene foreslås delegert til rektor for videre fordeling innenfor nevnte rammer av Utviklingsavtalen, til 

universitetsetableringen og iht andre føringer gitt av styret i denne styrebehandlingen. 

SAKS midlene kommer i tillegg til etablerte budsjettposter for 2018. En andel av midlene fordeles mellom 

fakulteter og avdelinger for å bidra til samhandling og tiltak på tvers for å nå Utviklingsavtalens mål, samt 

bidra til ønsket kvalitetsutvikling i ny organisasjon som følge av sammenslåingen. Rektor vil rapportere på 

fordeling og fremdrift ift SAKS midlene i styremøtet til høsten. 

 

   

Vedlegg:  
1. Vedlegg 1 Supplerende tildelingsbrev – SAKS midler 2018 

2. Vedlegg 2 Utviklingsavtalen – utdrag fra Tildelingsbrevet 2018 
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Statsbudsjettet 2018 kap. 260 post 50 - Supplerende tildelingsbrev - 
SAKS-midler til Høgskolen i Sørøst-Norge  

1. Innledning 

Vi viser til Stortingets behandling av statsbudsjettet for 2018, jf. Innst. 12 S (2017-2018), jf. 

Prop. 1 S (2017-2018). Vi viser videre til tildelingsbrevet av 21. desember 2017. 
 

2. Orientering om tildelingen 

I Meld. St. 18 (2014-2015) Konsentrasjon for kvalitet (strukturmeldingen) viser departementet 

til at det er mange positive utviklingstrekk i den norske universitets- og høyskolesektoren, 

men at det også er en rekke problemer og utfordringer. Universiteter og høyskoler blir stadig 

viktigere for å utvikle kunnskaps- og kompetansenivået for økonomisk utvikling og velferd, 

både regionalt og nasjonalt. For å styrke den viktige samfunnsrollen og konsentrere 

ressursene på færre, men sterkere institusjoner er det gjennomført en rekke endringer, og 

Høgskolen i Buskerud og Vestfold og Høgskolen i Telemark ble slått sammen til Høgskolen i 

Sørøst-Norge fra 1. januar 2016.  

 

For å støtte arbeidet med sammenslåingen og styrke kvaliteten ved høyskolen tildeler 

departementet 15 mill. kroner. Pengene utbetales til høyskolens konto 8276 01 00230. 

 

Øvrige forutsetninger for tildelingen følger av Innst. 12 S (2017-2018) og Prop. 1 S (2017-

2018). De tildelte midlene kan kreves helt eller delvis tilbakebetalt dersom de ikke brukes i 

samsvar med forutsetningene.  
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3. Rapportering 

Vi ber om at det rapporteres om bruk av midlene i Årsrapport (2018-2019), som har frist til 

departementet 15. mars 2019. 

 

I rapporteringen skal det gis en beskrivelse av resultater og måloppnåelse. Det skal også 

bekreftes at midlene er brukt i samsvar med forutsetningene.  

 

 

 

Med hilsen 

 

 

Hedda Huseby (e.f.) 

avdelingsdirektør 

 

 

Erling H. Dietrichson 

seniorrådgiver 

 
Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer 

 

 

Kopi 
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2.2 Om utviklingsavtaler 

Departementet innfører gradvis en ordning med flerårige utviklingsavtaler mellom 
departementet og den enkelte av de statlige institusjonene, jf. Prop. 1 S (2017 2018). 
Utviklingsavtalene skal bidra til å nå målene om høy kvalitet, tydeligere institusjonsprofiler og 
bedre arbeidsdeling.  
 
I 2017 er det etablert en prøveordning med fem institusjoner: Norges teknisk-
naturvitenskapelige universitet, Universitetet i Oslo, Universitetet i Stavanger, Høgskolen i 
Sørøst-Norge og Høgskolen i Østfold. Ordningen blir utvidet med ytterligere fem institusjoner 
i 2018: Nord universitet, Universitetet i Tromsø  Norges arktiske universitet, Høgskulen på 
Vestlandet, Universitetet i Bergen og Høgskolen i Innlandet. Foreløpig er det ikke knyttet 
økonomiske virkemidler til avtalene. 
 
Innholdet i avtalen skal i hovedsak utarbeides etter initiativ fra institusjonen, men 
departementet kan også ta initiativ til at enkelte forhold blir drøftet. En forutsetning for 
utviklingsavtalen er at departementet og institusjonen er enige om innholdet. Departementet 
tar sikte på at avtalen skal vare i tre-fire år, og at vurderingen av måloppnåelsen vil skje 
gjennom kvalitative og kvantitative måleparametre, som institusjonen og departementet er 
blitt enige om som del av avtalen. Målene i utviklingsavtalen må være operasjonaliserbare og 
etterprøvbare og skal være en integrert del av eller samordnet med målstrukturen til 
institusjonen. Avtalen inngår i tildelingsbrevet. 
 
Utviklingsavtalen skal bidra til den faglige utviklingen ved institusjonen og være til støtte for 
styret. Avtalen rokker ikke ved det ansvaret styret har for planer, strategier og forvaltning. 
Avtalen skal tjene som instrument for å løfte saker eller områder der styret og ledelsen ser 
behov for særskilt oppmerksomhet og trykk på gjennomføring. Utviklingsavtalen skal også 
være et virkemiddel for nasjonal koordinering på frivillig basis.  
 
Prøveordningen legger grunnlaget for at utviklingsavtaler skal bli en fast del av 
styringsdialogen for alle de statlige institusjonene. Departementet tar sikte på at alle statlige 
universiteter og høyskoler skal ha utviklingsavtaler fra 2019, og at alle institusjonene på sikt 
skal ha samme avtaleperiode. Departementet mener at et system med utviklingsavtaler der 
avtalene starter og slutter samtidig, vil være viktig for å nå målet om bedre arbeidsdeling. 
 
Departementet vil i dialog med sektoren vurdere behovet for forenkling av målstrukturen for 
universiteter og høyskoler, for å sikre at utviklingsavtalene spiller godt sammen med denne 
og ikke fører til mer byråkrati, men heller bidrar til å effektivisere og forbedre styringen. 
 
I Prop. 1 S (2016 2017) for Kunnskapsdepartementet ble det varslet at departementet tar 
sikte på å legge fram forslag til hvordan økonomiske virkemidler kan kobles til avtalene. 
Institusjonene har spilt inn synspunkter om ulike modeller for finansiering. Regjeringen holder 
fast ved at det skal knyttes økonomiske virkemidler til utviklingsavtalene og tar sikte på at 
finansiering av avtalene kan implementeres i 2019, når alle institusjonene har 
utviklingsavtaler. På bakgrunn av innspillene fra sektoren vil departementet legge frem 
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forslag til finansieringsmodell for utviklingsavtaler i Prop. 1 S (2018 2019) for 
Kunnskapsdepartementet. 
 

2.3 Utviklingsavtale med Høgskolen i Sørøst-Norge 

Høgskolen i Sørøst-Norge (HSN) ble av Kunnskapsdepartementet spurt om å delta som 
pilotinstitusjon i arbeidet med utvikling av flerårige utviklingsavtaler mellom departementet og 
den enkelte institusjonen.  
 
Intensjonen med avtalen er å styrke institusjonens strategiske utvikling innenfor de 
overordnede rammene for sektoren. Avtalen inneholder mål på prioriterte utviklingsområder 
som skal bidra til å tydeliggjøre institusjonens profil og på sikt gi bedre arbeidsdeling i 
sektoren.  
 
Innholdet i avtalen er utarbeidet gjennom en prosess i 2016 med innspill fra HSN og i dialog 
med departementet blant annet i fellesmøte for pilotinstitusjonene og i etatsstyringsmøtet. 
 
HSN har arbeidet med strategisk profilering av virksomheten gjennom fusjonsprosessen i 
2015 og 2016, og ny strategisk plan for 2017 2021 styrebehandlet i desember 2016. 
Arbeidet med utviklingsavtale er integrert i strategiprosessen. Innholdsmessig er ambisjonen 
utvikling av en tydeligere faglig profil innenfor en helhetlig virksomhetsstyring med fokus på 
kvalitet. 
Målene i utviklingsavtalen skal realiseres innen våren 2020. Endelig rapport om 
måloppnåelse skal inngå i HSNs Årsrapport 2019 2020.  
 
I 2018 vil det ikke være midler knyttet til utviklingsavtalen. Målene i avtalen skal kunne 
realiseres innenfor eksisterende finansielle ressurser. Dersom økonomiske virkemidler 
knyttes til i avtaleperioden, tar departementet initiativ til dialog om eventuell justering av 
avtalen slik at den tilpasses nye forutsetninger. 
 
Institusjonen skal omtale status for oppfølging av utviklingsavtalen i årsrapporten hvert år. 
Her skal det fremgå hva som er status på måleparametre/milepæler sammenlignet med 
utgangspunktet for avtalen.  
 
Første dialog om utviklingsavtalen er etatsstyringsmøtet våren 2018. Denne dialogen kan 
også gi muligheter for justeringer i avtalen. 
 
Utviklingsmål for Høgskolen i Sørøst-Norge 
 
Målområde 1: HSN Digital 
HSN skal utvikle integrerende digitale arbeids- og læringsformer som knytter ansatte og 
studenter på de 8 campusene til én virtuell campus; HSN e-campus, og som knytter 
virksomheten til samarbeidspartnere og omverden. 
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HSNs organisasjon er spredt over 3 fylker, med virksomhet på 8 studiesteder, og med 
utstrakt samarbeid både regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Dette krever gode digitale 
arbeids- og læringsformer integrert i egen organisasjon, men også tett samarbeid med 
arbeidslivet i vår region og med våre internasjonale samarbeidspartnere. Den digitale 
utviklingen går svært raskt, noe som både gir muligheter og utfordringer. HSN ønsker å ligge 
langt fremme i denne utviklingen og utnytte de muligheter som ligger i dette. 
 
HSN Digital skal bidra til strategisk fokus og helhetlig perspektiv på digitaliseringen. 
Målområdet er delt inn i 10 underliggende områder hvor det er presisert mål og tiltak: 

 Teknologistøttet læring som bidrar til at HSN imøtekommer samfunnets 
kompetansebehov.  

 Pedagogisk bruk av IKT og utforskning av bruk av digitale verktøy i undervisning, 
læring og vurdering for å utvikle nye, relevante og innovative undervisningsformer. 

 Nettbasert etter- og videreutdanning. 
 Digitalisert kommunikasjon og samhandling innenfor den distribuerte organisasjons- 

og ledelsesmodellen. 
 Digitaliserte arbeidsprosesser innenfor distribuerte administrative tjenester. 
 Digitalisert lederinformasjon, virksomhetsstyring og kvalitetssikring. 
 Digitale møteplasser for å bygge HSN-kultur. 
 Nyskapende digitale ressurser og redskaper som styrker profesjons- og 

arbeidslivsorientering. 
 Bruk av digitale kommunikasjonsverktøy for å styrke samarbeidet med nasjonale og 

internasjonale UH-institusjoner.  
 Digitale verktøy som styrker kommunikasjon og samarbeid med arbeidslivet. 

 
Vurdering av måloppnåelse 

 Kvalitativ vurdering på gjennomføring av tiltak i prosjektplanen 
 Antall nye implementerte digitale løsninger 
 Andel eksamener som gjennomføres digitalt av totalt antall eksamener 
 Antall undervisningsrom som er tilrettelagt for hhv. opptak og for livestreaming, og 

antall rom som følger Uninett sine minimumsstandarder for AV-utstyr for undervisning 
og møterom 

 Antall visninger på medieplattform 
 Antall nett- og samlingsbaserte studieprogram 

 
Målområde 2: HSN Partnerskap 
HSN skal levere kandidater til arbeidslivet med oppdatert kunnskap og kompetanse for å 
styrke næringslivets globale konkurransekraft, for å bidra til langsiktig vekst og løse store 
samfunnsutfordringer. HSN skal videreutvikle og styrke samhandling og integrasjon med 
kunnskapsintensivt næringsliv for å ta fram nye arbeidsrettede utdanningsprogrammer og 
FoUI-aktiviteter.  
 
Norsk næringsliv består av et fåtall store og internasjonale konsern og en omfattende 
underskog av kunnskapsintensive SMB (små og mellomstore bedrifter) som er geografisk 
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spredt. Alle bedrifter opplever nå dramatiske endringer på grunn av globalisering og inntog 
av muliggjørende teknologier. Endringstakten er svært høy og vil kunne medføre økt avstand 
mellom akademia og næringslivet. Målet med HSN-partnerskap er å bygge en ny intellektuell 
kunnskapsinfrastruktur for å gi næringslivet og HSN konkurransefortrinn. HSN ønsker 
gjennom partnerskap å etablere samarbeidsplattformer slik at studenter, forskere og ansatte 
i bedrifter kan bruke fasiliteter og ekspertise i bedrifter og på høyskolen. Partnerskapet skal 
dra veksler p  klyngeprogrammer (VRI, ARENA, NCE; GCE, SFI, FME, SFF mv.), 
infrastrukturprogrammer, nasjonale og internasjonale forskningsprogrammer og nasjonale 
forskerskoler. Gjennom HSN Partnerskap har høyskolen ambisjon om gradvis  øke antall 
samarbeidspartnere/bedrifter, utdanningsprogram og FOUI-eksperter gjennom 
avtaleperioden.  
 
Vurdering av måloppnåelse 

 Etablering av næringslivsakademi/industriakademi som pilotprosjekt for  styrke et 
integrert samarbeid.  Bedrifter vil bli invitert inn i dette pilotprosjektet som gjennom 
gjensidig forpliktende samarbeid skal styrke b de utdannings- og 
forskningssamarbeidet.  

 Opprettelsen av industrimastere. Industrimastere skal opprettes innenfor flere 
fagomr der og designes etter erfaringer fra det eksisterende masterprogrammet i 
Systems Engineering, dvs. utdanningsprogram som kombinerer arbeid og utdanning. 

 Opprettelsen av FoUI-eksperter. FoUI-ekspert-konseptet innebærer at HSN ansetter 
eksperter innenfor forskning, utvikling og innovasjon fra regionalt næringsliv. 
Stillingene er deltid (20 prosent) og de som tilsettes skal ha god industriell forståelse 
og være sentrale i industriell innovasjon i bedriften. Virkemidlet skal styrke 
kunnskaps- og kompetansemeglingen mellom industri og akademi og dermed 
regional næringslivsutvikling.  

 Grad av deltakelse i virkemiddelprogram: måles ved antall industriforankrede 
prosjekter 

 Volumet p  høyskolens oppdragsvirksomhet 
 Grad av bidragsfinansiering fra nasjonale og internasjonale finansieringskilder 
 Antall nærings ph.d.-er 
 Antall gaveprofessorater 
 Grad av internasjonalisering gjennom samarbeid med internasjonale 

næringslivsaktører mv.: måles ved en kvalitativ vurdering av om internasjonale 
næringslivsaktører bringer høyskolen i kontakt med 
forskningsinstitusjoner/universiteter i utlandet. 
 

Målområde 3: HSN Profesjon 
HSN Profesjon skal videreutvikle og styrke samarbeidet mellom høyskolen og praksisfeltet. 
Ny, relevant og forskningsbasert kunnskap for profesjonen og profesjonsutdanningen skal 
utvikles gjennom samarbeidet. 
 
Alle profesjonsutdanningene ved HSN skal fremme dannelse, kritisk tenkning og livslang 
læring som bidrag til en bærekraftig samfunnsutvikling. Utdanningene skal være relevante for 
arbeids- og samfunnsliv, og ta høyde for profesjonenes utviklingsbehov og arbeidslivets krav. 
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Utdanningene skal styrkes gjennom sterk kobling til kunnskapsutviklingen som skjer 
nasjonalt og internasjonalt og vektlegge praksisnær, profesjonsrelevant FoU. 
 
HSN vil initiere pilotprosjekter der det stilles høyere krav til samhandlingen mellom høyskolen 
og utvalgte samarbeidspartnere enn til andre samarbeidspartnere/praksisarenaer.  
Følgende tre målområder med underliggende delmål skal bidra til dette.  
 

1. Styrke forskningsbaserte pedagogiske metoder i profesjonsutdanningene  
 Utvikle nye pedagogiske ressurser og læringsformer i utdanningene, inkludert 

pedagogisk bruk av IKT 
2. Styrke praksis som læringsarena i studentenes utdanningsløp 

 Utvikle samarbeidsrelasjoner mellom student, praksislærer/veileder og 
høyskolelærer om studentaktiv forskning 

 Etablere nye former for samhandling mellom høyskolen og praksisarenaene 
 Økt integrasjon mellom fagstudier, profesjonsstudier, forsking, teori og praksis 
 Prøve ut nye praksisformer 

3. Styrke profesjonsorientert og praksisrettet FoU i samarbeid med arbeidslivet 
 I samarbeid med arbeidslivet identifisere praksisnære, forskbare problemstillinger 

som kan resultere i forskningsprosjekter  
 Knytte forsknings- og utviklingsarbeid til praksissamarbeidet for å 

institusjonalisere forskningsbasert kunnskap i praksis 

Vurdering av måloppnåelse 
1. Antall FOU-prosjekt som omhandler nye pedagogiske metoder og læringsformer 
2. Samarbeid mellom fylkeskommunene/kommunen/den enkelte virksomhet og HSN i 

utvikling av kriterier som må innfris for å bli en «universitetsvirksomhet» 
 Antall etablerte pilotprosjekter: HSN-Universitetsskole, HSN-

Universitetssykehjem, HSN-Universitetshjemmesykepleie mv 
 Samarbeidsorgan på ulike nivå mellom HSN og yrkesfeltet i alle tre fylke skal 

være etablert (virksomhetseiersiden  fakultetsledelsen, praksisfelt  
studieprogramledelse) 

 Antall biveiledere fra praksisfeltet som knyttes mot studentenes FoU-oppgaver og 
masteroppgaver 

 Antall praksislærere/-veiledere med bistilling ved HSN 
3. Antall følgeforskningsprosjekt knyttet til praksis som læringsarena for studentene 

 Samarbeidsrutiner skal være etablert mellom praksisfeltet og HSN om 
identifisering av relevante forskningstema for studentenes bachelor og 
masteroppgaver  

 Antall etablerte arenaer for formidling og drøfting av resultater fra disse  

 
3. Budsjett for 2018  

Stortinget har vedtatt statsbudsjettet for 2018, jf. Innst. 12 S (2017 2018) og Prop. 1 S 
(2017 2018). Vi ber institusjonen merke seg føringene og forventningene som er gitt av 
komiteen i innstillingen.  
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Forslag til ny sammensetning og mandat for Forskningsutvalget ved 

Universitet i Sørøst-Norge 

 

Saken i korte trekk 

Det vises til styrets delegasjon til Forskningsutvalget, jf. S-sak 14/16. I denne saken foreslås det en ny 

sammensetning og et nytt mandat for Forskningsutvalget. Bakgrunnen for forslaget er først og fremst de 

strategiske utfordringene USN skal håndtere innenfor forskning- og utviklingsarbeid og erfaringene med 

det eksisterende Forskningsutvalget.  

 

Forslag til vedtak 

Styret vedtar ny sammensetning og mandat for USNs Forskningsutvalg slik det fremgår av denne 

saken. 

 

Saksopplysninger 

Om Forskningsutvalget 

Forskningsutvalget ved USN har som formål å være «et strategisk, samordnende og rådgivende organ når 

det gjelder USNs forskningsvirksomhet, utviklingsarbeid og forskerutdanningen. Forskningsutvalget skal 

harmonisere og øke kvaliteten på og omfanget av forskningsvirksomheten, utviklingsarbeidet og 

forskerutdanningene ved HSN.», jfr. Styresak 14/16 og «Sammensetning og mandat for Forsknings-

utvalget ved Høgskolen i Sørøst-Norge» (vedlagt). Utvalget består av viserektor for forskning, innovasjon 

og internasjonalisering (leder), en aktiv forsker fra hvert av de åtte doktorgradsprogrammene, en 

doktorgradsstipendiat, biblioteksjef og viserektor for utdanning.  

 

Evaluering av Forskningsutvalget 

Siden Forskningsutvalget ble oppnevnt har viserektor for forskning, innovasjon og internasjonalisering 

gjennomført åtte møter i Forskningsutvalget, tre i 2016, tre i 2017 og to i 2018. I styresak 15/18 ble saken 

«Årsrapport for Forskningsutvalget 2017» behandlet. I en merknad til vedtaket i saken står det at «Rektor 

ser på samansettinga og mandatet til forskingsutvalet, og kjem attende til styret med ei sak om dette.» 

 

Forskningsutvalget har fungert tilfredsstillende som et rådgivende organ for viserektors oppfølging av 

strategiske satsinger. Utvalgsmedlemmene har gitt nyttige innspill til bl.a. tilrettelegging og oppfølging av 

doktorgradsutdanningene og satsing på eksternt finansierte prosjekter. Samtidig har både utvalgs-

medlemmene og viserektor stilt spørsmål ved om sammensetningen av utvalget er rett, sett i lys av det 

vedtatte mandatet. I mandatet legges det vekt på at Forskningsutvalget, i tillegg til å være rådgivende, 

skal være et strategisk og samordnende organ. Medlemmene som er oppnevnt i nåværende 
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forskningsutvalg har ulik forankring i sine fakultet og doktorgradsprogrammer, og har derved også 

variabelt engasjement i de sakene som behandles. Innspillene til sakene er oftest relatert til medlemmets 

eget ståsted i institusjonen, og det er utfordrende å løfte sakene og diskusjonene til å gjelde 

institusjonens felles strategiske utfordringer og løsninger.  

 

På denne bakgrunn legges det frem et forslag til ny sammensetning og mandat for Forskningsutvalget ved 

Universitetet i Sørøst-Norge. Nedenfor følger kommentarer til endringsforslagene i opprinnelig mandat. 

 

Forslag til nytt formål for Forskningsutvalget 

Under punkt 1: «Utvalgets formål» er det satt inn et nytt innledende avsnitt om hvordan Forsknings-

utvalget skal bidra til å oppfylle USNs ambisjoner innenfor forsknings- og innovasjonsarbeid, jf. vedtatt 

strategi for forskning og faglig utviklingsarbeid 2017-2021. Hensikten er å tydeliggjøre koblingen mellom 

Forskningsutvalget og USNs overordnede strategi innenfor forskning. 

 

I tredje avsnitt, andre setning er formuleringen «Forskningsutvalget skal være HSNs forskningsetiske 

utvalg» byttet ut med følgende setning «Forskningsutvalget skal tilse at universitetet har systemer og 

ordninger som sikrer at forskning ved USN skjer i henhold til anerkjente forskningsetiske normer». 

Forslaget til endring er gjort med bakgrunn i styrets vedtak i S-sak 34/17, «Nytt forskningsetisk 

rammeverk for HSN» som inkluderte oppnevning av et eget Redelighetsutvalg som har ansvaret for å 

behandle saker om mulige brudd på forskningsetiske normer. 

 

Forslag til nytt mandat 

I forslaget til nytt mandat er det gjort en del språklige justeringer, i tillegg er det fjernet og tilføyd noen 

punkter. Endringene kommenteres nedenfor:Ø 

 

 2.1 til 2.4: Først og fremst språklige justeringer. 

 2.5: Her har man slått sammen 2.5 og 2.9, som begge omhandler doktorgradsprogrammene. 

 2.6: Er justert i henhold til S-sak 34/17, «Nytt forskningsetisk rammeverk for HSN». 

 2.8: Punktet foreslås fjernet. Håndtering av skjemaer og avtalemaler innenfor doktorgradene er en 

driftsoppgave som Avdeling for forskning, innovasjon og internasjonalisering og Avdeling for 

utdanning og studiekvalitet, i samarbeid med de administrative programkoordinatorene og 

programutvalgene finner løsninger på. 

 Nytt punkt 2.8: Her er det foreslått et avsnitt med følgende formulering: «Utvalget skal gi innspill til 

kriterier for å fordele KD- stipendiater». Begrunnelsen for dette punktet er behovet for en overordnet 

strategisk drøfting rundt fordeling av KD-stipendiater i lys av USNs ambisjoner om å øke omfanget av 

eksterne inntekter og være internasjonalt konkurransedyktig. 

 2.9: Punktet foreslås fjernet. Innholdet ivaretas gjennom justeringen i punkt 2.5. 

 Nytt punkt 2.9: Gammelt punkt 2.10. Her er referansen til punkt i ph.d.-forskrift oppdatert. 

 Nytt punkt 2.10: Her foreslås følgende formulering: «Utvalget skal sikre at sakene blir godt belyst 

gjennom å invitere inn de som er berørt av sakene som behandles og andre aktører som kan bringe 

inn ny kunnskap og nye perspektiver i sakene.» Hensikten med dette punktet er å sikre at 

Forskningsutvalget får et best mulig grunnlag for de strategiske diskusjonene i utvalget. 
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Forslag til ny sammensetning av Forskningsutvalget 

I det nye forslaget til sammensetning av Forskningsutvalget, avsnitt 3, består utvalget av dekanene ved de 

fire fakultetene, viserektor for utdanning og utdanningskvalitet, og viserektor for forskning, innovasjon og 

internasjonalisering (leder).  

 

Begrunnelsen for å sette sammen et utvalg bestående av dekanene og viserektor for utdanning og 

studiekvalitet er først og fremst for å styrke den institusjonelle forankringen av Forskningsutvalget og 

forpliktelsene m.h.t. å følge opp diskusjonene i utvalget. USN har høye ambisjoner for sin forsknings-

aktivitet. Institusjonen skal være internasjonalt konkurransedyktig og kjennetegnet av et tett samarbeid 

med samfunns- og næringsliv, både regionalt og nasjonalt. De siste årene har universitetet økt innsatsen 

for å styrke kvaliteten i forskerutdanningen, etablere forskningsgrupper (med vekt på en tverrfaglig 

profil), styrke forskningssamarbeid med regionale og nasjonale partnere, øke omfanget av eksternt 

finansierte forsknings- og utviklingsprosjekter, og å sikre at forskningen skjer i henhold til anerkjente 

forskningsetiske normer. Disse utfordringene stiller høye krav til en strategisk og samordnet innsats ved 

USN. Gjennom dekanenes deltagelse i utvalget sikrer man at sakene springer ut av og blir implementert i 

de fire fakultetene. Det som drøftes av forslag og løsninger i utvalget, bør sette retning og standard for 

hele institusjonen innenfor forskningsområdet. Endringene har til hensikt å styrke forankringen av og 

kvaliteten i sakene som blir behandlet. 

 

Et premiss for den nye sammensetningen, er at Forskningsutvalget skal sikre at sakene blir godt belyst 

gjennom å invitere inn de som er berørt av sakene og andre aktører som kan bringe inn ny kunnskap i og 

nye perspektiver på saken. Poenget med å invitere inn disse aktørene er å sikre et best mulig grunnlag for 

de strategiske diskusjonene i utvalget. 

 

Det foreslås også at utvalget skal ha fem varamedlemmer. Dekanene oppnevner en av sine visedekaner 

som vara til utvalget, og viserektor for utdanning og studiekvalitet oppnevner en av sine seksjonsledere 

som vara til utvalget. En av dekanene utpekes av viserektor som nestleder, og nestleder leder utvalgets 

møter i viserektors fravær. 

 

Vurdering 

Forslaget til ny sammensetning og nytt mandat for Forskningsutvalget er et av flere grep USN ønsker å 

gjøre for å fylle ambisjonene universitet har innenfor forsknings- og utviklingsarbeidet. Det er et stort 

behov for å styrke den felles forståelsen av hva som er utfordringene innen feltet, å utvikle felles eierskap 

til løsninger, og å forsterke forpliktelsene til å følge opp de sakene som Forskningsutvalget drøfter. 

   

Vedlegg:  
1. Sammensetning og mandat for Forskningsutvalget ved Høgskolen i Sørøst-Norge, vedtatt av 

styret 11. februar 2016. 

2. Nytt forslag til «Sammensetning og mandat for Forskningsutvalget ved Universitetet i Sørøst-

Norge.  

 

 

Petter Aasen 

Rektor 

 



Sammensetning og mandat for Forskningsutvalget ved Høgskolen i Sørøst-Norge  
Mandat fastsatt av styret ved Høgskolen i Sørøst-Norge 11. februar 2016.  
 
1. Utvalgets formål  
Forskningsutvalget skal være et strategisk, samordnende og rådgivende organ når det gjelder HSNs 
forskningsvirksomhet, utviklingsarbeid og forskerutdanninger.  
Forskningsutvalget skal harmonisere og øke kvaliteten på og omfanget av forskningsvirksomheten, 
utviklingsarbeidet og forskerutdanningene ved HSN. Forskningsutvalget skal være HSNs forskningsetiske utvalg.  
 
2. Mandat  
2.1 Utvalget skal gi råd i spørsmål knyttet til forskningsstrategi og overordnede forskningsrelevante 
problemstillinger og saker (forskning, utviklingsarbeid og innovasjon).  

2.2 Utvalget skal gi råd i saker som gjelder rammebetingelser for forskning, og bidra til at samarbeid, 
samordning og helhetstenking ivaretas.  

2.3 Utvalget skal være pådriver for saker som kan bidra til at HSN når sine mål innen FoU.  

2.4 Utvalget skal stimulere til økt aktivitet innen FoU og arbeide for å synliggjøre HSNs FoU-arbeid.  

2.5 Utvalget skal gi råd om kvalitetsarbeidet for doktorgradsprogrammene.  

2.6 Utvalget skal gi råd og uttalelse i saker om mulig brudd på anerkjente etiske normer og etiske spørsmål 
relatert til forskning og forskningsformidling.  

2.7 Utvalget skal avgi årlig rapport til styret om virksomheten foregående år, med anbefalinger til tiltak som bør 
iverksettes eller områder som bør ha særlig oppmerksomhet.  
 
Forskningsutvalget har beslutningsmyndighet i følgende saker:  
2.8 Utvalget skal koordinere på tvers av HSNs doktorgradsområder og vedta for eksempel skjemaer og 
avtalemaler som brukes i doktorgradene.  

2.9 Forskningsutvalget skal harmonisere ressurser som veiledningstilbud, undervisningstilbud og krav til 
deltakerne i doktorgradsprogrammene.  
2.10 Utvalget skal fatte vedtak som omhandlet i ph.d.-forskriften § 2-7 fjerde ledd vedrørende tvungen 
avslutning av ph.d.-utdanningen.  
 
3. Sammensetning, ledelse og sekretariat  
3.1 Forskningsutvalgets har følgende sammensetning:  

 Viserektor for forskning (leder)  

 En aktiv forsker fra hvert doktorgradsprogram  

 En doktorgradsstipendiat  

 Biblioteksjef  

 Viserektor for utdanning  

 
Det skal tilstrebes kjønnsmessig balanse blant utvalgets medlemmer.  
 

3.2 Utvalget skal ha fire varamedlemmer. Stipendiatmedlemmet har personlig vara, de øvrige 
varamedlemmene står på liste.  

3.3 Viserektor for utdanning leder utvalgets møter i leders fravær.  

3.4 Observatører kan innkalles ved behov og gis talerett i møtene. I saker som vedrører forskerutdanning, skal 
lederne av ph.d.-programutvalgene kalles inn som observatører.  

3.5 Medlemmer og varamedlemmer oppnevnes av rektor etter forslag fra fakultetene.  

3.6 Funksjonstiden for Forskningsutvalgets medlemmer skal normalt være fire år.  

3.7 Viserektor forskning sørger for sekretariat for utvalget. I saker som gjelder forskerutdanning skal 
saksutredningen legges til avdeling for utdanning.  

3.8 Forskningsutvalget fastsetter selv sin forretningsorden.  
 
4. Ikrafttredelse  
Mandatet trer i kraft 12.02.15. 



 
 

Sammensetning og mandat for Forskningsutvalget ved Universitetet i Sørøst-Norge 

Fastsatt av styret ved Universitetet i Sørøst-Norge (USN) 15. juni 2018 

1. Utvalgets formål 

Forskningsutvalgets formål er å bidra til at USNs forsknings- og innovasjonsarbeid er internasjonalt 
konkurransedyktig og kjennetegnes av tett samspill med samfunns- og næringsliv, både regionalt, 
nasjonalt og internasjonalt. 
 
Forskningsutvalget skal være et strategisk, samordnende og rådgivende organ når det gjelder USNs 
forskningsvirksomhet, utviklingsarbeid og forskerutdanninger. 
 
Forskningsutvalget skal harmonisere og øke kvaliteten på og omfanget av forskningsvirksomheten, 
utviklingsarbeidet og forskerutdanningene ved USN.  Forskningsutvalget skal tilse at universitetet har 
systemer og ordninger som sikrer at forskningen ved USN skjer i henhold til anerkjente 
forskningsetiske normer.  
 

2. Mandat 

2.1 Utvalget skal bidra til oppfølging av forskningsstrategien og gi råd og innspill til overordnede 

forskningsrelevante problemstillinger og saker (forskning, utviklingsarbeid og innovasjon). 

2.2 Utvalget skal gi råd i saker som gjelder rammebetingelser for forskning, og bidra til at samarbeid, 

samordning og helhetstenking ivaretas. 

2.3 Utvalget skal være pådriver for saker som kan bidra til at USN når sine mål innen forsknings- og 

innovasjonsarbeid. 

2.4 Utvalget skal stimulere til økt aktivitet innen FoU og arbeide for å synliggjøre USNs forsknings- og 

innovasjonsarbeid. 

2.5 Utvalget skal gi råd om harmonisering av og kvalitetsutvikling i doktorgradsprogrammene, bl.a. 

innenfor veiledningstilbud, undervisningstilbud og krav til deltagerne i 

doktorgradsprogrammene. 

2.6 Utvalget skal gi råd om systemer og ordninger som sikrer at forskningen ved USN skjer i henhold 

til anerkjente forskningsetiske normer. 

2.7 Utvalget skal avgi årlig rapport til styret om virksomheten foregående år, med anbefalinger til 

tiltak som bør iverksettes eller områder som bør ha særlig oppmerksomhet. 

2.8 Utvalget skal gi innspill til kriterier for å fordele KD-stipendiater 

2.9 Utvalget skal fatte vedtak som omhandlet i ph.d.-forskriften § 2-11 vedrørende tvungen 

avslutning av ph.d.-utdanningen ved uredelighet. 

2.10 Utvalget skal sikre at sakene blir godt belyst gjennom å invitere inn de som er berørt av sakene 

som behandles og andre aktører som kan bringe inn ny kunnskap i og nye perspektiver på 

sakene. 

3. Sammensetning, ledelse og sekretariat 

3.1 Forskningsutvalgets har følgende sammensetning: 

 Viserektor for forskning, innovasjon og internasjonalisering (leder) 

 Dekanene for fakultetene 

 Viserektor for utdanning og studiekvalitet 



 
 

3.1. Utvalget skal ha fem varamedlemmer. Dekanene oppnevner en av sine visedekaner som 

vara til utvalget, og viserektor for utdanning og studiekvalitet oppnevner en av sine 

seksjonsledere som vara til utvalget.  En av dekanen utpekes av viserektor som nestleder, og 

nestleder leder utvalgets møter i viserektors fravær. 

3.2. Observatører kan innkalles for å få belyst sakene som behandles i møte og gis talerett i 

møtene. 

3.3. Viserektor for forskning, innovasjon og internasjonalisering sørger for sekretariat for 

utvalget. Forskningsutvalget fastsetter selv sin forretningsorden. 

 

4. Ikrafttredelse 

Mandatet trer i kraft 01.08.2018 
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Personalpolitiske retningsliner for Universitetet i Søraust-Noreg 

 

Saka i korte trekk 

Saka gjeld fastsetting av personalpolitiske retningsliner for USN. Universitetet har retningsliner på mange 

område innanfor personal- og organisasjonsfeltet, men manglar ein overordna politikk. 

 

Forslag til vedtak 

Styret vedtek Personalpolitiske retningsliner ved Universitetet i Søraust-Noreg i tråd med forslaget.  

 

Saksopplysingar 

Universitetet sine personalpolitiske retningsliner skal underbygge strategidokumentet til universitetet og 

bidra til å realisere dei overordna måla til universitetet, og fremja best mogleg forvalting og utvikling av dei 

menneskelege ressursane. USNs personalpolitiske retningsliner skal vera ei rettesnor for leiarar i å utøve 

god personalleiing og synleggjere verdiar og haldningar som skal prege organisasjonen. 

 

Dei personalpolitiske retningslinene skal bidra til å:  

 

 innfri dei overordna faglege måla til verksemda og strategiske ambisjonar  

 fremje verdigrunnlaget til verksemda  

 leggje til rette for eit godt og utviklande arbeidsmiljø  

 leggje til rette for god leiing og ivaretaking av tilsette  

 rekruttera og halda på dugelege medarbeidarar 

 
Dokumentet har vore drøfta med tillitsvalde, og dei har medverka til det endelege dokumentet.  

 

Vurdering 

Dei personalpolitiske retningslinene er fundamenterte på gjeldande lovar, avtaleverk og politiske føringar, 

medrekna Lov om universitet og høgskular, Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern, Lov om statens 

ansatte, Statens personalhandbok og medråderett for dei tilsette gjennom Hovudavtala, som nokre av dei 

viktigaste. 
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Retningslinene er bygde opp på ei plattform som all personalutvikling og personaladministrasjon skal 

forankrast i. Dei skal medverke til ein einskapleg praksis ved USN. Dokumentet har funne forma si ut frå eit 

ønske om å samla alle dei viktigaste personalpolitiske tema éin stad. Ein del tema er difor attgjevne i 

kortform for å gje eit fullstendig oversyn på området. På dei områda der det finst eigne retningsliner eller 

avtaler, er det vist til desse med direkte lenkje i dokumentet. 

 

Døme på tema som er tekne inn i dei personalpolitiske retningslinene er arbeidsmiljø, arbeidsvilkår, 
arbeidstid, permisjonsrettar, arbeidsplanar for tilsette i undervisings- og forskarstillingar, sidegjeremål, 
kompetanse- og karriereutvikling, medverknad og medråderett, lønspolitikk, livsfasepolitikk, likestilling og 
mangfald, etiske retningsliner og gåver i tenesta. 
 

   

Saksdokument:  
1. Utkast til Personalpolitiske retningsliner for USN 

 

 

Petter Aasen 

Rektor 
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I. Innledning    
De personalpolitiske retningslinjer skal understøtte universitetets ambisjoner og mål, fremme en 
profesjonell og effektiv forvaltning, samt bidra til trivsel på arbeidsplassen og utvikling av de menneskelige 
ressursene.  
 
USNs personalpolitiske retningslinjer reflekterer underliggende dokumenter og skal legge til rette for 
utøvelse av god personalledelse i tråd med virksomhetens verdier. 
 
Ansatte er forpliktet til å følge opp de føringene som følger av disse retningslinjene.  
 
De personalpolitiske retningslinjene skal bidra til å:  

 innfri virksomhetens overordnede faglige mål og strategiske ambisjoner,  

 fremme virksomhetens verdigrunnlag,  

 tilrettelegge for et godt og utviklende arbeidsmiljø,  

 tilrettelegge for god ledelse og ivaretakelse av ansatte,  

 rekruttere og beholde dyktige medarbeidere,  

 sikre at USN er dynamisk og omstillingsvillig og møter et arbeids- og samfunnsliv i stadig endring. 

 

II. Personalpolitisk grunnlag 
De personalpolitiske retningslinjene bygger på gjeldende lover, avtaleverk og politiske føringer, herunder 
Lov om universiteter og høgskoler, Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern, Lov om statens ansatte 
(statsansatteloven), Statens personalhåndbok og de ansattes medbestemmelse gjennom Hovedavtalen, 
som noen av de viktigste. 
 
Retningslinjene skal bidra til at premissene og føringene for ansatte i virksomheten er forutsigbare, samtidig 
som de skal gi handlingsrom og fleksibilitet for tilpasning til omskiftelige og endrede rammebetingelser.  
 
USN vil legge til rette for god internasjonal forskerrekruttering- og mobilitet og arbeide for at personal- og 
FoU-systemene er i tråd med standardene knyttet til HR-Excellence in research - sertifisering basert på EU 
initiativet Charter & Code (C&C).  
 

III. Verdigrunnlag 
Gjennom profesjonsrettet, arbeidslivsorientert og samfunnsrelevant utdanning og forskning bidrar USN til 
utviklingen av et bærekraftig kunnskapssamfunn. USN fremmer dannelse, kritisk tenkning og lærer 
studentene å ta ansvar i det globale samfunn. USN bidrar til å forme omgivelsene ved å være tett på 
arbeids- og samfunnslivet. Samarbeid på tvers av fag og studiesteder ligger til grunn for alle ambisjoner, 
planer og aktiviteter. Studentene møter ansatte som både utfordrer og støtter dem i læringsprosessene. 
 
Våre verdier tar utgangspunkt i at kunnskap skal gi mot til å satse og kraft til å vokse. 
 
Universitetet bygger virksomheten på prinsippet om likeverd og likestilling. Alle medarbeidere, uavhengig 
av kjønn, etnisk bakgrunn, funksjonsevne eller seksuell orientering, skal ha individuell innflytelse og ansvar i 
forhold til sine arbeidsoppgaver. USN integrerer mangfold som et bevisst element i aktiviteter, behandler 
alle medarbeidere som likeverdige og motarbeider alle former for diskriminering og usaklig 
forskjellsbehandling.  
 
Universitetets personalpolitikk med tilhørende retningslinjer skal konkretisere og understøtte disse 
verdiene.  
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IV. Personalpolitiske føringer  

1. Arbeidsmiljø 

Lærefriheten, vitenskapelige metoder, saklighetslære, kritisk refleksjon, kildekritikk og meningsbrytning er 
kjerneverdier i høyere utdanning. All kommunikasjon skal bygge på disse verdiene.  
 
Ansatte i USN har en høflig og respektfull omgangsform i møte med både med eksterne samarbeidsparter, 
kolleger, ledere og studenter.  
 
Arbeidsmiljøet skal fremme et inkluderende arbeidsliv og legge til rette for godt fysisk og psykososialt 
arbeidsmiljø. Alle ansatte har et ansvar for arbeidsmiljøet ved høgskolen og skal bidra til å skape trygghet og 
trivsel både for seg selv og andre. Arbeidsmiljøet skal preges av respekt for individet, og hvor 
diskriminering, mobbing, og trakassering ikke tåles.  
 
Ansatte som innehar lederposisjoner, eller som står i en asymmetrisk relasjon til studenter eller ansatte må 

være bevisst ubalansen i maktforholdet og sørge for en sunn og trygg relasjon.  

 

Ansatte har et ansvar for å gripe inn, slik at motsetninger som oppstår ikke skaper varige konflikter og 

dermed et dårlig arbeidsmiljø. Det oppfordres til en kultur hvor vi snakker til - og med hverandre, og ikke 

om hverandre, og omtaler hverandre med respekt.  

Det er utarbeidet retningslinjer for å forebygge uønskede hendelser og fastsatt prosedyrer for å følge opp 
og iverksette tiltak dersom det mottas bekymringsmeldinger eller varsler. USN har et juridisk ansvar for å 
håndtere alle varsler på en profesjonell og korrekt måte, hvor alle parter skal bli hørt.   
 
Medvirkning og medbestemmelse fra ansatte og tjenestemannsorganisasjonene er et bærende element 
som påvirker arbeidsmiljøet på en god måte. USN vil i samarbeid med arbeidsmiljøutvalget og 
vernetjenesten planlegge og gjennomføre arbeidsmiljøundersøkelser. Tillitsvalgte er også viktige 
medspillere i arbeidet med å iverksette målrettede tiltak for å ivareta og utvikle et godt arbeidsmiljø.  
 

2. Arbeidsvilkår 

I henhold til arbeidsmiljøloven skal alle ansatte ha en skriftlig arbeidsavtale om sitt arbeidsforhold ved 
høgskolen. Arbeidsavtalen skal blant annet beskrive arbeidstakerens tittel, stilling/arbeidskategori og lønn, 
samt arbeidsforholdets varighet. Arbeidsavtalen regulerer også hovedarbeidssted for den ansatte.  
 
For å leve opp til verdien nær og tilgjengelig – tett på studentene, samt fagutvikling i fag- og forskergrupper, 
er tilstedeværelse på et av USNs studiesteder avgjørende. Som hovedregel skal alle ansatte være til stede 
på arbeidsplassen eventuelt et av de andre studiestedene i arbeidstiden, med mindre faglige eller andre 
grunner tilsier at arbeidet legges til andre steder. I slike tilfeller skal dette gjøres etter samtykke med 
nærmeste leder og i samsvar med gjeldende regler for fravær.  

Alle ansatte skal benytte virksomhetens digitale kalender og funksjonen «delt kalender» slik at det er enkel 
tilgang til hvor den ansatte befinner seg. Dette er særlig viktig når det oppstår hendelser og det er behov 
for å vite hvor den ansatte oppholder seg.  

USN har ambisjon og forventning om at ansatte i undervisnings- og forskerstillinger engasjerer seg i 
eksternfinansiert virksomhet i samsvar med vedtatte overordnede prinsipper og gjeldende regelverk. Det er 
viktig at det legges til rette for dette.  
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3. Arbeidstid  

Normalarbeidstid for alle ansatte ved universitetet er 37,5 timer pr uke i 100% stilling. For vitenskapelig 
ansatte og teknisk ansatte utarbeides det en arbeidsplan for studieåret. Det innebærer en arbeidsplan med 
netto 1687,5 arbeidstimer pr. år. Ved fylte 60 år vil arbeidstiden bli redusert frem mot pensjonsalder. 
 
Dekanen har ansvar for at de arbeidsoppgavene som følger av den til enhver tid gjeldende studieportefølje 
kan løses av fagmiljøet innenfor ordinær arbeidstid. Det skal ikke planlegges med aktiviteter som forutsetter 
overtidsbruk.  
 
Bruk av overtid for ansatte skal være «siste utvei» og skal være pålagt av nærmeste leder. Dette av hensyn 
til ansattes arbeidssituasjon og arbeidsbelastning og mulighet for god økonomistyring og forvaltning. Det 
vises for øvrig til utarbeidede retningslinjer for bruk av overtid for ansatte ved USN (link).  
 
Administrativt og teknisk ansatte skal føre arbeidstid i universitetets elektroniske system etter gjeldende 
regler. Ansatte i undervisnings- og forskerstillinger og ledere skal som et minimum registrere sitt fravær 
(ferie, egenmelding osv.) i det samme systemet 
 
Når det gjelder BOA-finansiert virksomhet kreves det timeregistrering av hensyn til blant annet 
prosjektstyring, inntektsføring, regnskap og rapportering. 
 

4. Stillings- og funksjonsbeskrivelser  

Det er et lederansvar å sørge for at det utarbeides stillings- og/eller funksjonsbeskrivelser for ansatte, 
herunder også de som er i lederstillinger, ansatte med særskilte funksjoner og administrative stillinger ved 
USN (link). Det er godkjent utlysningstekst (vedtatt i tilsettingsorganet) som danner grunnlag for 
stillingsbeskrivelsen.  
 
Som følge av naturlig utvikling innen de ulike fagområdene, i virksomheten og organisasjon må det 
påregnes endringer i stillings- og funksjonsbeskrivelsen. Stillings- og funksjonsbeskrivelser vil være underlag 
for de årlige medarbeidersamtalene. 
 

5. Sidegjøremål - bierverv 

USN har i utgangspunktet en positiv holdning til sidegjøremål og har derfor utarbeidet interne retningslinjer 
for dette. Formålet med interne retningslinjer for sidegjøremål er å verne om universitetets omdømme og 
de ansattes tillit og integritet, ved at det legges opp til åpenhet om mulige interessekonflikter og håndtering 
av slike.  
 
Med sidegjøremål forstås ethvert arbeid og verv som innehas i tillegg til den ordinære stillingen (også 
oppdragsstillinger), uansett om det er lønnet eller ikke, er tilfeldig eller permanent, og som ikke regnes til 
privatlivet. Som sidegjøremål anses også arbeid som utføres gjennom et foretak eller selskap som helt eller 
delvis eies av den ansatte.  
 
Retningslinjene omtaler også hva sidegjøremålet kan være. Sidegjøremålet skal meldes og avklares med 
nærmeste leder. Det vises for øvrig til retningslinjene i sin helhet som omtaler dette grundigere (Lenke). 
 



 

Side 6 av 11 

 

6. Permisjonsrettigheter  

Med unntak av rettighetspermisjoner skal søknader om permisjon vedtas i universitetets tilsettingsorgan. 
Vedtak fattes på bakgrunn av gjeldende lover og regler, samt de retningslinjer som fremkommer i Statens 
personalhåndbok, USNs personalreglement og etter innstilling fra nærmeste leder.  
 
Det gis som hovedregel ikke permisjon for å gå over i en annen fast stilling internt ved USN.  
 

7. Arbeidsplaner for ansatte i undervisnings- og forskerstillinger  

Virksomheten skal ha gjennomgående prinsipper for arbeidsplanlegging for ansatte undervisnings- og 
forskerstillinger og teknisk ansatte i undervisningsstillinger. Arbeidsplanen er et dynamisk verktøy som 
redegjør for hovedoppgaver og arbeidsfordeling innenfor en planleggingssyklus. Arbeidsplanleggingen skal 
gjennomføres i tråd med institusjonelle prinsipper og føringer for dette arbeidet.  
 
Universitetets prinsipper for arbeidsplanlegging skal underbygge virksomhetens strategiske ambisjoner og 
skal være et redskap for å benytte personalets kompetanse og arbeidskapasitet på en hensiktsmessig og 
rettferdig måte.  
 
Alle ansatte i undervisnings- og forskerstillinger skal ha arbeidsplaner som dokumenterer hvordan årsverket 
er fordelt på oppgavekategoriene og som angir andel av årsverket knyttet til det enkelte studieprogram og 
emne. I tråd med studietilsynsforskriften skal det i arbeidsplanen fremkomme hvordan medarbeiderens 
FoUI-virksomhet understøtter de ulike studieprogrammene den ansatte bidrar på.   
 
Det vises for øvrig til prinsipper for arbeidsplanlegging ved USN (lenke). 
 

8. Organisasjon og ledelse  

Universitetet har et styre for virksomheten.  
 
USN har en ledelsesstruktur med ansatt rektor, en prorektor og to viserektorer henholdsvis viserektor for 
forskning, innovasjon og internasjonalisering og viserektor for studie- og utdanningskvalitet. Fakultetene 
ledes av en dekan og de administrative avdelingene ledes av en avdelingsdirektør. Disse, sammen med 
stabs- og kommunikasjonssjef utgjør høgskolens ledergruppe.  
 
Ledernivåene i universitetet er definert på fire ulike nivå, rektor og prorektor (nivå 1), viserektorer, dekaner 
og avdelingsdirektører (nivå 2), instituttledere, fakultetsdirektører og seksjonssjefer (nivå 3). I tillegg er det 
etablert et ledernivå fire med seksjonssjefer tilsvarende de på ledernivå 3 og ledere i stillinger eller 
funksjoner, som har fått et delegert personalansvar. Dette gjelder f.eks., instituttnestledere, 
faggruppeledere og stedlige bibliotekledere (nivå 4).   
 
Ledere skal bidra til en faglig og strategisk utvikling av universitetet ved å utøve en ledelse i tråd med 
virksomhetens strategier, personalpolitiske retningslinjer, lov og avtaleverk og som viser retning og 
motiverer ansatte. God ledelse skal bidra til at alle ansatte får innflytelse og ansvar i forhold til sine 
arbeidsoppgaver, og sørge for at de får eierskap til virksomhetens mål ved å synliggjøre hvordan hver enkelt 
kan bidra til at målene nås.  
 
Det etableres ulike møtestruktur på fakultet- og avdelingsnivå for å legge til rette for medvirkning. Ledere 
skal forvalte og utvikle ressursene til fellesskapets beste og skape attraktive arbeidsplasser. Det krever at 
ledere er tydelige, har vilje til å prioritere og nødvendig handlekraft, slik at ønskede resultater oppnås.  
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Alle ansatte har et ansvar for utvikling av arbeidsplassen og arbeidsmiljøet, slik at virksomheten når målene 
og at hver enkelt får tatt i bruk sin kompetanse.  
 

9. Rekruttering  

USN skal være en attraktiv arbeidsplass som er konkurransedyktige på arbeidsmarkedet. Vi vil ta i bruk 
tilgjengelige virkemidler for å rekruttere de beste søkerne, utvikle talentet og beholde attraktiv 
kompetanse.  
 
Universitetet skal drive en langsiktig og helhetlig planlegging for å rekruttere og beholde dyktige 
medarbeidere og tilpasse universitetets samlede kompetanse til egne prioriteringer og samfunnets behov.  
Universitetet skal legge til rette for at undervisere, forskere og fagmiljø kan nå et høyt internasjonalt faglig 
nivå.  
 
Innenfor de rammer som gjelder skal det legges til rette for effektive rekrutterings- og tilsettingsprosesser. 
USN tilstreber tilsetting i faste stillinger og skal følge gjeldende lover og regler om midlertidig tilsetting.  
 
Universitetets verdier skal legges til grunn ved rekruttering av nye medarbeidere. Nyansatte ved USN møtes 
på en positiv og inkluderende måte hvor det blant annet legges til rette for opplæring og veiledning i 
arbeidsoppgavene. Så langt det er praktisk mulig legges det også til rette for fadderordning. 
 
Det skal også legges til rette for å ta imot internasjonale forskere som kan bidra inn i fagmiljøet, slik at 
oppholdet ved USN gir en god opplevelse. Mangfold blant ansatte er en mulighet og beriker fag- og 
arbeidsmiljøet. Universitetet skal gjøre et særlig innsats for å rekruttere ansatte slik at universitetets 
personale reflekterer mangfoldet i samfunnet for øvrig. 
 
Rekruttering og tilsetting skal skje på bakgrunn av utdanning, kompetanse og relevant praksis, erfaring og 
personlig egnethet (herunder samarbeidsevner, formidlingsevne mm.), jf statsansatteloven § 53 
Kvalifiseringsprinsippet.  
 

10. Kompetanse- og karriereutvikling  

Universitetet skal legge til rette for kompetanse- og karriereutvikling for både administrativt og teknisk 
ansatte og ansatte i undervisnings- og forskerstillinger. Dette for å møte endrede krav og forventninger, 
realisere universitetets strategiske ambisjoner og målsettinger og imøtekomme den enkelte medarbeiders 
behov og ønske om egenutvikling. Innenfor både undervisning/forskning og forvaltning/administrasjon 
endrer ny teknologi og digitalisering arbeidsoppgaver og arbeidsprosesser. God ledelse og oppdatert 
kunnskap om lov og regelverk må legges til grunn i all arbeidsutførelse og kompetanseutvikling. 
Kompetanseutvikling er i denne sammenheng i hovedprinsippet arbeidsgivers ansvar, men alle ansatte må 
være innstilt på kompetanseutvikling, endrede arbeidsformer og omstilling. 
 
Kompetanseutvikling skal ha som mål å øke erfaringsgrunnlaget, tilføre nye faglige perspektiv og tilegne seg 
oppdatert kunnskap som er relevant for stillingen. Det skal støttes opp om aktiviteter som bidrar til kvalitet, 
effektivitet og profesjonalitet i alle deler av virksomheten. USN skal gi mulighet for individuell 
kompetanseheving gjennom målrettede tiltak for etter- og videreutdanning, faglig opprykk, opprettelse av 
fag- og forskningsgrupper og kunnskapsdeling mellom medarbeidere.  
 
Nettverksbygging og samarbeid i fag- og forskergrupper internt og med andre institusjoner både nasjonalt 
og internasjonalt bidrar til kompetanseutvikling.  
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Universitetet vil motivere ansatte til kompetanseutvikling og faglig opprykk langs begge de to 
karriereveiene for førstestillinger, dosent og professor. Krav til opprykk ved USN skal være i tråd med 
universitetets retningslinjer ved tilsetting og opprykk, og bygge på nasjonale retningslinjer for tilsetting og 
opprykk. For nyansatte og unge medarbeidere vil karriereløpet til førsteamanuensis og professor anbefales.  
 
USN verdsetter ansatte som er motiverte for karriere- og kompetanseutvikling og vil så langt det er mulig 
legge til rette for dette innen relevante fagområder for både teknisk/administrativt ansatte og ansatte i 
undervisnings- og forskerstillinger.  
 

11. Medvirkning og medbestemmelse  

Ansatte skal gis reell mulighet til å delta i universitetets utforming og utvikling, blant annet gjennom 
informasjon og dialog i ulike fora på institusjons- og fakultet og avdelingsnivå. USN skal gi mulighet til 
individuell innflytelse i forhold til innhold, omfang og utførelse av egne arbeidsoppgaver. Dette skal skje i en 
dialog mellom den enkelte medarbeider, arbeidsgiver og kollegaer.  
 
Ansatte skal sikres reell mulighet til deltakelse og medvirkning, og tillitsvalgte utøver medbestemmelser i 
henhold til Hovedavtalen, Tilpasningsavtalen til hovedavtalen (lenke) og ved representasjon i kollegiale 
organer.  
 
Universitetet skal legge til rette for at tjenestemannsorganisasjonene involveres på et så tidlig tidspunkt i 
beslutningsprosessen at de sikres reell innflytelse på de avgjørelser som fattes (HA §12). Dette gjøres i 
hovedsak gjennom regelmessige IDF-møter (informasjon, drøfting og forhandling) på sentralt nivå og ID-
møter på fakultet- og avdelingsnivå. Lenke tilpasningsavtalen.  
 
USN ønsker å benytte de tillitsvalgtes kunnskap og erfaring i drift og utvikling av universitetet, samt i 
arbeidet med utforming og praktisering av personalpolitikken. Arbeidsgiver skal sørge for en kontinuerlig 
oppfølging og opplæring av ledere og tillitsvalgte for å styrke medbestemmelse og samarbeidskompetanse, 
jf Hovedavtalen § 5.3.1. 
 
Det vises for øvrig til Hovedavtalen i staten og tilpasningsavtalen ved USN.  
 

12. Lønnspolitikk  

Universitetet i Sørøst-Norge skal ha en lønnspolitikk som er forankret i virksomhetens mål, og den skal være 
en del av virksomhetens samlede strategier, politiske føringer, planer og virkemidler.  
 
USN bestreber seg på å oppnå en god lønnspolitikk for alle ansatte. Universitetets lønnspolitiske ambisjon 
er at virksomheten har konkurransedyktige lønnsbetingelser og er i stand til å rekruttere og beholde dyktige 
medarbeidere og nødvendig kompetanse. Det er et mål at lønnspolitikken oppleves som tydelig og 
rettferdig. De ansatte er den viktigste ressursen for at universitetet skal nå sine mål og oppfylle 
samfunnsoppdraget. Det skal derfor gis rom for å belønne innsats og gode prestasjoner som bidrar til å 
beholde kvalifiserte og motiverte medarbeidere. Lønnspolitikken skal sikre sammenheng mellom lønn, 
kompetanse, karriereutvikling og arbeidsinnsats og være et styrings- og utviklingsverktøy for lederne.  
 
Lønnspolitikken skal være enkel å ta i bruk og praktiseres både for ledere, medarbeidere og 
tjenestemannsorganisasjonene. Lønnspolitikken må være transparent og kjent for alle.  

 
Det vises for øvrig til USNs lokale lønnspolitikk, som justeres i tråd med tariffoppgjørene i Staten (lenke).  
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13. Lederstillinger  

Ansatte i lederstillinger ved USN (nivå 1, 2, 3 og 4) og ansatte i særlige uavhengige stillinger er i henhold til 
HTA § 13 (4) og arbeidsmiljøloven § 10-12 første ledd unntatt bestemmelsene om arbeidstid, herunder 
overtid og overtidsregistrering. Av dette fremgår at ansatte i disse stillingskategoriene i utgangspunktet skal 
stille sin arbeidskapasitet til arbeidsgivers rådighet ved arbeidsgivers behov, uten at dette utløser overtid. 
Arbeidsgiver kan likevel ikke pålegge ledere eller ansatte i særlige uavhengige stillinger et arbeidsomfang 
som medfører uheldige fysiske eller psykiske belastninger for den ansatte.  
 

14. Livsfasepolitikk  

Universitetet skal ha en personalpolitikk som gjør det mulig for medarbeidere å bruke sin kompetanse, 
kunnskap og erfaring på best mulig måte både for universitetet og for seg selv i alle faser av livet frem til 
pensjonsalder. USN har fremforhandlet redusert arbeidstid for seniorer. USN anser det som en styrke at 
personalet består av ansatte med variert alder og kompetansebakgrunn og en relativ lik fordeling mellom 
kvinner og menn.  
 
I en livsfasepolitikk erkjennes det at den enkeltes behov, engasjement og forutsetninger vil variere gjennom 
en yrkeskarriere. Det er viktig å støtte opp under balansen mellom arbeid og fritid for de ansatte. Dette er 
viktig med tanke på yngre nyrekrutterte som har omsorgsansvar, og for ansatte med omsorgs- og 
pleieansvar forøvrig. Universitetets personalpolitikk skal gi mulighet for livslang utvikling og læring. Det er et 
lederansvar å ta opp livsfaseperspektivet i medarbeidersamtaler. Ved pensjonsalder skal det gjennomføres 
seniorsamtaler med den enkelte om muligheter for å stå utover aldersgrense. Den ansatte kan ta med seg 
en tillitsvalgt inn i samtalen hvis ønskelig. 
 
Universitetet har inngått avtale om et inkluderende arbeidsliv (IA-avtalen) som legger opp til at hver enkelt 
arbeidsplass skal forebygge sykefravær, øke rekrutteringen til arbeidslivet av personer som ikke har et 
arbeidsforhold, og legge til rette for at arbeidstakere står lengre i arbeid.  
 
Livsfasepolitikken ved universitetet tar utgangspunkt i St. melding 19 (2008-2009) «Ei forvaltning for 
demokrati og felleskap» hvor seniorpolitikken er en integrert del i et helhetlig livsløpsperspektiv. 
Livsfasepolitikken inngår som del i det generelle og systematiske HMS-arbeidet. 
 
Det vises til universitetets retningslinjer om emeritusordning og velferdsordninger ved USN samt gjeldende 
lov- og avtaleverk og reglement som berører livsfasepolitikken generelt og på et bredt område innen 
statsforvaltningen. (lenke) 
 

15. Likestillings- og mangfolds politikk  

Universitetets personalpolitiske retningslinjer skal bidra til å oppnå reell likestilling mellom kjønnene. I 
tillegg skal vi vise at mangfold blant ansatte er mulig og berikende.  
 
Universitetet vil videre legge til rette for at personer med innvandrerbakgrunn og personer med nedsatt 
funksjonsevne konkurrer på lik linje med øvrige søkere i rekrutteringsprosesser. USN tilbyr også praksis- 
eller hospiteringsmuligheter.  
 
Universitetet har et eget likestillings- og inkluderingsutvalg og det er utarbeidet en handlingsplan for 
likestilling og ikke-diskriminering i tråd med lov- og avtaleverket.  
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Arbeidet for likestilling skal i teori og praksis være integrert i alle deler og på alle nivå av universitetets 
virksomhet. Handlingsplanen danner utgangspunkt for de enkeltes fakultet- og avdelingers 
likestillingsarbeid. De tiltak de velger å iverksette skal reflekteres i plandokumenter og budsjett. 
 
Mangfoldets virkelighet og perspektiver skal synliggjøres blant annet i studie- og arbeidsforhold, i 
undervisning og forskningssammenheng og i all administrativ virksomhet og med en jevn fordeling av alder, 
kjønn og ulik bakgrunn blant undervisnings- og forskerpersonale, blant teknisk/administrative ansatte og i 
styrer/råd/utvalg.  
 

16. Etiske retningslinjer  

Universitetets virksomhet krever tillit, både fra myndighetene, utdanning- og forskningsmiljøer i inn- og 
utland og samfunnet for øvrig. Tillit er avhengig av profesjonalitet og dyktighet og at alle ansatte holder et 
høyt etisk nivå. Som forvaltere av samfunnets felles verdier har alle statsansatte et særlig ansvar for etisk 
forsvarlig adferd. Dette gjelder både i virksomhetsutøvelsen generelt og handlemåten til hver enkelt ansatt.  
Ansatte ved universitetet skal gjennom sitt virke ivareta grunnleggende verdier som åpenhet, respekt, 
lojalitet, tillit og ansvarlighet. 

 
USN forventer at alle ansatte opptrer med aktsomhet, redelighet og objektivitet og avstår fra handlinger 
som kan svekke tilliten til universitetet. Denne retningslinjen er ikke til hinder for saklig meningsbrytning og 
argumentasjon, og medfører heller ikke noen form for begrensning i ansattes rett til å si ifra eller varsle mv. 
 
USN har ikke utarbeidet generelle etiske retningslinjer, men forholder seg til Etiske retningslinjer for 
statstjenesten. Det er imidlertid utarbeidet etiske retningslinjer innenfor spesielle fagområder som f.eks. 
forskning, kommunikasjon og innkjøp. Alle ansatte ved USN er personlig ansvarlig for å utføre sitt arbeid i 
samsvar med disse retningslinjene.  
 
Det vises for øvrig også til USNs retningslinjer for konflikthåndtering og retningslinjer for seksuell 
trakassering. 
 

17. Gaver i tjenesten  

Universitetets ansatte skal ikke, verken for seg selv eller andre, ta imot eller legge til rette for å motta gaver, 
reiser, hotellopphold, bevertning, rabatter, lån eller andre ytelser eller fordeler som er egnet til eller av 
giveren er ment å påvirke deres tjenestehandlinger. Ansatte må i det hele ikke bruke sin stilling til å skaffe 
seg eller andre en uberettiget fordel. Dette gjelder også hvor disse fordelene ikke vil påvirke deres 
tjenestehandlinger, jf. Etiske retningslinjer for statstjenesten pkt. 4.5. Det vises for øvrig til «Veileder om 
gaver i tjenesten» (Lenke).  
 
Når det gjelder gaver til universitetet fra kommersielle aktører, vises det til Retningslinjer for bidrags- og 
oppdragsfinansiert aktivitet (BOA) (lenke). 
 

18. Omstilling  

Det er inngått avtale om medbestemmelse og omstilling for USN gjeldende fra 01.01.17 i tråd med 
Hovedavtalens § 11 (lenke). 
 
Med omstilling i denne avtalen forstås:  

 Organisasjonsendringer som følger av institusjonens inndeling og struktur  
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 Eventuell flytting av arbeidsoppgaver og omdisponering av personale som følge av det 
ovenstående  

 
Avtalens formål er å sikre ansattes medbestemmelsesrett, rettigheter og plikter i henhold til lov og 
kollektive og individuelle avtaler, samt sentrale personalpolitiske retningslinjer for omstillingsarbeid i statlig 
sektor i forbindelse med omstillingsprosesser som kan følge av en fusjonsprosess eller generelle behov for 
organisatoriske endringer. 
 

19. Virkningstidspunkt 

Universitetets personalpolitiske retningslinjer trer i kraft fra den dato drøfting er gjennomført og vedtatt av 
universitetsstyret. 
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Fastsettelse av ny forskrift om studier og eksamen ved Universitetet i Sørøst-

Norge 

 

Saken i korte trekk 

Saken gjelder fastsettelse av ny forskrift om studier og eksamen ved Universitetet i Sørøst-Norge (USN), 

gitt i medhold av universitets- og høyskoleloven. Dette forslaget sluttfører prosjektet for revisjon av 

universitetets tre forskrifter. 

 

Forslag til vedtak 

 

1. Styret ved Universitetet i Sørøst-Norge fastsetter ny forskrift om studier og eksamen ved 

Universitetet i Sørøst-Norge i tråd med anbefalingen, jf. vedlegg 1. 

 

2. Forskriften trer i kraft pr. 1. juli 2018. Samtidig oppheves forskrift om opptak, studier og eksamen 

ved Høgskolen i Sørøst-Norge. 

 

3. Bestemmelsen i § 2-2 første ledd bokstav e. oppheves når fireårig grunnskolelærerutdanning 

fases ut ved Universitetet i Sørøst-Norge.   

 

4. Rektor gis fullmakt til å fastsette størrelsen på dagbøter ved forsinket sensur i medhold av 

universitets- og høyskoleloven § 3-9. 

 

5. Rektor gis fullmakt til å foreta rene redaksjonelle endringer i forskriften frem mot publisering på 

www.lovdata.no den 1. juli 2018. 

 

 

Saksopplysninger 

Innledning 

Universitetets gjeldende forskrifter ble utarbeidet, sendt på høring og vedtatt innenfor et relativt kort 

tidsrom på ca. tre måneder, høsten 2015. Et hensiktsmessig forskriftsarbeid tar normalt opp mot et år fra 

igangsettelse til endelig vedtak, ikrafttredelse og implementering. Prosessen høsten 2015 tilfredsstilte 

kravene til utarbeidelse av forskrifter i medhold av forvaltningslovens kapittel VII. Det var likevel en 

forutsetning at det skulle gjennomføres en etterfølgende prosess med revisjon av forskriftene noe tid 

etter fusjonsprosessen, for å kvalitetssikre de rammebetingelsene forskriftene representerer.  

 

 Dokumentdato: 31.05.2018  

Saksbehandler: Synnev Aas Aaby 

Saksnummer: 17/02784-47  
Saksgang: Møtedato: 

Styret ved 

Universitetet i Sørøst-

Norge 

15.06.2018 

   

SAKSFREMLEGG 
___ ___ 
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I utgangspunktet var det tenkt at revisjonsprosjektet skulle omfatte en revidering av enkeltbestemmelser 

i forskrift om opptak, studier og eksamen og forskrift om ph.d.-utdanningen. Prosjektgruppen besluttet 

imidlertid å foreta en større kartlegging og gjennomgang både hva gjaldt struktur og materielt innhold. 

Denne gjennomgangen førte til en beslutning om å skille ut opptaksforskriften i en egen forskrift, foreta 

en revidering av ph.d.-forskriften og utarbeide en ny forskrift om studier og eksamen. Det ble videre 

besluttet å fase ut utfyllende bestemmelser for å unngå et to-delt lokalt regelverk, og innføre veiledende 

merknader til de enkelte bestemmelsene. 

 

Våren 2017 ble revisjonsprosjektet formelt igangsatt under ledelse av Avdeling for utdanning og 

studiekvalitet, v/Seksjon for studiekvalitet og analyse. Det ble opprettet fem referansegrupper som 

løpende har vært invitert inn i prosessen frem til endelig forslag. Ca. 40 personer har vært tilknyttet 

revisjonsarbeidet, og det har vært gjennomført fysiske workshops, Skype-møter og særmøter med 

referansegrupper og høringsinstanser underveis i revisjonsprosessen. Det har videre vært gjennomført 

løpende kontakt pr. e-post for avklaringer underveis i prosessen. 

 

Referansegruppene ble invitert inn til en foreløpig oppsummering av sentrale høringsinnspill etter 

høringsfristens utløp, ved Skype-møte den 31. mai. Det deltok ca. 20 personer på denne gjennomgangen.  

 

Revisjonsprosjektet har vært inndelt i to hovedfaser: 

 

 

 

Fase 1 – revisjon av forskrift om ph.d.-utdanningen og fastsettelse av ny opptaksforskrift 

 

Den 14. desember 2018 ble det fastsatt ny forskrift om opptak, jf. S-sak 79/17. Det ble samtidig besluttet 

å fase ut utfyllende bestemmelser til forskriften, og rektor fastsatte deretter på delegert myndighet fra 

styret merknader til de enkelte bestemmelsene. Bestemmelsene om opptak hadde frem til dette 

tidspunktet vært inkorporert i én felles forskrift om opptak, studier og eksamen ved Høgskolen i Sørøst-

Norge. 

 

I samme styremøte ble det fattet vedtak om endringer i ph.d.-forskriften, jf. S-sak 80/17. Dette arbeidet 

ble i hovedsak koordinert av Avdeling for forskning, innovasjon og internasjonalisering. 

 

 

 

 

Fase 2 – fastsettelse av ny forskrift om studier og eksamen 

 

Forslag til ny forskrift om studier og eksamen ved USN legges frem for styret. Samtidig oppheves 

utfyllende bestemmelser i sin helhet, og rektor fastsetter merknader til de enkelte bestemmelsene. 

 

 

 

Revisjonen som prosjekt avsluttes formelt etter styrets vedtak i fase 2, og ved utarbeidelse av sluttrapport 

med anbefalinger hva gjelder videre prosess for det løpende kvalitetsarbeidet. 

 

Det etterfølgende implementeringsarbeidet, herunder opplæring og utarbeidelse av hensiktsmessige 

rutiner og arbeidsbeskrivelser, utføres som linjeoppgave i Utdanningsavdelingen. Dette arbeidet vil blant 

annet omfatte en terminologiliste, i tett samarbeid med øvrige enheter og prosjekter ved universitetet, 

som også arbeider med definisjoner innenfor sine fagområder. Dette for å sikre en enhetlig praksis og lik 

forståelse av relevante begrep, som omtalt både i regelverket og universitetets øvrige dokumenthierarki. 

 

 



 

www.usn.no Vår referanse, 17/02784-47 Vår dato: 31.05.2018 

___ 

Side 3 av 14 
 

 

Premisser for revisjonsarbeidet 

 

Det har vært et førende prinsipp for prosjektgruppen at revisjonsprosjektet skulle gjennomføres i tett 

dialog med referansegruppene. Disse har vært sammensatt av faglige og administrative representanter, 

og Studentdemokratiet.  

 

Institusjonens erfaringer, nasjonale føringer og rammebetingelser for uh-sektoren har dannet underlaget 

for arbeidet og endelig forslag til ny forskrift om studier og eksamen.  

 

Det har videre vært et viktig prinsipp for prosjektgruppen at Studentdemokratiet skulle ha en tydelig 

stemme inn i revisjonsarbeidet, da forskriften regulerer deres rettigheter og plikter i stort omfang. 

Prosjektgruppen har hatt løpende dialog med Studentdemokratiet, også i siste fase og etter 

høringsfristens utløp. 

 

Prosjektgruppen opplever at det har vært et godt engasjement rundt revisjonsarbeidet, og har fått mange 

og adekvate innspill til både strukturelle og materielle endringer.  

 

Forholdet til forvaltningsloven, universitets- og høyskoleloven og USNs styringsdokumenter 

 

Forskrifter gitt i medhold av universitets og høyskoleloven (uhl.) følger prosessbestemmelsene i 

forvaltningsloven kapittel VII. For prosjektgruppen har det vært viktig med en forventningsavklaring om 

forskriftens status, og hva forskriften rent faktisk skal regulere. Det følger av forvaltningsloven § 2 bokstav 

b at en forskrift er: 

 

et vedtak som gjelder rettigheter eller plikter til et ubestemt antall eller en ubestemt krets av personer 

 

Delegasjon av myndighet fra styret til rektor innenfor enkelte av bestemmelsene vil være hensiktsmessig, 

men må avgrenses mot forskriftsbestemmelser som i for stor grad inneholder fasilitering av interne 

arbeidsprosesser og øvrige ansvarsforhold internt i organisasjonen, mer enn en regulering av rettigheter 

og plikter. Dette er prosesser som beskrives i merknadene til de enkelte bestemmelsene, 

kvalitetssystemet, andre deler av USNs dokumenthierarki innenfor det løpende kvalitetsarbeidet og 

rektors eventuelle videredelegasjon.  

 

Ved utfasing av dagens utfyllende bestemmelser og innføring av merknader til de enkelte bestemmelsene 

vurderer prosjektgruppen det slik at det er gjort en tydeligere avgrensning mellom formelle 

forskriftsbestemmelser som regulerer rettigheter og plikter, og de nærmere beskrivelsene som enten skal 

gi en veiledning til bedre å forstå bestemmelsenes innhold, eller som beskriver interne organisatoriske 

forhold.  

 

Underveis i prosjektperioden sendte Kunnskapsdepartementet (KD) forslag til endringer i universitets- og 

høyskoleloven på høring (september 2017). Det var forventet at endringene ville bli fremlagt for 

Stortinget på siste sesjon, med virkning fra 1. juli 2018. Dette er hovedårsaken til at prosjektfasen ble 

inndelt i to faser, slik at prosjektgruppen for studie- og eksamensdelen ville kunne ta hensyn til de 

nasjonale endringene før endelig forslag ble fremlagt for styret. De viktigste endringene i KDs forslag, som 

har relevans for denne delen av prosjektarbeidet, er blant annet: 

 

a. Sensorveiledninger 

Forslag om krav til utarbeidelse av sensorveiledninger ved alle eksamener. 

 

b. Begrunnelse for karakterfastsettelse 

Forslag om at det skal være institusjonen og ikke den enkelte sensor som skal avgjøre om begrunnelsen 

skal gis skriftlig eller muntlig. Dette blant annet for legge til rette for institusjonelle beslutninger om 

automatiske begrunnelser. 
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c. Klagerett ved gruppeeksamen 

Forslag om lovfestet individuell klagerett ved gruppeeksamen. 

 

d. Vesentlige karakteravvik 

Forslag om at vesentlige karakteravvik på to karakterer eller mer etter klagesensur skal medføre en ny 

vurdering før endelig karakterfastsettelse.  

 

Lovforslaget ble behandlet i Stortinget den 31. mai 2018, og endringene trer i kraft pr. 1. juli 2018. 

Endringsforslagene som er relevante for denne forskriften ble vedtatt. Dette medfører blant annet at det 

fra og med neste semester stilles krav til at det utarbeides sensorveiledninger ved alle eksamener, og at 

det utarbeides interne retningslinjer for håndtering av avvikende sensurvedtak etter klage. 

 

Enkelte av forslagene i ny forskrift om studier og eksamen medfører behov for etterfølgende 

implementering i kvalitetssystemet/det løpende kvalitetsarbeidet. Dette gjelder f.eks. forslaget om 

endringer i sensorordningen hva gjelder antallet interne sensorer, jf. forslagets § 8-2, som bør sees i 

sammenheng med videre prosess for kvalitetshevende tiltak, og en mer helhetlig presisering av alle 

elementene i sensorordningen både på lokalt og nasjonale nivå. Herunder vilkårene i universitets- og 

høyskoleloven § 3-9, nasjonale retningslinjer gitt av UHR (Universitets- og høgskolerådet) og lokalt 

regelverk. Revisjonsprosessen bekreftet videre behovet for en tydeligere presisering av lovgivers krav til 

ekstern kvalitetssikring av sensurarbeidet jf. uhl. § 3-9 første ledd, og institusjonens egne 

rammebetingelser for å oppfylle disse. 

 

Strukturelle endringer 

 

Som tidligere redegjort for falt prosjektgruppen ned på at det, i tillegg til hensiktsmessige 

materielle/innholdsmessige endringer, også skulle foreslås strukturelle endringer. Dette medførte at det 

ble besluttet å foreslå en ny forskrift om studier og eksamen, i stedet for endringer i gjeldende forskrift. 

Rent lovteknisk er dette hensiktsmessig, og med et førende prinsipp om å utarbeide en forskrift med 

intuitiv oppbygging etter det naturlige studieløpet. Det ble som ovenfor nevnt videre besluttet å fase ut 

dagens utfyllende bestemmelser for å hindre trinnhøydeproblematikk og et dobbelt sett av regelverk som 

regulerer rettigheter og plikter. Merknadene til bestemmelsene, tilsvarende som for merknader til f.eks. 

studietilsynsforskriften, skal utdype forskriftsbestemmelsen og være en forklarende tekst. Disse skal ikke 

inneholde rettigheter og plikter i seg selv. 

 

Merknader til institusjonelle forskrifter gitt i medhold av universitets- og høyskoleloven publiseres ikke på 

www.lovdata.no, men vil bli inntatt i et dokument som gjøres tilgjengelig både for studenter og ansatte. I 

dette dokumentet vil merknaden til den enkelte bestemmelse bli inntatt fortløpende, under hver 

paragraf. Dette vil etter prosjektgruppens mening gjøre det enklere for leseren å bruke dokumentet, og 

med det få en helhetlig forståelse av de rettigheter og plikter som reguleres i forskriften. Det vil videre i 

merknadene bli lagt inn hyperlenker til relevant lovgivning, maler, rutiner og arbeidsbeskrivelser slik at 

dokumentet representerer en mer helhetlig «verktøykasse» også for fakultetsadministrasjonen.  

 

Som vedlegg til saken presenteres forskriftsteksten slik den publiseres på lovdata i vedlegg 1, og 

forskriftstekst med merknader i vedlegg 2. I S-sak 79/17 (ny forskrift om opptak) ble rektor gitt fullmakt til 

å fastsette merknader til de enkelte bestemmelsene, og merknadsteksten vil bli kvalitetssikret frem mot 

publisering av forskriften på lovdata, og kunngjøring av forskrift m/merknadstekst på usn.no innen 1. juli.  

 

Vedlegg 1 – forslag til forskrift om studier og eksamen 

Vedlegg 2 – forslag til forskrift om studier og eksamen med merknadstekst 

 

Høringsprosessen 

 

Den 13. april ble forslag til ny forskrift sendt på høring. Det ble gitt seks ukers høringsfrist, og 

høringsinstansene ble oppfordret til å gjennomføre interne prosesser for hensiktsmessig forankring og 

involvering. Prosjektgruppen stilte seg til rådighet for særmøter med høringsinstansene, og deltok i 
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høringsperioden blant annet på en intern workshop ved TNM, og på et ledermøte ved HS. Følgende 

mottok høringsnotatet: 

 

- Fakultet for helse- og sosialvitenskap (HS) 

- Fakultet for humaniora, idretts- og utdanningsvitenskap (HIU) 

- Fakultet for teknologi, naturvitenskap og maritime fag (TNM) 

- USN Handelshøyskolen (HH) 

- Studentdemokratiet 

- Studentombudet 

- Avdeling for forskning, innovasjon og internasjonalisering 

- Seksjon for eksamen 

- Seksjon for studieadministrative systemer 

- Seksjon for studentstøtte og karrieretjenester 

- Seksjon for opptak 

- Enhet for Digitalisering og Utdanningskvalitet 

- Kommunikasjonsavdelingen 

 

I høringsnotatet av 13. april ble det gitt en beskrivelse av bakgrunnen for de enkelte endringsforslagene, 

og relevante resolusjoner vedtatt i Parlamentsforsamlingen (Studentdemokratiet) ble inntatt. I 

høringsnotatet ble det stilt en rekke høringsspørsmål høringsinstansene ble bedt om å svare på i den grad 

de var relevante for disse. Høringsnotatet og forslag til forskrift om studier og eksamen slik det ble 

fremlagt under høringen vedlegges som saksopplysninger. 

 

Vedlegg 3 – høringsnotat datert 13. april 2018 

Vedlegg 4 – høringsforslag - forskrift om studier og eksamen ved USN 

 

Det har kommet inn formelle høringssvar fra Studentdemokratiet, de fire fakultetene, seksjon for opptak, 

seksjon for studentstøtte og karrieretjenester, seksjon for studieadministrative systemer og seksjon for 

eksamen. Prosjektgruppen har videre mottatt innspill fra enkeltpersoner på fakultetene, herunder 

personer som jobber med EVU, som også er hensyntatt der hvor dette har vært praktisk gjennomførbart 

og ikke i strid med fakultetets offisielle høringssvar.  

 

Vedlegg 5 – høringssvar fra Studentdemokratiet 

Vedlegg 6 – høringssvar fra HS 

Vedlegg 7 – høringssvar fra HIU 

Vedlegg 8 – høringssvar fra TNM 

Vedlegg 9 – høringssvar fra HH 

Vedlegg 10 – høringssvar fra seksjon for opptak 

Vedlegg 11 – høringssvar fra seksjon for studentstøtte og karrieretjenester 

Vedlegg 12 – høringssvar fra seksjon for eksamen 

Vedlegg 13 – høringssvar fra seksjon for studieadministrative systemer 

 

Etter høringsfristens utløp har prosjektgruppen hatt løpende avklaringer med en rekke av 

høringsinstansene, både av teknisk og innholdsmessig karakter.  

 

I høringsprosesser som innholdsmessig har et stort volum vil det for enkelte av forslagene foreligge 

kryssende interesser og ulike tilbakemeldinger fra høringsinstansene. Dette har også forekommet for 

enkelte av høringsforslagene i denne prosessen. Prosjektgruppen har i disse spørsmålene søkt å veie de 

faglige og administrative hensynene opp mot hverandre, opp mot innspillene fra Studentdemokratiet og 

nasjonale lovkrav. Endelig forslag til enkeltbestemmelser er besluttet etter en helhetlig avveining av disse 

hensynene. 

 

I det følgende foretas det en gjennomgang av bestemmelser som representerer en endring i forhold til 

gjeldende forskrift av 2015. Opplistingen er tematisk. 
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1. Krav til antall sensorer - sensorordning 

 

I gjeldende forskrift er det inntatt krav til antall sensorer som er strengere enn minstekravene i nasjonal 

lovgivning og anbefalte retningslinjer for sensur utarbeidet av UHR. Dette særlig med tanke på kravet om 

at en eksamen alltid skal sensureres av to sensorer, enten i kombinasjon en intern og en ekstern, eller to 

interne. Årsaken til at kravet ble inntatt i 2015 var begrunnet ut fra et kvalitativt perspektiv og på 

bakgrunn av de vurderingene som fremkom i «Rapport om sensurordningene i høyere utdanning» 

(utarbeidet av et arbeidsutvalg nedsatt av UHRs Utdanningsutvalg). Rapporten førte frem til nasjonale, 

anbefalte retningslinjer for sensur, vedtatt av styret i UHR den 11. desember 2015. Det var forventet en 

«strengere» anbefaling hva gjaldt kravet til to sensorer basert på innholdet i rapporten, utover gjeldende 

minstekrav i universitets- og høyskoleloven. 

 

I universitets- og høyskoleloven er det i dag satt krav til to sensorer, hvorav én ekstern i følgende tilfeller: 

 

- ved sensur av selvstendig arbeid av høyere grad    uhl. § 3-9 annet ledd 

- ved klagesensur       uhl. § 3-9 femte ledd jf. § 5-3 

- ved ny sensur ved klage på formelle feil     uhl. § 3-9 femte ledd jf. § 5-2 

 

I gjeldende lokale forskrift er det i tillegg inntatt at det skal være to sensorer, hvorav én ekstern i disse 

tilfellene: 

 

- ved bedømmelse av bacheloroppgave (masteroppgave omfattes av uhl. § 3-9 annet ledd)   

- ved sensur av fritt emne/spesialpensum       

- ved første gangs sensur av et nytt emne  

 

Utover dette ble det som innledningsvis nevnt inntatt en bestemmelse om at også øvrige eksamener 

skulle sensureres av to sensorer, da med to interne. Utdanningsavdelingen har både i og utenfor 

revisjonsprosjektet løpende mottatt tilbakemeldinger om at det er utfordrende å ha en hovedregel om at 

det alltid skal være to sensorer ved alle eksamener. Det er blant annet anført at dette ressurskravet går på 

bekostning av øvrige studentnære aktiviteter, og at det ikke anses for å være påkrevet i et kvalitativt 

perspektiv.  

 

I anbefalte retningslinjer for sensur fastsatt UHR av fremgår følgende om antall sensorer: 

 

•Det bør være to sensorer på muntlig eksamen og på andre eksamener som ikke lar seg etterprøve. 

 

•Det bør være to sensorer på bachelorarbeid. En av disse bør være ekstern. 

 

•På andre eksamener bør det i tillegg til intern sensor hvert år bli benyttet ekstern sensor på minst 1/3 av 

emnene, slik at alle emnene i løpet av en treårsperiode har hatt ekstern sensur. 

 

Retningslinjene ledet frem til forståelsen av at det ikke fra nasjonalt hold legges opp til en forventning om 

et gjennomgående krav til to sensorer på all sensur. 

 

I høringsprosessen foreslo derfor prosjektgruppen å ta ut hovedregelen om to interne sensorer, men 

beholdt gjeldende bestemmelser om krav til både intern og ekstern sensur ved bedømmelse av BA-

oppgaver, sensur av fritt emne/spesialpensum og ved første gangs sensur av nytt emne. Det ble videre 

anbefalt at dersom kravet ble tatt ut burde det gjennomføres en etterfølgende prosess, ved fastsettelse 

av rutiner og arbeidsbeskrivelser for sensorordningen ved USN i kvalitetssystemet. Herunder blant annet 

med en nærmere presisering av lovkravet i universitets- og høyskoleloven § 3-9 første ledd hva gjelder 

prinsippet om ekstern evaluering av vurderingsordningen, og øvrige kvalitative tiltak som f.eks. en 

rulleringsordning på programnivå.  
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Med unntak av studentdemokratiet viste høringssvarene en vesentlig oppslutning rundt forslaget. 

Studentdemokratiet uttalte følgende i sitt høringssvar: 

 

«Studentdemokratiet støtter ikke forslaget om å fjerne det generelle kravet om at det skal være to 

sensorer ved alle eksamener. Det at det er to sensorer som vurderer eksamenen kan øke kvalitetssikringen 

av sensuren og trygge studentene på prosessen rundt sensuren. 

 

Fjernes kravet om antall sensorer mener vi allikevel at det alltid bør være to sensorer på muntlige og 

praktiske eksamener og eksamener som baserer seg på tidligere innleveringer i et emne hvor studenten 

ikke er anonym. Det er viktig at studentene får en rettferdig og kvalitetssikret karakter som ikke blir 

påvirket, hverken positivt eller negativt, av sensorens tidligere erfaringer med studenten». 

 

Prosjektgruppen har stor forståelse for at studentene ønsker virkemidler for å bidra til økt kvalitetssikring 

av sensuren. Det er likevel prosjektgruppens forståelse at forslaget oppfyller lovkrav og anbefalte 

retningslinjer for sensur, og at en etterfølgende prosess knyttet til vurderinger av øvrige kvalitative tiltak 

vil ivareta studentenes rettssikkerhet etter uhl. § 3-9 første ledd, hvor det fremgår at deres kunnskaper og 

ferdigheter skal bli prøvet og vurdert på en upartisk og faglig betryggende måte. Prosjektgruppen 

anbefaler at Studentdemokratiet inviteres inn i det videre arbeidet med å fastsette nærmere 

rammebetingelser for sensorordningen ved USN i kvalitetssystemet. Det er videre prosjektgruppens 

mening at det nye lovkravet om at det skal utarbeides sensorveiledninger ved alle eksamener vil bidra til 

økt kvalitet i sensurarbeidet.  

 

Innføringen av et nytt sjette ledd i universitets- og høyskoleloven § 5-3 (klage over karakterfastsetting) 

innebærer at institusjonene må innføre egne ordninger for å håndtere vesentlige karakteravvik. Det følger 

av den nye bestemmelsen at hvis karakteren ved ny sensur avviker med to eller flere karakterer fra 

opprinnelig sensur, skal utdanningsinstitusjonen foreta ytterligere en vurdering før endelig karakter 

fastsettes. Det er ikke gitt nærmere regler i bestemmelsen for hvordan institusjonene skal håndtere slike 

karakteravvik. Departementet har imidlertid i Prop. 64 L i merknaden til bestemmelsen gitt anbefalinger 

og forslag til den institusjonelle håndteringen. Blant annet anbefaler departementet at sensorene fra 

opprinnelig sensur og ny sensur samarbeider for å komme frem til en omforent karakter, eventuelt i 

samarbeid med fagansvarlig. Som følge av at bestemmelsen er nedfelt i nasjonal lovgivning mener 

prosjektgruppen at en nærmere beskrivelse av ordningen skal være nedfelt kvalitetssystemet, og er ikke 

foreslått gjentatt i lokal forskrift. Det samme gjelder for krav til sensorveiledninger.  

 

2. Sanksjonering ved for sen kunngjøring av sensur 

 

Parlamentsforsamlingen har vedtatt en resolusjon som omhandler sensurfrist, jf. vedlegg 5 i 

høringsnotatet av 13. april. I resolusjonen kommuniserer studentene at de er bekymret over at stadig 

flere fagansvarlige/emneansvarlige ikke legger ut eksamensresultatene på StudentWeb innen den 

lovpålagte sensurfristen i universitets- og høyskoleloven. 

 

Studentdemokratiet ber i sin resolusjon om at det innføres økonomiske sanksjoner ved forsinket 

kunngjøring av sensur, og henviser blant annet til gode resultater ved NTNU og UiT da en tilsvarende 

ordning ble innført ved disse institusjonene. Dette budskapet ble gjentatt under workshopene i 

referansegruppen. Studentdemokratiet ønsker at det innføres dagbøter for de fakultetene som ikke 

overholder fristene, og at disse ilegges fra dag én. Midlene foreslås dedikert til læringsmiljø- og 

studiekvalitetsfremmende tiltak via Læringsmiljøutvalget, etter retningslinjer utarbeidet i samarbeid med 

Studentdemokratiet. 

 

Prosjektgruppen falt ned på at en tilsvarende bestemmelse som NMBUs virket pragmatisk og foreslo 

dette i høringsutkastet. Ved gjennomgangen av høringssvarene viste det seg at høringsinstansene var delt 

i synet. TNM og seksjon for eksamen støttet resolusjonen, mens HIU, HH og HS ikke fant at dette var 

formålstjenlig å forskriftsfeste. 
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I følge rapporter fra FS for 2017 skal andelen forsinket sensur fra fakultetene ligge på mellom 3 - 8 % per 

semester, og andelen forsinket sensur er størst innenfor én ukes forsinkelse. Forsinkelser utover dette er i 

mindretall, men angis å forekomme på alle fakulteter. 

 

 

Prosjektgruppen har valgt å beholde forslaget slik det ble sendt på høring, jf. § 8-4. På tross av ulike 

tilbakemeldinger fra høringsinstansene fant prosjektgruppen det etter en helhetsvurdering riktig å 

respektere studentenes ønske om en slik synliggjøring og regulering, og ber om styrets eksplisitte 

vurdering med hensyn til dette.  

 

Det bemerkes at sensurfristene som angitt i universitets- og høyskoleloven § 3-9 fjerde ledd er «skal-krav» 

og at forslaget dermed ikke innebærer noen strengere regulering enn det som følger av nasjonal 

lovgivning. Hensikten bak forslaget er å innføre et incitament til å innfri kravene til sensurfrister, og at 

dersom dette ikke overholdes vil eventuelle brudd på sensurfrist komme studentene til gode i form av 

økonomiske midler dedikert læringsfremmende aktiviteter. Det anbefales at styret gir rektor fullmakter til 

å fastsette størrelsen på dagbøtene dersom forslaget støttes, og at disse i denne fasen forvaltes av 

Læringsmiljøutvalget. 

 

I studentenes resolusjon bes det om at dagbøtene ilegges fra dag én etter utløp av sensurfristen. 

Prosjektgruppen fant det ikke formålstjenlig med en så streng regulering, da dette trolig vil medføre en 

uforholdsmessig stor administrering som vil kunne gå på bekostning av andre nødvendige 

studentfremmende aktiviteter. I forslaget er det, som for bestemmelsen ved NMBU, lagt inn at 

sanksjonene utløses ved forsinket sensur på mer enn én uke for ordinær sensur, og fra første arbeidsdag 

etter sensurfrist der hvor styret har vedtatt utsatt sensurfrist i medhold av uhl. § 3-9 fjerde ledd. 

 

Et alternativ til å forskriftsfeste slike sanksjoner kan være å innta bestemmelser om dette i 

kvalitetssystemet. 

 

3. Selvkomponert studieløp (fri bachelorgrad) 

 
Vilkårene for å utstede frie/selvkomponerte bachelorgrader er ikke regulert i nasjonal lovgivning. Det er 
derfor opp til institusjonene selv å fastsette vilkårene for utstedelse av vitnemål for slike grader. Det synes 
å være ulik praksis i sektoren både hva gjelder benevnelse, krav til fordypningsenhet, breddeemner, frie 
emner og kravene til selvstendig arbeid, med mer.  
 
I gjeldende forskrift om opptak, studier og eksamen er det gitt adgang til å få tildelt bachelorgrad innenfor 
det som i dag kalles «selvkomponert studieløp», med følgende krav til sammensetningen: 
 
- 80 studiepoengs omfang innenfor et fordypningsemne eller emnegruppe som tilbys av USN 
- 30 studiepoengs omfang innen et annet fagområde 
- 70 studiepoengs omfang innen frittstående emner 
 
Prosjektgruppen ønsket å løfte for høringsinstansene hvorvidt det var hensiktsmessig å foreta en 
nærmere regulering av kravene til sammensetningen, særlig omfanget av de «frie» emnene. Hensikten 
med forslaget var å stramme opp vilkårene, slik at disse BA-gradene fikk en tydeligere faglig signatur, og 
at fordelingen mellom fordypningsemner, breddemner og særlig frie emner ikke skulle bidra til en 
pulverisering med hensyn til faglig innhold. Det er prosjektgruppens mening at fritt sammensatte 
bachelorgrader ikke bør være konkurrerende med USNs profesjonsstudier, samtidig som det fremstår 
som hensiktsmessig å tilby studentene denne muligheten. Prosjektgruppen vurderer det videre slik at en 
tydeligere faglig profil blant annet ville kunne gjøre det lettere for potensielle arbeidsgivere å vurdere 
hvilken kompetanse USN legitimerer at studenten har.  
 
Vurderingene ledet til et forslag om å sette et tak på de frie emnene på 30 studiepoeng, utover kravene til 
fordypningsenhet og breddeemner som volummessig ble foreslått beholdt som i dagens forskrift. Dette 
medfører i praksis at de resterende 40 studiepoengene (utover 80 studiepoeng fordypning, 30 
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studiepoeng breddeemner og 30 studiepoengfrie emner=140 studiepoeng) må fordeles mellom 
breddeenheten og fordypningsemnene. Det ble videre foretatt en presisering av forholdet mellom 
fordypningsenhet og breddeemner ved at sistnevnte skal være innenfor beslektede emner til 
fordypningsenheten.  
 
Når det gjelder kravene til et selvstendig arbeid vil disse gradene i utgangspunktet omfattes av 
hovedregelen i forslagets § 2-2 annet ledd om at dette skal inngå i graden. Bruken av ordet «hovedregel» 
indikerer imidlertid at det kan gjøres legitime unntak, og i forslagets § 2-2 tredje ledd angis det at det vil 
være opp til fagmiljøet i fordypningsenheten å avgjøre hvorvidt det kan gjøres unntak fra kravet til 
selvstendig arbeid.  
  
HH støtter i hovedsak høringsforslaget, med merknader som er tatt til følge. Det samme gjør TNM, og 
uttaler at det kan stilles krav til selvstendig arbeid, men at dette ikke nødvendigvis må være gjennomført 
ved USN. HIU uttaler at vilkårene kan beholdes som i dag, da dette blant annet anses for å være rester av 
et cand.mag.-system som er på vei ut og at antallet søknader er lavt. HS har ikke merknader til det 
materielle innholdet i forslaget, men bemerker at det rent akademisk bør åpnes opp også for åpne 
mastergrader. Dette vil etter fakultetets mening skape nytenkning og innovasjon, og det bemerkes at USN 
bør bidra til dette.  
 
Det er prosjektgruppens vurdering at forslaget til spissing av kravene til utstedelse av frie selvkomponerte 
studieløp har fått nødvendig tilslutning, og at vesentlige merknader fra høringsinstansene er ivaretatt.  
 
Hva gjelder benevnelse av graden er høringsinstansene delt i synet, og delt i forståelsen av bruken av 
ordene «selvkomponert» og «fri/fritt». Prosjektgruppen har som følge av dette falt ned på å beholde 
gjeldende benevnelse, «selvkomponert bachelorgrad». 
 

4. Definisjoner  
 
I gjeldende forskrift er det inntatt en kortfattet definisjonsliste, og det varierer i sektoren hvorvidt 
definisjoner er gitt i forskrifts form eller ved bruk av andre dokumenttyper/terminologilister. 
Prosjektgruppen og referansegruppen er enige om at det er viktig med tydelige definisjoner av sentrale 
begreper for å hindre misforståelser, og med det eventuelle brudd på forskriftens bestemmelser. 
Utdanningsavdelingen har erfart at ulik forståelse av begrep og ordlyd i forskriften i praksis har medført 
nettopp dette. 
 
Det er prosjektgruppens vurdering at det er behov for en definisjonsliste som er institusjonsovergripende 
og koordinert, og at disse nedfelles i et dokument som er av en mer dynamisk karakter enn en forskrift. En 
forskriftsendring krever både høringsprosess og et formelt styrevedtak, og ved behov for endringer og 
suppleringer av begreper som ikke skal endre det materielle innholdet i forskriften synes det mer 
hensiktsmessig at dette er nedfelt i en annen dokumenttype. Det er flere enheter, seksjoner og prosjekter 
som jobber med definisjoner innenfor sine fagområder per i dag, og prosjektgruppen anbefaler at det 
utarbeides en koordinert, institusjonsovergripende definisjonsliste, som ferdigstilles tidlig høsten 2018. 
 
Med unntak av HIU støtter de andre fakultetene og Studentdemokratiet at definisjoner nedfelles i et eget 
dokument. Seksjonene i Utdanningsavdelingen gir også sin nødvendige støtte til dette. 
 
Prosjektgruppen bemerker at der hvor det i forskriftsteksten benyttes begreper som nødvendiggjør en 
definisjon for enhetlig forståelse, avbøtes dette ved at det gis en forklaring/definisjon i merknadsteksten.  
 

5. Rett til ny eksamen ved stryk og utsatt eksamen ved gyldig fravær 
 
I gjeldende forskrift er det inntatt en begrensning i studentenes rettigheter til kontinuasjonseksamen ved 
stryk (konte) ved at det er satt krav om at minst fem av studentene som har strøket krever at det blir satt 
opp en slik eksamen i påfølgende semester. Alternativt må studentene vente med neste eksamensforsøk 
til emnet på ny blir satt opp til ordinær eksamen, noe som også kan skje på et senere tidspunkt enn i 
påfølgende semester. Prosjektgruppen har foreslått at denne begrensningen tas ut, og at studentene gis 
rett til konte i påfølgende semester uavhengig av hvor mange som har strøket og som krever en slik 
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eksamen satt opp. Bakgrunnen for endringsforslaget er å gi studentene utvidede rettigheter, og skape 
større individuelt handlingsrom og påvirkning på egen progresjon. 
 
Rett til ny eksamen ved stryk og utsatt eksamen ved gyldig fravær er ikke regulert i nasjonal lovgivning og 
det er derfor opp til institusjonene å fastsette regler for dette.  
 
For å sikre størst mulig grad av gjennomstrømning har prosjektgruppen foreslått å nedfelle bestemmelser 
om rett til ny eksamen ved stryk, og utsatt eksamen ved gyldig fravær, for studenter som går på 
studieprogram med progresjonskrav og for studenter som er i sitt avsluttende semester (og som følger 
normal progresjon). Disse rettighetene har ikke vært uttømmende regulert i gjeldende forskrift, og 
prosjektgruppen mener det er hensiktsmessig med en harmonisering av disse bestemmelsene uavhengig 
av årsaken til behov for en ny eksamensgjennomføring. Opptaksgrunnlaget for masterprogrammene for 
studenter i sitt avsluttende semester vært videre vært et bidragende element til endelig forslag. Følgende 
bestemmelse er foreslått inntatt i §§ 7-12 og 7-13 annet ledd: 
 
(2) Ved studieprogrammer med progresjonsbestemmelser, eller for studenter i siste semester av 
studieprogrammet, kan studenten som hovedregel avlegge ny eksamen innenfor samme semester, eller så 
tidlig som mulig i påfølgende semester. 
 
Bestemmelsene skal kun fravikes der det foreligger legitimt grunnlag for dette.  
 
Studentdemokratiet støtter forslagene til nye forskriftsbestemmelser, og prosjektgruppen finner 
nødvendig støtte for dette også i de øvrige høringssvarene vurdert samlet. 
 

6. Delvurderinger og emnestørrelse  
 
I gjeldende forskrift er det inntatt bestemmelser om at det for mindre emner, på 10 studiepoeng eller 
mindre, ikke kan gis delvurderinger. Det er videre inntatt at minste emnestørrelse normalt skal være 7.5 
studiepoeng, med mindre annet fremgår av rammeplan, nasjonale føringer eller samarbeid med andre 
institusjoner. 
 
Hensikten med bestemmelsen om forbud mot delvurderinger i små emner var opprinnelig å skjerme 
studentene fra alt for mange sensurvedtak og prøvinger av deres ferdigheter. Studentene har imidlertid i 
sin resolusjon om «Delvurderinger i 10 studiepoengs emner» bedt om at det blir åpnet opp for at det kan 
tillates én delvurdering for denne emnestørrelsen. Denne endringen har over tid også vært løpende 
etterspurt i deler av fagmiljøene. 
 
TNM, HH og HS stiller seg positive til at det åpnes opp for delvurderinger i små emner, mens HIU har 
betenkninger.  
 
Utdanningsavdelingen har erfart at innføringen av regelen om forbud mot delvurderinger i små emner 
resulterte i at tidligere delvurderinger i enkelte tilfeller ble konvertert til arbeidskrav, uten adgang til å 
påklage resultatet. Dette mener prosjektgruppen er en uheldig konsekvens, og klart gir en utilsiktet 
virkning. Prosjektgruppen finner det derfor etter en helhetsvurdering hensiktsmessig å anbefale at 
adgangen til én delvurdering forskriftsfestes, også for å oppfylle studentenes ønsker som angitt i 
resolusjonen. Høringsinstansene har bedt om en tydelig klargjøring av begrepet delvurdering, og enkelte 
har gitt tilbakemelding på at høringsforslagets utforming kunne misforstås. Prosjektgruppen har derfor 
omformulert bestemmelsen og merknadsteksten, slik at det går tydelig frem at bestemmelsen åpner opp 
for at det for emner på 10 studiepoengs omfang eller mindre kan gis to vurderinger som leder frem til 
selvstendige sensurvedtak.   
 
I gjeldende forskrift er det videre angitt at minste emnestørrelse som hovedregel skal være 7,5 
studiepoeng, med mindre annet er nedfelt i nasjonal rammeplan, øvrige nasjonale føringer eller 
samarbeid med andre institusjoner. Prosjektgruppen har fått innspill fra deler av fagmiljøet om at 
bestemmelsen oppleves som en uhensiktsmessig begrensning, uten tilstrekkelig faglig begrunnelse. Tall 
fra FS viser at det pr. i dag er registrert 150 emner på 5 studiepoeng, og regelen fremstår ikke å være i takt 
med det reelle behovet for mindre emner.  
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Prosjektgruppen foreslår å endre bestemmelsen, og sette en absolutt nedre grense på 5 studiepoeng. Det 
er foreslått at det kun kan gjøres unntak for minstekravet for fellesgrader. Til informasjon er det i ny 
rammeplan for ingeniørutdanningen foreslått å endre minste emnestørrelse fra 10 til 5 studiepoeng, 
basert på behovet for større grad av fleksibilitet og for å unngå uhensiktsmessige fagsammensetninger.  
Prosjektgruppen mener at USNs forskrift i størst mulig grad bør gjenspeile nasjonalt regelverk, og foreslår 
som følge av dette en endring i minste tillatte emnestørrelse. Bestemmelsen er ikke ment å indikere en 
ønsket dreining mot mindre emner, og må sees i sammenheng med bestemmelsene om antall 
avsluttende emner pr. semester.  
 

7. Vurderingsformer 
 
I gjeldende forskrift er det kun inntatt fire overordnede vurderingsformer, mens den øvrige detaljeringen 
er lagt i utfyllende bestemmelser. Gitt utfasingen av disse foreslo prosjektgruppen en uttømmende 
opplisting av vurderingsformer i høringsforslaget. Det ble videre lagt til at vurderingsformene kunne 
benyttes hver for seg eller i kombinasjon, individuelt eller i gruppe. Dette for å skape større fleksibilitet og 
faglig frihet. Endelig forslag til opplisting baserer seg på innspill fra høringsinstansene, og 
prosjektgruppens språklige og lovtekniske vurdering. 
 
Under workshopene med referansegruppen ble det gitt innspill om at forskriften burde ta høyde for nye 
vurderingsformer, som ikke er kjent på tidspunktet for fastsettelse av forskriften, som f.eks. anbefalinger 
fra nasjonale fagråd, pilotprosjekter eller lignende. Prosjektgruppen har forståelse for dette behovet, og 
foreslår dette løst ved at viserektor for utdanning og studiekvalitet gis fullmakt til å innvilge bruk av andre 
vurderingsformer etter søknad. Enkelte av høringsinstansene kommenterte at denne fullmakten burde 
ligge til fakultetene. For å sikre transparens og en helhetlig praksis har prosjektgruppen valgt å beholde 
forslaget om at dispensasjonsadgangen skal tilligge viserektor for utdanning og studiekvalitet. 
Dispensasjonsadgangen er ment å ta høyde for unntakstilfellene, og det antas at ordningen med det ikke 
vil medføre en unødig byråkratisering. 
 
Prosjektgruppen finner nødvendig støtte for forslagene i høringssvarene.  
 
Under høringsrunden fremkom det ønske om å hjemle adgang til å beslutte at ny eksamen ved stryk og 
utsatt eksamen ved gyldig forfall skulle kunne settes opp med en annen vurderingsform enn ved ordinær 
eksamen. Dette spørsmålet har ikke eksplisitt vært drøftet under møtene med referansegruppene, og 
heller ikke løftet i høringsnotatet. Gjeldende forskrift har av enkelte fagmiljøer blitt forstått slik at det per 
i dag foreligger hjemmel til å gjennomføre konte eller utsatt eksamen med en annen vurderingsform, så 
lenge det har vært nedfelt i emneplanen hvilke vurderingsformer som da skulle benyttes. Prosjektgruppen 
ser at spørsmålet ikke er tilstrekkelig klarlagt i gjeldende forskrift, og at det dermed kan være uklarheter 
rundt gjeldende rett. 
 
Som følge av at spørsmålet om avvikende vurderingsform ikke ble avdekket som et aktuelt behov under 
arbeidet med referansegruppen før forskriften ble sendt på høring, ble spørsmålet drøftet på det siste 
møtet med referansegruppen den 1. juni (etter høringsfristens utløp), hvor også Studentdemokratiet 
deltok. Det fremkom på ny under dette møtet et ønske om en slik ordning, og at dette er et praktisk 
behov. Referansegruppen var tydelig på at et absolutt vilkår for en slik ordning ville være at en avvikende 
vurderingsform ved utsatt eller ny eksamen må være nedfelt i emneplanen for å ivareta hensynet til 
forutsigbarhet, og at annen vurderingsform må være faglig jevngod med vurderingsformen som benyttes 
ved ordinær eksamen. Prosjektgruppen valgte på bakgrunn av diskusjonen å utarbeide en ny 
bestemmelse i forslagets § 6-1 sjette ledd, bestemmelsen lyder som følger: 
 
(6) Som hovedregel skal den samme vurderingsformen benyttes både ved ordinær, utsatt og ny eksamen. I 
særskilte tilfeller kan det fastsettes en annen vurderingsform ved utsatt og ny eksamen, jf. §§ 7-12 og 7-
13. Dette skal fremgå av emneplanen. Alternativ vurderingsform skal være faglig jevngod med 
vurderingsformen ved ordinær eksamen. 
  
I nytt forslag er det angitt at hovedregelen er at den samme vurderingsformen skal benyttes både ved 
ordinær, utsatt og ny eksamen. Deretter er det angitt en unntaksbestemmelse, hvor det i særskilte 
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tilfeller kan fastsettes en annen vurderingsform ved utsatt og ny eksamen. Vilkåret er at det skal fremgå 
av emneplanen hvilken vurderingsform dette er, og at alternativ vurderingsform skal være faglig jevngod 
med vurderingsformen ved ordinær eksamen. Det er videre inntatt i merknadene at adgangen til annen 
vurderingsform for utsatt og ny eksamen er ment som en snever unntaksbestemmelse, og at annen 
vurderingsform skal fremgå av emneplanen slik at dette er forutsigbart for studentene.  
Dette betyr i praksis at der hvor emneplanen ikke uttrykkelig stadfester hvilken vurderingsform som kan 
benyttes ved utsatt og ny eksamen, er det heller ikke adgang til å benytte seg av dette. For å sikre 
evaluering og medbestemmelse for studentene er det i merknaden foreslått at bruken av alternative 
vurderingsformer løpende skal drøftes med studentene. Slike ordninger bør jevnlig evalueres også på 
institusjonsnivå, for å sikre at ikke bestemmelsen får en utilsiktet virkning ved at det spekuleres i hvilken 
vurderingsform den enkelte student oppfatter å kunne få best karakter (muntlig vs. skriftlig etc.).  
 
Studentdemokratiet har ved e-post av 4. juni gitt sin tilslutning til forslag til ny bestemmelse og 
merknadstekst.  

  
8. Justerende muntlig ved gruppeeksamen 
 
I gjeldende forskrift er det satt en begrensning på én karakters justering ved bruk av justerende muntlig 
eksamen på BA- og MA-oppgaver. Bestemmelsen har vært avgrenset til individuelle besvarelser. 
Spørsmålet om adgang til større karakterjustering ved gruppeeksamen har vært løftet under 
workshopene med referansegruppene, og det har blitt gitt tilbakemelding på at begrensningen på én 
karakter ved gruppeeksamen bør fjernes. Begrunnelsen har vært at det for gruppeeksamener er viktig å 
ha et virkemiddel for å kunne identifisere bidragene i gruppebesvarelsen, og med det kunne foreta større 
justeringer av endelig karakter der hvor den muntlige høringen viser grunnlag for dette. 
 
I høringsforslaget valgte prosjektgruppen å beholde bestemmelsen for individuelle besvarelser. For 
gruppeeksamen ble det på bakgrunn av innspillene foreslått at det kunne foretas karakterjustering uten 
begrensning, dog nedad begrenset til stryk. Forslaget om en nedre grense ved stryk ble gitt blant annet ut 
fra hensynet til forutsigbarheten for studentene. Ikke alle høringsinstansene var enige i denne 
begrunnelsen, og flertallet mente at det også skulle være mulig å stryke kandidaten etter justerende 
muntlig ved gruppeeksamen dersom kravene til bestått karakter ikke var oppfylt. 
 
Prosjektgruppen har som følge av høringsinnspillene valgt å fremme forslag om at det ikke settes en 
karakterbegrensning ved stryk ved justerende muntlig på gruppeeksamen på BA- og MA-oppgaver.  
 

9. Arbeidskrav og obligatorisk aktivitet 
 
Vilkårene for og bruken av arbeidskrav og annen obligatorisk aktivitet har løpende blitt løftet som et tema 
med behov for nærmere avklaringer. Det har videre vært uklart hvordan bruken av arbeidskrav i relasjon 
til «forprøve»-begrepet i universitets- og høyskoleloven § 5-3 femte ledd skal forstås hva gjelder klagerett 
på ikke godkjente arbeidskrav. 
 
Prosjektgruppen valgte etter diskusjoner med referansegruppen og løpende tilbakemeldinger til seksjon 
for studiekvalitet og analyse, å fremme forslag om å skille arbeidskrav og obligatorisk aktivitet i to ulike 
bestemmelser. Dette for å tydeliggjøre hvordan virkemidlene og begrepene skal forstås, herunder blant 
annet å klargjøre hvor mange forsøk studenten har på å få godkjent arbeidskravene.  
 
I gjeldende forskrift er det inntatt bestemmelser om antall forsøk på arbeidskrav som i flere tilfeller har 
blitt forstått slik at studentene har krav på tre forsøk på å få godkjent arbeidskravet før hvert 
eksamensforsøk. Dette var ikke intensjonen med bestemmelsen, og ville i ytterste konsekvens kunne føre 
til ni forsøk på å få arbeidskravet godkjent dersom studenten hadde behov for tre eksamensforsøk og ikke 
besto siste forsøk på arbeidskravet før dette. Denne forståelsen er ikke praktisk gjennomførbar i forhold 
til tidspunktene for gjennomføringen av arbeidskravene opp mot fastsettelse av eksamensdato i det 
aktuelle emnet. 
 
Prosjektgruppen ser at ordlyden i gjeldende forskrift § 9-6 annet ledd kan oppfattes å være uklar. I forhold 
til progresjonskrav innenfor det enkelte studieprogram, og ønsket om raskest mulig gjennomstrømning, 
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er det prosjektgruppens forståelse at det er riktig å forskriftsfeste at studenten som hovedregel skal få 
anledning til ett nytt forsøk der hvor godkjent arbeidskrav er et vilkår for å fremstille seg til eksamen. 
Angivelsen av «hovedregel» medfører at det for enkelte emner ikke vil kunne være praktisk 
gjennomførbart med flere forsøk på arbeidskravene, men at dette skal anses som en 
unntaksbestemmelse.  
 
Både i sektoren og ved USN har det løpende vært diskutert hvorvidt et ikke godkjent arbeidskrav utløser 
klagerett. Ordet arbeidskrav brukes ikke i universitets- og høyskoleloven, men ordet «forprøve» er blitt 
tolket slik at dette kan omfatte et arbeidskrav. Forarbeidende til universitets- og høyskoleloven § 5-3 gir 
ikke et klart svar, men tolkningsuttalelser fra KD forstås slik at dersom arbeidskravet inneholder en 
vurdering av studentens faglige prestasjon, og at dette må være godkjent før studenten kan fremstille seg 
til eksamen, så utløser dette klagerett når arbeidskravet ikke er bestått. Etter en vurdering av andre 
institusjoners retningslinjer for arbeidskrav synes det som en utbredt oppfattelse at arbeidskrav utløser 
klagerett på gitte vilkår. Hvordan dette endelig skal forstås vil bli presisert i en etterfølgende utarbeidelse 
av retningslinjer for arbeidskrav. 
 
Forslaget innebærer et tydelig hjemmelsgrunnlag for å gi fritak for arbeidskrav og obligatorisk aktivitet 
dersom dette er faglig forsvarlig.  
 
Det er prosjektgruppens forståelse at forslagene til nye bestemmelser er tilstrekkelig beskrevet i forskrifts 
form, og at høringsinstansene i hovedsak har gitt sin tilslutning til forslagene. Forslaget om å 
forskriftsfeste en normalregel for krav til tilstedeværelse (obligatorisk aktivitet) fastsatt til 80 % ble i 
utgangspunktet inntatt på bakgrunn av tidligere innspill til Utdanningsavdelingen. Dette er imidlertid tatt 
ut som følge av endelige innspill fra høringsinstansene.  
 

10. Annet 
 
Nytt helhetlig forslag til forskrift om studier og eksamen som angitt i vedlegg 1 inneholder øvrige forslag 
til materielle endringer, tekstlige forbedringer og presiserende tekst i merknadene. Det vil føre for langt å 
innta en beskrivelse av alle disse endringene i dette dokumentet, og det foretas derfor kun en opplisting 
over enkelte av endringsforslagene som ikke er omtalt ovenfor: 
  

 Forslag om utvidet sensurfrist på masteroppgaver fra seks til åtte uker falt. 

 Forslaget om å øke fristen for avmelding til eksamen fra to til fire uker falt. 

 Forslaget om å sette krav til min 75 % progresjon for studenter på deltid falt. 

 Forslaget om å utstede vitnemål for PPU ble bifalt. 

 Forslaget om å forskriftsfeste adgangen til reaktivering av studierett på gitte vilkår ble bifalt. 

 Bestemmelsene i kap. 5 om praksis er justert etter innspill fra HIU. 
 
Listen er ikke uttømmende. 
 
Bestemmelsene om gradsbenevnelser, oversettelse av gradsbenevnelser og tilleggsbenevnelser på 
vitnemålet i forslagets §§ 2-5 til 2-7 er tatt ut. Høringssvarene viste at USN har behov for en mer helhetlig 
gjennomgang av dette, før det besluttes hva som skal angis på vitnemålet. Det er ikke et krav om at dette 
reguler 
es i forskrift om studier og eksamen, og dette er heller ikke regulert i gjeldende forskrift. Det er 
prosjektgruppens mening at det bør fastsettes entydige regler for dette i kvalitetssystemet, og at det 
igangsettes et institusjonelt prosjekt for å samordne gradsbenevnelser/tilleggsbenevnelser og 
vitnemålsutstedelse høsten 2018. 
 
Bestemmelsen om bruk av tilleggsbetegnelsene siviløkonom og sivilingeniør er beholdt og flyttet til kap. 9. 
Det er i merknaden til § 9-4 gitt en tydelig henvisning til vilkårene for bruk av beskyttet tittel sivilingeniør 
og siviløkonom som tilleggsbetegnelse på vitnemålet, utarbeidet av UHR på oppdrag fra KD. 
 
For ordens skyld vedlegges lenke til gjeldende forskrift om opptak, studier og eksamen: 
 
Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Høgskolen i Sørøst-Norge 
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Vurdering 

 Det er rektors vurdering at det fremlagte forslaget til ny forskrift om studier og eksamen representerer 

hensiktsmessige forslag til både strukturelle og materielle endringer, og at forslaget innehar nødvendig 

forankring hos høringsinstansene. 

 

Rektor vil følge opp styrets vedtak i det løpende kvalitetsarbeidet.    

  

Vedlegg:  
 

 

Vedlegg 1 – forslag til forskrift om studier og eksamen 

Vedlegg 2 – forslag til forskrift om studier og eksamen med merknadstekst 

Vedlegg 3 – høringsnotat datert 13. april 2018 

Vedlegg 4 – høringsforslag til forskrift om studier og eksamen 

Vedlegg 5 – høringssvar fra Studentdemokratiet 

Vedlegg 6 – høringssvar fra HS 

Vedlegg 7 – høringssvar fra HIU 

Vedlegg 8 – høringssvar fra TNM 

Vedlegg 9 – høringssvar fra HH 

Vedlegg 10 – høringssvar fra seksjon for opptak 

Vedlegg 11 – høringssvar fra seksjon for studentstøtte og karrieretjenester 

Vedlegg 12 – høringssvar fra seksjon for eksamen 

Vedlegg 13 – høringssvar fra seksjon for studieadministrative systemer 

 

 

 

Petter Aasen 

Rektor 

 



                                                         Utkast  

Forskrift om studier og eksamen ved Universitetet i Sørøst-Norge (USN)  
 

Fastsatt av styret ved Universitetet i Sørøst-Norge den 15. juni 2018 med hjemmel i LOV-2005-04-01-

15 § 3-9 og § 3-10 

 

 

Kapittel 1. Generelle bestemmelser 

Kapittel 2. Grader  

Kapittel 3. Studiets innhold  

Kapittel 4. Studierett og permisjon  

Kapittel 5. Praksis  

Kapittel 6. Vurderingsformer og karaktersystem 

Kapittel 7. Eksamen  

Kapittel 8. Sensur, klage og fusk  

Kapittel 9. Vitnemål og sluttdokumentasjon  

Kapittel 10. Sluttbestemmelser  

 

Kapittel 1. Generelle bestemmelser 

 
§ 1-1 Virkeområde 

(1) Forskriften gjelder for studenter som har fått opptak ved Universitetet i Sørøst-Norge, for 

privatister som avlegger eksamen i medhold av universitets- og høyskoleloven § 3-10 og 

studieopphold i tilknytning til utvekslingsavtaler. 

(2) Strider forskriften mot nasjonal lovgivning eller rammeplan, gjelder lovens og rammeplanens 

bestemmelser. 

(3) For opptak gjelder forskrift om opptak ved Universitetet i Sørøst-Norge. 

(4) For doktorgradsutdanningene gjelder bestemmelsene i forskrift om graden philosophiae doctor 

(ph.d.) ved Universitetet i Sørøst-Norge. Forskriften vil likevel kunne få anvendelse på eksamener i 

opplæringsdelen i ph.d.-programmene, så langt dette ikke er regulert av eller i strid med ph.d.-

forskriften. 

 



Kapittel 2. Grader 
 

§ 2-1 Grader og yrkesutdanninger 

Universitetet i Sørøst-Norge kan tildele grader og yrkesutdanninger i samsvar med forskrift 16. 

desember 2005 nr. 1574 om grader og yrkesutdanninger, beskyttet tittel og normert studietid ved 

universiteter og høyskoler. 

 

§ 2-2 Bachelorgrad 

(1) Graden bachelor tildeles for treårige utdanninger på 180 studiepoeng, i ett av følgende studieløp:  

a. studieprogram av 180 studiepoengs omfang som i henhold til nasjonal rammeplan gir 

bachelorgrad 

b. studieprogram av 180 studiepoengs omfang, med fordypning av minst 80 studiepoengs 

omfang som i henhold til vedtak i styret for USN gir bachelorgrad  

c. yrkesrettet studieløp med omfang på minst 120 studiepoengs omfang, med tillegg av emner 

eller emnegrupper på til sammen 60 studiepoeng  

d. selvkomponert studieløp av 180 studiepoengs omfang, jf. tredje ledd 

e. fullførte tre første studieår (180 studiepoeng) av fireårig grunnskolelærerutdanning etter 

forskrift om rammeplan 

 

(2) I grunnlaget for graden skal det som hovedregel inngå en bacheloroppgave eller annet selvstendig 

arbeid. Dette arbeidet kan være av teoretisk, praktisk eller kunstnerisk art, og kan være utført 

individuelt eller i gruppe.  

(3) Studenten kan søke om å få utstedt vitnemål for selvkomponert studieløp. I graden skal det inngå 

fordypning av emner eller emnegrupper av minst 80 studiepoengs omfang (fordypningsenhet) i et 

fagområde som tilbys av universitetet, og emner eller emnegrupper av minst 30 studiepoengs 

omfang (breddeemner) innenfor beslektede emner til fordypningsenheten. Inntil 30 studiepoeng kan 

bestå av frittstående emner eller emner fra andre fagområder eller studieprogram. De resterende 40 

studiepoengene, utover maksimalt tillatt omfang på frie emner, må tas enten innenfor 

fordypningsenheten eller breddeemnene.  

Fagmiljøet innenfor fordypningsenheten vurderer om det er faglig forsvarlig å gi fritak fra kravet om 

gjennomføring av et selvstendig arbeid som omtalt i annet ledd.  

(4) Studentene har krav på veiledning i arbeidet med bacheloroppgaven. Det kan settes som krav at 

studenten må ha møtt til veiledning for å kunne levere oppgaven, jf. § 7-3. Omfanget av veiledningen 

skal fremgå av emneplanen.  

 

§ 2-3 Mastergrad  

(1) De generelle kravene til mastergraden er fastsatt i forskrift 1. desember 2005 nr. 1392 om krav til 

mastergrad. Graden master tildeles for: 

a. mastergrad av 120 studiepoengs omfang  

b. integrert mastergrad av 300 studiepoengs omfang  



c. erfaringsbasert mastergrad av 90 eller 120 studiepoengs omfang. 

(2) Masteroppgaver kan ha et omfang på 30 til 60 studiepoeng, med mindre annet følger av forskrift 

om krav til mastergraden § 6.  

(3) Studentene har krav på veiledning i arbeidet med masteroppgaven. Det kan settes som krav at 

studenten må ha møtt til veiledning for å kunne levere oppgaven, jf. § 7-3.  

(4) Omfanget av veiledningen fremgår av emneplanen, og skal reguleres i veiledningsavtale for 

mastergradsstudenter.  

 

§ 2-4 Fellesgrader 

(1) For grad som tildeles i samarbeid med andre institusjoner, gjelder normalt de samme kravene til 

innhold og sammensetning av graden som til grader som tildeles av USN alene. 

(2) For fellesgrader kan det fastsettes unntak fra tilknytningskravet, jf. forskrift 10. april 2006 nr. 412 

om godskriving av høyere utdanning § 4. 

 

Kapittel 3. Studiets innhold  
 

§ 3-1 Arbeidsomfang  

Et studieår er normert til 60 studiepoeng og tilsvarer omtrent 1600 arbeidstimer. Arbeidsomfanget i 

det enkelte emnet er normert til 27 timer arbeidstid per studiepoeng.  

 

§ 3-2 Emnestørrelse  

(1) Et emne skal være på minimum 5 studiepoengs omfang og være delelig med 2,5. 

(2) For akkrediterte fellesgrader kan det være gjort unntak fra kravene til minste emnestørrelse. 

 

§ 3-3 Antall avsluttende emner og delvurderinger 

(1) Det skal som hovedregel være maksimalt fire avsluttende emner per semester.  

(2) For emner på 10 studiepoeng eller mindre kan det kun gis to vurderinger. Viserektor for 

utdanning og studiekvalitet kan gi dispensasjon fra denne bestemmelsen for emner hvor det er 

faglige gode grunner for dette.  

 

§ 3-4 Studieplan 

(1) Det skal fremgå av studieplanen hvilke vurderinger som skal inngå på vitnemålet eller 

karakterutskriften, og hvilke vurderingsuttrykk som benyttes, jf. universitets- og høyskoleloven § 3-9 

sjette ledd. Dersom et emne består av flere delvurderinger, skal vektingsforholdet mellom 

delvurderingene beskrives.  



(2) Retten til å fortsette et studium, og retten til å avlegge eksamen, kan være regulert av særskilte 

krav for hvert enkelt studieprogram. 

 

§ 3-5 Utdanningsplan 

(1) Studenter som er tatt opp til studier av 60 studiepoeng omfang eller mer skal ha en 

utdanningsplan. Utdanningsplanen er utformet i henhold til studieplanen, og er satt opp slik at 

studenten skal kunne gjennomføre planlagt studium på normert tid. Universitetet kan bestemme at 

også studenter ved studieprogram med omfang under 60 studiepoeng, skal ha utdanningsplan.  

(2) Utdanningsplanen skal bekreftes av studenten hvert semester for å være gyldig. Ved bekreftelse 

av utdanningsplanen, blir studenten normalt meldt automatisk opp til undervisning og eksamen i 

obligatoriske emner. Studenten må selv melde seg til undervisning og eksamen i valgemner som 

studenten har studierett til.  

(3) Utdanningsplanen kan endres etter avtale mellom fakultetet og studenten.  

 

§ 3-6 Godskriving og fritak  

(1) Søknad om godskriving og fritak vurderes i henhold til universitets- og høyskoleloven § 3-5. Det 

skal ikke gis dobbel uttelling for samme faginnhold innenfor samme grad. 

(2) Godskriving av eksamener og emner som inngår i graden skal fremgå av vitnemålet. 

(3) Bachelor- eller masteroppgave som tidligere har inngått i en grad, kan ikke inngå i en ny grad. 

 

§ 3-7 Delstudier i utlandet  

(1) Studenten skal ha mulighet til å gjennomføre tre til tolv måneder av utdanningen i utlandet ved 

universitetets partnerinstitusjoner som del av sin bachelor- eller mastergrad.  

(2) Studenten må oppfylle følgende krav for delstudier i utlandet: 

a. ha fullført og bestått minst ett års utdanning tilsvarende 60 studiepoeng ved Universitetet i 

Sørøst-Norge eller annen utdanningsinstitusjon 

b. oppfylle kravene hos mottakerinstitusjonen 

c. oppfylle øvrige krav fastsatt i studie- og emneplanen. 

(3) I særlige tilfeller kan fakultetet etter søknad gi dispensasjon for kravene etter annet ledd bokstav 

a. 

(4) Under delstudier i utlandet har studenten fortsatt studierett, og skal betale semesteravgift etter 

fastsatte satser. 

 

§ 3-8 Forhåndsgodkjenning før utreise 

(1) Før utreise skal studenten få vurdert om delstudiene kan gi fritak for deler av utdanningen etter 

universitets- og høyskoleloven § 3-5 annet ledd. Endelig fritak gis når delstudiene er fullført, og de 

forhåndsgodkjente emnene eller praksisopplæring er bestått.  



(2) Ved studieopphold i utlandet må studenten straks gjøre universitetet oppmerksom på endringer i 

studieopplegget og eventuelt be om ny forhåndsgodkjenning. 

 

§ 3-9 Bærbar pc 

Studentene skal ha egen standard bærbar pc for bruk i undervisning og vurdering, jf. forskrift om 

egenbetaling ved universiteter og høyskoler § 3-3 tredje ledd. 

 

Kapittel 4. Studierett og permisjon  
 

§ 4-1 Studierett og forlenget studieløp 

(1) Studieplass tildeles gjennom vedtak om opptak for studiet eller emnet det er gitt opptak til. Ved 

overgang til nytt studium eller emne, må det søkes om nytt opptak. 

(2) Studierett etableres ved at studenten aksepterer tilbud om studieplass, møter til studiestart, 

semesterregistrerer seg og betaler semesteravgift innen fastsatt frist. For enkelte studier blir 

studenten automatisk semesterregistrert. 

(3) For gradsstudier gis det inntil to år forlenget studierett etter utløp av normert studietid for aktive 

studenter. I tidsbegrensningen på to år inngår ikke utsatt studiestart, midlertidig utestenging eller 

innvilgede permisjoner.  

(4) For årsstudier kan det innvilges inntil ett år forlenget studierett. Det innvilges ikke forlenget 

studierett for studier av kortere varighet.  

(5) Studieretten opphører når studenten skriftlig bekrefter å ha trukket seg fra studiet, når studiene 

er fullført og vitnemål eller karakterutskrift er utstedt, eller ved tap av studierett, jf. § 4-5. 

(6) En student som følger normal studieprogresjon har krav på at studieprogrammets læringsutbytte, 

nivå og struktur ikke endres vesentlig. Mindre endringer må ikke medføre at studenten blir forsinket i 

sin progresjon.   

 

§ 4-2 Krav til studieprogresjon 

(1) Studenten skal som hovedregel følge fastsatt studieprogresjon for studieprogrammet, slik det 

fremgår av studie- og emneplanen. 

(2) Etter søknad kan studenten i særskilte tilfeller få endret sin utdanningsplan og få innvilget 

redusert studieprogresjon.  

(3) For å beholde studieretten må studenten ha en studieprogresjon som tilsvarer minst 50 prosent 

av kravene til progresjon per studieår etter første ledd.  

 

 

 



§ 4-3 Tilrettelegging av studiesituasjon 

(1) Universitetet skal, så langt det er mulig og rimelig, tilrettelegge studiesituasjonen individuelt for 

studenter med særskilte behov, jf. universitets- og høyskoleloven § 4-3 femte ledd. Tilretteleggingen 

må ikke føre til en reduksjon av de faglige krav som stilles ved det enkelte studium. 

(2) En student som på grunnlag av sykdom, skade, funksjonsnedsettelse eller annen særskilt grunn 

trenger tilrettelagt undervisning, kan søke om tilrettelegging av studiesituasjonen.  

(3) Studiesituasjonen skal tilrettelegges for studenter som deltar i studentpolitisk arbeid ved 

universitetet, som deltagelse i lovpålagte råd, utvalg, nemnder og lignende så langt dette er faglig 

forsvarlig. 

 

§ 4-4 Permisjon fra studier  

(1) Permisjon fra studiene innvilges ved pliktig militærtjeneste, ved sykdom og ved andre 

tungtveiende grunner. Studenten må sende skriftlig og begrunnet søknad til fakultetet. 

(2) Studenten har rett til permisjon fra studiene ved svangerskap, adopsjon og omsorg for barn jf. 

universitets- og høyskoleloven § 4-5. 

(3) Permisjon innvilges normalt for inntil to semestre. I særlige tilfeller kan det innvilges permisjon for 

mer enn to semestre. 

(4) Det innvilges normalt ikke permisjon i første semester etter opptak, med unntak av lovregulert 

foreldrepermisjon, ved pliktig militærtjeneste, videreutdanning eller i andre særskilte tilfeller som er 

utenfor studentens kontroll. 

(5) Studenter som er innvilget permisjon har fortsatt studierett ved universitetet, og kan søke om å få 

avlegge eksamen i permisjonstiden. 

  

§ 4-5 Tap av studierett 

(1) Studieretten opphører når: 

a. studenten ved tre eksamensforsøk ikke har bestått eksamen i samme emne og ikke er 

innvilget dispensasjon for et fjerde eksamensforsøk 

b. studenten to ganger ikke har bestått det samme praksisemnet, praksisperiode, 

bacheloroppgave, masteroppgave eller annet større prosjektarbeid  

c. studenten ikke har møtt til studiets oppstart eller semesterregistrert seg innen fastsatt frist 

d. studenten ikke har betalt semesteravgift eller annen avgift fastsatt i samsvar med forskrift 

om egenbetaling ved universiteter og høyskoler innen fastsatt frist 

e. studenten unnlater å levere original dokumentasjon eller vitnemål når dette blir etterspurt 

f. studenten ved falsk vitnemål eller annen ugyldig dokumentasjon er innvilget opptak 

g. studenten ikke bekrefter og oppdaterer sin utdanningsplan innen fastsatt frist 

h. studenten ikke har produsert studiepoeng i henhold krav om studieprogresjon 

i. studenten ikke tilfredsstiller vilkårene for betinget opptak, jf. forskrift om opptak ved 

Universitetet i Sørøst-Norge § 10 

(2) Dersom studieretten opphører skal det fattes et skriftlig vedtak om tap av studierett.  



 

§ 4-6 Reaktivering av studierett 

Studieretten kan reaktiveres innen tre uker etter at studenten har mistet studieretten på grunnlag av 

manglende semesterregistrering eller betaling av semesteravgift, eller dersom studenten selv skriftlig 

bekrefter å avslutte studiene. 

 

Kapittel 5. Praksis 

 

§ 5-1 Praksis i rammeplanstyrte utdanninger 

(1) For rammeplanstyrte utdanninger hvor praksis er integrert, veiledet og vurdert, foretas det en 

faglig vurdering av praksis. Studenten skal ha jevnlig veiledning og tilbakemelding om hvordan 

studenten oppfyller kravene for å bestå praksis. 

(2) For hver praksisperiode skal det gis tilbakemelding midtveis og en avsluttende skriftlig vurdering 

hvor studentens prestasjoner vurderes med hensyn til målene for praksisperioden. Studenten skal ha 

kopi av vurderingene. 

(3) Krav om tilstedeværelse skal fremgå av studie- og emneplanen, og kan som hovedregel ikke 

fravikes på grunn av gyldig fravær. 

 

§ 5-2 Ikke bestått praksis 

(1) Dersom det er tvil om studenten vil oppnå læringsutbyttet og bestå praksisperioden, skal 

studenten varsles med en skriftlig begrunnelse så tidlig som mulig i praksisperioden. Nærmere frister 

for slikt varsel kan være gitt i nasjonal rammeplan for den enkelte utdanning. 

(2) Praksisperioden kan også vurderes til «ikke bestått» ved manglende oppfylling av arbeidskrav 

eller tilstedeværelse. 

 

§ 5-3 Utsatt praksis  

(1) For studenter som har gyldig fravær fra praksis kan fakultetet etter søknad innvilge utsatt praksis. 

(2) Utsatt praksis kan innvilges når det er praktisk gjennomførbart med hensyn til tildeling av 

praksisplass, og ikke medfører endring i øvrige studenters studieprogresjon. 

(3) Fakultetet avgjør om studenter med gyldig fravær fra praksis må ta hele praksisperioden om igjen, 

og når utsatt praksis kan gjennomføres. 

 

§ 5-4 Antall praksisforsøk 

(1) Studenten har adgang til ny praksisperiode én gang dersom første forsøk ble vurdert til ikke 

bestått. 



(2) En student som får vurdert samme praksisperiode til «ikke bestått» to ganger vil miste 

studieretten, jf. § 4-5. 

 

§ 5-5 Ny eller omarbeidet praksisrapport  

Studenten har adgang til å levere ny eller omarbeidet praksisrapport én gang dersom rapporten er 

vurdert til «ikke bestått». 

Kapittel 6. Vurderingsformer og karaktersystem 

§ 6-1 Vurderingsformer 

(1) Vurderingsformen skal måle studentens kunnskaper, ferdigheter og generelle kompetanse i 

henhold til emnets læringsutbytte. 

(2) Følgende vurderingsformer kan benyttes, enten hver for seg eller i kombinasjon, individuelt eller 

gruppe:  

a. skriftlig eksamen  

b. muntlig eksamen  

c. hjemmeeksamen 

d. praktisk eksamen og arbeid 

e. mappevurdering 

f. løpende vurdering  

g. bacheloroppgave 

h. masteroppgave 

i. rapport  

j. praksis 

(3) Viserektor for utdanning og studiekvalitet kan etter søknad fra fakultetet i særlige tilfeller gi 

dispensasjon til å benytte andre vurderingsformer enn de som fremgår av annet ledd.  

(4) Emnets vurderingsform, vekting av eventuelle delvurderinger og dersom delvurderinger kreves 

bestått i en bestemt rekkefølge, skal fremgå av emneplanen. 

(5) Vurderingsformen gruppevurdering, med unntak av bachelor- og masteroppgave, skal ikke 

utgjøre mer enn 50 prosent av vurderingsgrunnlaget i et studieprogram.  

(6) Som hovedregel skal den samme vurderingsformen benyttes både ved ordinær, utsatt og ny 

eksamen. I særskilte tilfeller kan det fastsettes en annen vurderingsform ved utsatt og ny eksamen, 

jf. §§ 7-12 og 7-13. Dette skal fremgå av emneplanen. Alternativ vurderingsform skal være faglig 

jevngod med vurderingsformen ved ordinær eksamen.  

(7) Universitetet kan etter avtale med studenten benytte eksamensbesvarelsen til undervisnings- og 

forskningsformål. Eksamensbesvarelsene kan ikke publiseres eller anvendes til andre formål uten at 

det foreligger avtale mellom universitetet og studenten.  

(8) Alle skriftlige eksamener skal som hovedregel leveres med kandidatnummer.  



(9) Skriftlig eksamen med tilsyn skal som hovedregel ikke overstige seks timer. Varighet skal fremgå 

av emneplanen. 

 

§ 6-2 Karaktersystem 

(1) Ved vurdering av eksamen, skal det som hovedregel benyttes karakterer etter en skala med fem 

trinn fra A til E for bestått, og F for ikke bestått. Fakultetet selv kan bestemme at anbefalte 

karakterbeskrivelser fra nasjonale fagråd skal benyttes i tillegg. 

(2) Den graderte karakterskala innebærer følgende generelle, ikke fagspesifikke beskrivelser: 

Symbol Betegnelse Generell, ikke fagspesifikk beskrivelse av vurderingskriterier 

A Fremragende 
Fremragende prestasjon som klart utmerker seg. Studenten viser svært god 

vurderingsevne og stor grad av selvstendighet. 

B Meget god 
Meget god prestasjon. Studenten viser meget god vurderingsevne og 

selvstendighet. 

C God 
Jevnt god prestasjon som er tilfredsstillende på de fleste områder. Studenten 

viser god vurderingsevne og selvstendighet på de viktigste områdene. 

D Nokså god 
En akseptabel prestasjon med noen vesentlige mangler. Studenten viser en 

viss grad av vurderingsevne og selvstendighet. 

E Tilstrekkelig 
Prestasjonen tilfredsstiller minimumskravene, men heller ikke mer. Studenten 

viser liten vurderingsevne og selvstendighet. 

F Ikke bestått 
Prestasjon som ikke tilfredsstiller de faglige minimumskravene. Studenten 

viser både manglende vurderingsevne og selvstendighet. 

(3) Bokstavkarakterer skal brukes i et omfang på minst tre fjerdedeler av antall studiepoeng for 

studieprogrammet.  

(4) Vekting av delkarakterer ved beregning av sluttkarakter skal fremgå av emneplanen. Vanlige 

forhøyningsregler gjelder. Den endelige karakteren fastsettes som bokstavkarakter. 

(5) Delvurderinger som inngår i grunnlaget for endelig karakterfastsetting skal ha samme 

vurderingsuttrykk, og hver delvurdering skal bestå av én vurderingsform.  

 

Kapittel 7. Eksamen 

 
§ 7-1 Vilkår for å avlegge eksamen   

(1) Vilkår for å avlegge eksamen skal fremgå av emneplanen. Det kan stilles krav i emneplanen om at 

faglige arbeidskrav, obligatoriske aktiviteter og tilstedeværelse må være godkjent før studenten kan 

avlegge eksamen og fortsette studiet.  



(2) Studenter som innen fristen ikke har betalt semesteravgift etter forskrift om 

studentsamskipnader § 17 eller annen avgift fastsatt i samsvar med forskrift om egenbetaling ved 

universiteter og høyskoler har ikke rett til å avlegge eksamen. 

 

§ 7-2 Arbeidskrav   

(1) Det kan i emneplanen stilles krav om at obligatoriske arbeider må være godkjent for å kunne 

avlegge eksamen og fortsette studiet. Arbeidskrav vurderes som godkjent eller ikke godkjent. 

(2) Ved dokumentert sykdom og i andre særlige tilfeller, kan fakultetet der hvor dette er faglig 

forsvarlig, gi fritak fra arbeidskrav. Det er normalt en forutsetning at studenten utfører andre 

aktiviteter som fastsettes av fakultetet og som vurderes til godkjent.   

(3) Dersom en student ikke får et arbeidskrav godkjent, og dette er satt som krav før studenten kan 

avlegge eksamen, skal studenten som hovedregel gis anledning til ett nytt forsøk.  

(4) En student som på grunn av gyldig fravær ikke gjennomfører arbeidskravet har som hovedregel 

rett til å få et nytt forsøk. 

 

§ 7-3 Obligatorisk aktivitet og krav til tilstedeværelse 

(1) Det skal fremgå av emneplanen dersom det stilles krav til tilstedeværelse eller annen obligatorisk 

aktivitet.  

(2) Krav til tilstedeværelse ved obligatorisk undervisning, obligatorisk aktivitet, obligatoriske 

samlinger og aktiviteter skal fremgå av studie- eller emneplan.  

(3) Ved dokumentert sykdom og i andre særlige tilfeller kan fakultetet, dersom det er faglig 

forsvarlig, gi fritak fra obligatoriske aktiviteter og krav om tilstedeværelse. 

 

§ 7-4 Rett til å avlegge eksamen som privatist   

(1) Personer som oppfyller opptakskravene og andre vilkår for å avlegge eksamen, men som ikke er 

innvilget opptak, kan søke om adgang til å avlegge eksamen i et emne som privatist.  

(2) Privatister har ikke adgang til å avlegge eksamen i emner som har arbeidskrav, krav til obligatorisk 

aktivitet eller deltakelse, praksis eller i emner hvor eksamensforsøkene er brukt opp.  

(3) Studenter som er utestengt fra universitetet i henhold universitets- og høyskoleloven § 4-8 har 

ikke adgang til å avlegge eksamen som privatist i utestengingsperioden. 

 

§ 7-5 Eksamensavgift for privatister 

Rektor kan fastsette at de som ikke er tatt opp som studenter til et emne, skal betale avgift i tillegg til 

semesteravgiften som skal dekke universitetets merutgifter ved eksamen, jf. forskrift om 

egenbetaling ved universiteter og høyskoler § 2-1 første ledd. 

 



§ 7-6 Oppmelding til eksamen 

(1) Studenter som har bekreftet utdanningsplanen innen fastsatt frist, blir normalt automatisk meldt 

opp til eksamen.  

(2) Frist for oppmelding til eksamen i emner som ikke medfører automatisk oppmelding etter første 

ledd er 1. september for høstsemesteret og 1. februar for vårsemesteret. 

(3) Oppmeldingsfrist til utsatt eksamen ved gyldig fravær, jf. § 7-12, og ny eksamen, jf. § 7-13, er fire 

uker før eksamensdato hvis ikke annet er oppgitt.  

(4) Studenten er selv ansvarlig for å kontrollere i StudentWeb at oppmeldingen til eksamen er 

korrekt. 

 

§ 7-7 Avmelding fra eksamen 

(1) Studenten kan melde seg av eksamen i et emne innen kunngjort avmeldingsfrist, eller senest to 

uker før eksamensdato. 

(2) For bachelor- og masteroppgaver er avmeldingsfristen fire uker hvis ikke annet er fastsatt i 

emneplanen. Studenten må informere fakultetet skriftlig om avmeldingen.  

(3) Det kan i særlige tilfeller innvilges adgang til avmelding også etter fristene som angitt i første og 

annet ledd. 

 

§ 7-8 Tidspunkt for eksamen 

(1) Eksamensdato kunngjøres i StudentWeb.  

(2) Oversikt over eksamensdatoer ved ordinær eksamen skal normalt foreligge ved semesterstart, og 

senest 1. oktober og 1. mars.  

(3) Eksamen avholdes som hovedregel i det semesteret undervisningen i emnet avsluttes. 

 

§ 7-9 Antall eksamensforsøk 

(1) En student kan avlegge eksamen i det samme emnet inntil tre ganger. 

(2) Etter skriftlig begrunnet og dokumentert søknad, kan det i særlige tilfeller gis dispensasjon for et 

fjerde eksamensforsøk. De forhold som legges til grunn må ha vært tilstede ved, eller umiddelbart før 

eksamenstidspunktet, og studenten må ha hatt rimelig grunn for ikke å ha benyttet seg av 

muligheten for avmelding eller legeattest for gyldig fravær ved tredje eksamensforsøk.  

(3) Ved flere forsøk til eksamen teller beste karakter. 

(4) Med tellende eksamensforsøk menes at studenten: 

a. har bestått eksamen 

b. trekker seg etter avmeldingsfristens utløp eller under eksamen 

c. ikke møter til eksamen 

d. ikke leverer skriftlig eksamen innen oppgitt frist 



e. får karakteren F/«ikke bestått» 

f. får eksamen annullert på grunn av fusk eller forsøk på fusk 

(5) Bacheloroppgave og andre større prosjektarbeider kan gjentas bare én gang i ny eller omarbeidet 

form. 

(6) Studenten kan levere ny eller omarbeidet masteroppgave én gang dersom masteroppgaven er 

vurdert til karakteren F. Det er ikke adgang til å få vurdert ny eller omarbeidet masteroppgave i 

samme studieprogram når masteroppgaven er vurdert med karakteren A til E. 

 

§ 7-10 Digital eksamen 

(1) Universitetet kan avholde eksamen ved bruk av digital eksamensplattform. Studenten er selv 

ansvarlig for å sette seg inn i hvordan denne brukes.  

(2) Ved digital eksamensavvikling pålegges studenten å ha med eget digitalt utstyr, som for eksempel 

bærbar datamaskin, jf. § 4-7. Studentens pc må være kompatibel med den digitale 

eksamensplattformen. 

(3) Studenten er selv ansvarlig for at PC eller annet digitalt utstyr er klargjort i god tid før 

eksamensstart. Hvis ikke kan studenten miste retten til å gjennomføre eksamen. 

(4) Studenten er selv ansvarlig for at det leveres inn riktig versjon av eksamensbesvarelsen inklusive 

alle vedlegg i den digitale eksamensplattformen. 

 

§ 7-11 Ordinær eksamen  

(1) Ordinær eksamen gjennomføres i det semesteret som er angitt i emneplanen. Innenfor samme 

eksamensperiode skal det normalt arrangeres kun én ordinær eksamen i samme emne. 

(2) Ved innlevering av eksamen kan det innvilges inntil 48 timers utsettelse, dersom studenten 

umiddelbart ved skriftlig legeerklæring eller annen etterprøvbar dokumentasjon kan dokumentere at 

forsinkelsen skyldes egen akutt sykdom eller ulykke. Tilsvarende gjelder ved sykdom, dødsfall, ulykke 

eller lignende i nær familie, eller andre forhold som er utenfor studentens kontroll. I særlige tilfeller 

kan det innvilges lengre frist enn 48 timer.  

 

§ 7-12 Utsatt eksamen ved gyldig fravær 

(1) For studenter som ikke besto ordinær eksamen arrangeres som hovedregel ny eksamen i 

påfølgende semester.  

(2) Ved studieprogrammer med progresjonsbestemmelser, eller for studenter i siste semester av 

studieprogrammet, kan studenten som hovedregel avlegge ny eksamen innenfor samme semester, 

eller så tidlig som mulig i påfølgende semester.  

(3) Som gyldig fravær regnes egen sykdom, eller alvorlig sykdom, dødsfall eller ulykke i nærmeste 

familie eller andre særlige grunner. Fravær som skyldes studentens egne handlinger, godkjennes 

ikke. Fravær som blir godkjent, teller ikke som eksamensforsøk, og registreres som «gyldig fravær».  



(4) Studenter som ikke avlegger eksamen, må senest innen én uke etter eksamensdato eller fastsatt 

frist levere skriftlig dokumentasjon for gyldig fravær. Dokumentasjonen må angi eksamensdato, og 

skal som hovedregel være datert senest på eksamensdagen eller dato for innleveringsfrist. 

(5) Studenter som møter, men som blir syke under eksamen, velger om de vil levere eller trekke 

besvarelsen. Ved levering vil besvarelsen sensureres. Når besvarelsen trekkes, må legeerklæring som 

angir fraværsgrunn leveres seksjon for eksamen innen én uke etter eksamensdato for å unngå bruk 

av et tellende eksamensforsøk. Legeerklæringen skal som hovedregel være utstedt på 

eksamensdagen.  

(6) Dersom besvarelsen er levert til sensurering, kan studenten etterpå ikke påberope seg sykdom. 

(7) Utsatt eksamen gjennomføres med samme emneplan som ved siste ordinære eksamen. Det er 

deretter studentens eget ansvar å kontrollere hvilken emneplan og pensum/litteraturliste som 

gjelder.  

 

§ 7-13 Ny eksamen ved ikke bestått (kontinuasjonseksamen)  

(1) For studenter som ikke besto ordinær eksamen arrangeres som hovedregel ny eksamen i 

påfølgende semester.  

(2) Ved studieprogrammer med progresjonsbestemmelser, eller for studenter i siste semester av 

studieprogrammet, kan studenten som hovedregel avlegge ny eksamen innenfor samme semester, 

eller så tidlig som mulig i påfølgende semester.  

(3) Innenfor samme eksamensperiode skal det som hovedregel arrangeres kun én ny eksamen i 

samme emne. 

(4) Ved ny eksamen i påfølgende semester gjelder samme emneplan som ved siste ordinære 

eksamen. Det er deretter studentens eget ansvar å kontrollere hvilken emneplan og 

pensum/litteraturliste som gjelder. 

(5) Når et emne tas ut av undervisningstilbudet, plikter universitetet å arrangere ny eksamen i 

påfølgende semester. Hvis det fremdeles gjenstår studenter som har karakteren F/«ikke bestått» 

eller gyldig fravær i et emne som har utgått, arrangeres ny eksamen en siste gang i derpå følgende 

semester. 

 

§ 7-14 Språk og målform 

(1) Eksamensoppgaven skal som hovedregel utformes og besvares på undervisningsspråket som 

fremgår av emneplanen. Dette gjelder for alle vurderingsformer. 

(2) Eksamensoppgaven utformes på den eller de målformer som samsvarer med målformen til de 

oppmeldte studentene, jf. forskrift om målform i eksamensoppgåver. 

(3) Studenten kan søke om å få besvare eksamen eller andre skriftlige arbeider som inngår i 

vurderingsgrunnlaget på et annet språk enn undervisningsspråket. Søknad fremsettes på 

universitetets skjema for tilrettelegging innen fastsatt frist, jf. § 7-16. 

 

 



§ 7-15 Hjelpemidler ved skriftlig eksamen 

(1) Tillatte hjelpemidler skal opplyses om ved emnestart, i tilknytning til den enkelte eksamen, samt 

tydelig fremgå av emneplanen og eksamensoppgavens forside. 

(2) Studenten har selv ansvar for å ta med tillatte hjelpemidler til eksamen, samt gjøre seg kjent med 

hvordan disse virker. 

(3) Studenten plikter å gjøre alle hjelpemidler tilgjengelig for kontroll. 

(4) Ved digital eksamensavvikling gjennomføres eksamen normalt på studentens pc. Det er ikke tillatt 

å bruke elektronisk utstyr til kommunikasjon i eksamenslokalet eller med omverdenen.  

(5) Bruk eller besittelse av ulovlige hjelpemidler i forbindelse med gjennomføring av eksamen, 

betraktes som fusk eller forsøk på fusk, jf. § 8-8. 

 

§ 7-16 Tilrettelegging ved eksamen  

(1) Studenter som ved spesialist- eller legeerklæring dokumenterer fysiske og/eller psykiske 

funksjonsnedsettelser, har rett til å få eksamen tilrettelagt så langt det er praktisk mulig.  

(2) Frist for å levere søknad om tilrettelegging ved eksamen er 15. september for høstsemesteret, og 

15. februar for vårsemesteret. Universitetets skjema skal benyttes, og dokumentasjon kan 

ettersendes innen fire uker. Unntak fra fristen gjøres kun der det dokumenteres at behovet for 

tilrettelegging oppstår etter fristens utløp, eller ved andre særlige grunner.  

(3) Søknaden må inneholde dokumentasjon av nyere dato fra sakkyndig, som for eksempel lege, 

psykolog, logoped eller annen spesialist. Det skal som hovedregel søkes for hvert studieår, med 

mindre behovet for tilrettelegging er varig. Dokumentasjonen må inneholde en beskrivelse av 

funksjonsnedsettelsen og behovet for tilrettelegging. 

(4) Tilretteleggingen skal oppveie for de ulemper funksjonsnedsettelsen gir ved eksamen. 

Tilretteleggingen skal ikke gi en fordel i forhold til medstudenter, og må ikke føre til en reduksjon av 

de faglige kravene som stilles for vurdering av oppnådd læringsutbytte. Tiltak som innvilges skal være 

tilstrekkelig, men vil ikke alltid være optimale ut fra studentens egne ønsker eller vurdering av behov. 

(5) Vedtak om og varigheten av individuell tilrettelegging ved eksamen fattes på bakgrunn av 

studentens søknad, vurdering av dokumentasjon fra sakkyndig, bestemmelser gitt i lov og forskrift, 

samt faglige hensyn. En diagnose gir ikke automatisk rett til tilrettelegging. 

 

§ 7-17 Eksamenssted 

(1) Eksamenssted er som hovedregel universitetets lokaler ved det studiestedet studenten tilhører 

eller der undervisningen i emnet gjennomføres. 

(2) Studenter som skal gjennomføre deler av studiet i utlandet, og som ønsker å avlegge eksamen i 

universitetets emner, må normalt gjøre dette mens de oppholder seg i Norge. 

(3) Studenten kan i særlige tilfeller etter søknad innvilges dispensasjon for å avlegge eksamen ved 

annet eksamenssted. Søknad, med det eksterne eksamensstedets kontaktinformasjon, må være 

mottatt av innen 15. oktober eller 15. mars. 



(4) Studenten ilegges en avgift som dekker eventuelle, interne merkostnader, og må videre dekke 

eventuelle kostnader som det eksterne eksamensstedet krever. Studenten må selv inngå avtale med 

den eksterne utdanningsinstitusjonen. 

(5) Studenter ved andre utdanningsinstitusjoner som ønsker å benytte universitetet som 

eksamenslokale, kan søke om å avlegge eksamen ved universitetet. Dersom dette innvilges, skal det i 

henhold til gjeldende satser betales et gebyr per eksamen per student, samt eventuell godtgjørelse 

for eksamensvakt. 

 

Kapittel 8. Sensur, klage og fusk 
 

§ 8-1 Oppnevning av sensorer 

(1) Fakultetet oppnevner og godkjenner sensorer.  

(2) Ekstern sensor må ha minst én av følgende kvalifikasjoner: 

a. være ansatt på lektor- eller amanuensisnivå eller høyere nivå ved universitet, høyskole eller 

annen forskningsinstitusjon 

b. ha dokumentert, vitenskapelig kompetanse innen aktuelt fagområde som kvalifiserer for 

ansettelse som minimum lektor eller amanuensis ved universitet, høyskole eller annen 

forskningsinstitusjon 

c. i særlig tilfelle være kvalifisert innen emnet gjennom relevant yrkespraksis. 

(3) Ekstern sensor kan ikke være tilsatt i hovedstilling eller bistilling ved universitetet eller ha vært 

tilsatt i slike stillinger innenfor siste studieår. Ekstern sensor kan heller ikke ha vært engasjert som 

timelærer eller ha vært ansvarlig for undervisning i det aktuelle emnet ved universitetet i samme 

studieår som vurderingen finner sted. 

 

§ 8-2 Sensorordninger 

(1) Det skal være ekstern sensur av vurderingen eller vurderingsordningen, jf. universitets- og 

høyskoleloven § 3-9 første ledd.  

(2) Det skal benyttes to sensorer, hvorav minst én ekstern i følgende tilfeller: 

a. ved bedømmelse av bachelor- og masteroppgaver  

b. ved ny sensurering etter universitets- og høyskoleloven § 5-2 om klage ved formelle feil ved 

eksamen, og ved ny sensurering etter universitets- og høyskoleloven § 5-3 om klage over 

karakterfastsettelse 

c. ved sensur av fritt emne/spesialpensum  

d. ved første gangs sensur av nytt emne 

(3) Ekstern sensor avgjør når det er uenighet mellom intern og ekstern sensor. Ved uenighet mellom 

to interne sensorer, oppnevnes en tredje, ekstern sensor som avgjør sensuren.  

(4) Ved bedømmelse av muntlig eller praktisk eksamen og andre eksamener som etter sin art ikke lar 

seg etterprøve, skal det benyttes to sensorer. 



(5) Rektor har fullmakt til å fastsette nærmere regler for sensorordningen. 

 

§ 8-3 Sensur 

(1) Innleverte besvarelser skal sensureres.  

(2) Etter justerende muntlig eksamen for individuelle bachelor- og masteroppgaver kan 

emnekarakteren justeres med maksimalt én karakter. Ved gruppeoppgaver kan karakteren justeres 

med mer enn én karakter.  

(3) Sensurfrist og sensur kunngjøres i StudentWeb. Studenten er selv ansvarlig for å gjøre seg kjent 

med kunngjøring av sensurfrist og sensur. 

(4) Ved muntlig og praktisk eksamen, skal sensuren som hovedregel kunngjøres for studenten samme 

dag som eksamen er gjennomført. 

(5) Sensur skal foreligge senest tre uker etter eksamensdato. Styret kan bestemme at sensurfristen 

skal forlenges når det foreligger særskilt grunn, jf. universitets- og høyskoleloven § 3-9 fjerde ledd.  

(6) For masteroppgaver, og andre avhandlinger og tilsvarende større skriftlige arbeider på et omfang 

på 30 studiepoeng eller mer, skal sensuren foreligge senest seks uker etter innleveringsfristen.  

 

§ 8-4 Forsinket kunngjøring av sensur 

For sensur som er mer enn én uke forsinket, jf. universitets- og høyskoleloven § 3-9 fjerde ledd, 

iverksettes økonomiske sanksjoner overfor ansvarlig fakultet. For emner hvor utsatt sensurfrist er 

innvilget av styret, iverksettes økonomiske sanksjoner fra og med første arbeidsdag etter dato for 

utsatt sensurfrist. 

 

§ 8-5 Begrunnelse for karakterfastsettelse 

(1) Studenten har rett til begrunnelse for karakterfastsettelse, jf. universitets- og høyskoleloven § 5-

3.  

(2) Krav om begrunnelse må fremsettes innen én uke etter at sensuren er kunngjort for studenten. 

Begrunnelse skal normalt være gitt innen to uker.  

(3) Krav om begrunnelse for karakterfastsettingen for muntlig eksamen, praktiske ferdigheter, eller 

eksamen i utøvende, kunstneriske, praktiske og estetiske emner, må fremsettes umiddelbart etter at 

karakteren er meddelt studenten.  

 

§ 8-6 Klage på karakter 

(1) Studenten kan klage på karakteren innen tre uker etter at sensurvedtaket er kunngjort eller fra 

det tidspunktet begrunnelse for karakter er gitt, jf. universitets- og høyskoleloven §§ 5-2 og 5-3.  

(2) Bedømmelse av muntlig eller praktisk vurdering, som etter sin art ikke lar seg etterprøve, kan ikke 

påklages, jf. universitets- og høyskoleloven § 5-3 femte ledd. 



(3) Studenten kan fremsette individuell klage på karakter ved gruppeeksamen. En eventuell endring 

av karakter etter klage vil kun gjelde for den studenten som har klaget. 

(4) Ved klage på karakter foretas ny sensur, jf. universitets- og høyskoleloven § 5-3 fjerde ledd. Ny 

vurdering foretas av to nye sensorer, hvorav minst én sensor skal være ekstern, jf. universitets- og 

høyskoleloven § 3-9 femte ledd. 

(5) Ny karakter kan fastsettes både til gunst og ugunst for klager. Ny sensur kan ikke påklages, jf. 

universitets- og høyskoleloven § 5-3 sjette ledd. 

 

§ 8-7 Klage over formelle feil ved eksamen 

(1) En student som har avlagt eksamen, prøve eller et annet arbeid som bedømmes med karakterer, 

kan klage på formelle feil innen tre uker etter at studenten har blitt eller burde være kjent med 

feilen, jf. universitets- og høyskoleloven § 5-2. Studenten kan fremsette individuell klage på formelle 

feil ved gruppeeksamen. 

(2) Ny sensur skal foretas av to nye sensorer, hvorav én ekstern, jf. universitets- og høyskoleloven 

§ 3-9 femte ledd. 

(3) Finner universitetet eller universitetets klagenemnd at det er begått formelle feil som kan ha hatt 

betydning for én eller flere av studentenes prestasjoner eller bedømmelsen av disse, kan det 

bestemmes at det skal foretas ny sensur enten bare for klager, eller for alle studenter som har avlagt 

eksamen. Det kan også bestemmes at eksamen skal annulleres, og at det skal avholdes ny eksamen. 

(4) Karakterfastsetting ved ny sensur etter klage på formelle feil kan påklages, jf. universitets- og 

høyskoleloven § 5-3. 

 

§ 8-8 Fusk 

(1) Fusk eller forsøk på fusk kan medføre annullering av eksamen, arbeidskrav eller kurs, utestenging 

fra universitetet og tap av retten til å avlegge eksamen i inntil ett år ved alle utdanningsinstitusjoner 

etter universitets- og høyskoleloven. 

(2) Som fusk eller forsøk på fusk regnes blant annet: 

a. bruk av andre hjelpemidler enn de som er tillatt i emneplanen. Det samme gjelder dersom 

studenten har slike hjelpemidler tilgjengelig ved gjennomføring av eksamen, selv om det ikke 

kan påvises at hjelpemiddelet har vært i bruk 

b. ulovlig samarbeid med andre 

c. plagiering av faglitteratur, internettsider og eget eller andres arbeid uten tilstrekkelig 

kildehenvisning  

d. dersom besvarelsen er utarbeidet av andre 

e. medvirkning til fusk 

(3) Når det oppstår mistanke om fusk eller forsøk på fusk, skal studenten straks gjøres oppmerksom 

på dette. Studenten skal gis rett til å fullføre eksamen.  

(4) Dersom universitetet reiser sak om utestenging, har studenten rett til bistand fra advokat og 

dekning av advokatutgifter, jf. universitets- og høyskoleloven § 4-8 femte ledd. 



 

Kapittel 9. Vitnemål og sluttdokumentasjon 

 

§ 9-1 Vitnemål og karakterutskrift 

(1) For oppnådd grad, yrkesutdanning og praktisk-pedagogisk utdanning utstedes vitnemål på norsk. 

For engelskspråklig studieprogram utstedes vitnemål på engelsk.   

(2) Vitnemål utstedes automatisk til de studentene som etter normert studietid oppfyller kravene. 

Studenten kan reservere seg mot å få utstedt vitnemål i inntil to semestre. 

(3) Studenter som ikke fullfører utdanningen til normert tid, må selv fremsette søknad om utstedelse 

av vitnemål. 

(4) Vitnemål for selvkomponert bachelorgrad eller yrkesrettet bachelorgrad utstedes etter søknad. 

Søker må selv dokumentere at kravene er oppfylt på søknadstidspunktet, jf. § 3-2. 

(5) Vitnemål for oppnådd grad utstedes i ett eksemplar. Dersom det blir sannsynliggjort at vitnemålet 

er tapt, utstedes normalt duplikat mot vederlag. 

(6) Studenter som forbedrer karakterer i et emne etter at grad er oppnådd vil få anmerkning på 

vitnemålet om at karakter i emnet er forbedret etter at graden ble oppnådd. 

(7) Utdanning som ikke er omfattet av første ledd dokumenteres med karakterutskrift, alternativt 

med øvrig sluttdokumentasjon. 

 

§ 9-2 Diploma supplement 

(1) Sammen med utstedelse av vitnemål skal det utferdiges Diploma Supplement. Dette er kun gyldig 

sammen med vitnemålet. 

(2) Diploma supplement er et internasjonalt vitnemålstillegg som gir en utfyllende beskrivelse på 

engelsk av kvalifikasjonen studenten har oppnådd. 

 

§ 9-3 Tilknytningskrav for utstedelse av vitnemål 

(1) For at universitetet skal kunne tildele en grad eller utstede vitnemål for fullført utdanning, må 

minst 60 av studiepoengene som skal inngå i beregningsgrunnlaget, være avlagt ved universitetet, jf. 

forskrift om godskriving av høyere utdanning § 2. 

(2) For godskriving av utdanning som tidligere har inngått i beregningsgrunnlaget for en grad, eller 

som del av en grad eller yrkesutdanning, må studenten i tillegg ha avlagt minst 60 nye studiepoeng 

ved universitetet før det kan utstedes et nytt vitnemål eller tildeles en ny grad, jf. forskrift om 

godskriving av høyere utdanning § 3. 

(3) Det kan være gjort unntak for fellesgrader, jf. forskrift om godskriving av høyere utdanning § 4. 

 

 



§ 9-4 Tilleggsbetegnelser – siviløkonom og sivilingeniør 

(1) Masterprogram i økonomiske og administrative fag, som tilfredsstiller vilkårene til opptakskrav og 

fagsammensetning, gir rett til den beskyttede tittelen siviløkonom som tilleggsbetegnelse på 

vitnemålet, jf. forskrift om grader og yrkesutdanninger, beskyttet tittel og normert studietid ved 

universiteter og høyskoler. 

(2) Masterprogram i teknologiske fag, som tilfredsstiller vilkårene til opptakskrav og 

fagsammensetning, gir rett til den beskyttede tittelen sivilingeniør som tilleggsbetegnelse på 

vitnemålet, jf. forskrift om grader og yrkesutdanninger, beskyttet tittel og normert studietid ved 

universiteter og høyskoler.  

 

Kapittel 10. Sluttbestemmelser 
 

§ 10-1 Ikrafttredelse 

(1) Denne forskriften trer i kraft fra og med 1. juli 2018. 

(2) Samtidig oppheves forskrift 18. desember 2015 nr. 1864 om opptak, studier og eksamen ved 

Universitetet i Sørøst-Norge. 



                                                         Utkast 

Forskrift om studier og eksamen ved Universitetet i Sørøst-Norge (USN)  
 

Fastsatt av styret ved Universitetet i Sørøst-Norge den 15. juni 2018 med hjemmel i LOV-2005-04-01-

15 § 3-9 og § 3-10 
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Kapittel 1. Generelle bestemmelser 

 
§ 1-1 Virkeområde 

(1) Forskriften gjelder for studenter som har fått opptak ved Universitetet i Sørøst-Norge, for 

privatister som avlegger eksamen i medhold av universitets- og høyskoleloven § 3-10 og 

studieopphold i tilknytning til utvekslingsavtaler. 

(2) Strider forskriften mot nasjonal lovgivning eller rammeplan, gjelder lovens og rammeplanens 

bestemmelser. 

(3) For opptak gjelder forskrift om opptak ved Universitetet i Sørøst-Norge. 

(4) For doktorgradsutdanningene gjelder bestemmelsene i forskrift om graden philosophiae doctor 

(ph.d.) ved Universitetet i Sørøst-Norge. Forskriften vil likevel kunne få anvendelse på eksamener i 

opplæringsdelen i ph.d.-programmene, så langt dette ikke er regulert av eller i strid med ph.d.-

forskriften. 

 

 



Kapittel 2. Grader 
 

§ 2-1 Grader og yrkesutdanninger 

Universitetet i Sørøst-Norge kan tildele grader og yrkesutdanninger i samsvar med forskrift 16. 

desember 2005 nr. 1574 om grader og yrkesutdanninger, beskyttet tittel og normert studietid ved 

universiteter og høyskoler. 

 

Merknad til § 2-1 Grader og yrkesutdanninger 

Gradsforskriften 

 

§ 2-2 Bachelorgrad 

(1) Graden bachelor tildeles for treårige utdanninger på 180 studiepoeng, i ett av følgende studieløp:  

a. studieprogram av 180 studiepoengs omfang som i henhold til nasjonal rammeplan gir 

bachelorgrad 

b. studieprogram av 180 studiepoengs omfang, med fordypning av minst 80 studiepoengs 

omfang som i henhold til vedtak i styret for USN gir bachelorgrad  

c. yrkesrettet studieløp med omfang på minst 120 studiepoengs omfang, med tillegg av emner 

eller emnegrupper på til sammen 60 studiepoeng  

d. selvkomponert studieløp av 180 studiepoengs omfang, jf. tredje ledd 

e. fullførte tre første studieår (180 studiepoeng) av fireårig grunnskolelærerutdanning etter 

forskrift om rammeplan 

 (2) I grunnlaget for graden skal det som hovedregel inngå en bacheloroppgave eller annet 

selvstendig arbeid. Dette arbeidet kan være av teoretisk, praktisk eller kunstnerisk art, og kan være 

utført individuelt eller i gruppe.  

(3) Studenten kan søke om å få utstedt vitnemål for selvkomponert studieløp. I graden skal det inngå 

fordypning av emner eller emnegrupper av minst 80 studiepoengs omfang (fordypningsenhet) i et 

fagområde som tilbys av universitetet, og emner eller emnegrupper av minst 30 studiepoengs 

omfang (breddeemner) innenfor beslektede emner til fordypningsenheten. Inntil 30 studiepoeng kan 

bestå av frittstående emner eller emner fra andre fagområder eller studieprogram. De resterende 40 

studiepoengene, utover maksimalt tillatt omfang på frie emner, må tas enten innenfor 

fordypningsenheten eller breddeemnene.  

Fagmiljøet innenfor fordypningsenheten vurderer om det er faglig forsvarlig å gi fritak fra kravet om 

gjennomføring av et selvstendig arbeid som omtalt i annet ledd.  

(4) Studentene har krav på veiledning i arbeidet med bacheloroppgaven. Det kan settes som krav at 

studenten må ha møtt til veiledning for å kunne levere oppgaven, jf. § 7-3. Omfanget av veiledningen 

skal fremgå av emneplanen.  

 

 



Merknad til § 2-2 Bachelorgrad 

(1) Gjenkjennbare temaer innen vitenskapsteori, forskningsmetodikk og etikk skal tydeliggjøres i 

studie- og emneplanene.  

(2) Det skal fremgå av studie- og emneplanen i hvilke studieprogram det settes krav til 

bacheloroppgave eller annet selvstendig arbeid. Bacheloroppgaven skal som hovedregel ha et 

omfang på 15 til 30 studiepoeng. Dette dersom studenten ikke allerede har gjennomført en 

bacheloroppgave i forbindelse med tidligere opptak til et bachelorprogram. 

(3) I vurderingen av om det skal tildeles en selvkomponert bachelorgrad bør det tas hensyn til at 

gradens innhold ikke skal være tilnærmet lik innholdet i en rammeplanstyrt utdanning. 

For de frie emnene skal det settes et tak på inntil 30 studiepoengs omfang. Dette medfører følgende 

minimums- og maksimumskrav: 

Fordypningsenhet   minimum 80 studiepoeng 

Breddeemner   minimum 30 studiepoeng 

Frie emner   maksimalt 30 studiepoeng 

Det er opp til studenten å velge hvordan de resterende 40 studiepoengene skal fordeles mellom 

fordypningsenhetene og breddeemnene. 

Fordypningsemner som skal inngå i en selvkomponert bachelorgrad bør som hovedregel være av 

minimum 7,5 studiepoeng omfang. 

Selvstendig arbeid kan være gjennomført ved andre utdanningsinstitusjoner. 

Universitetet skal veilede studenter som ønsker å søke om en selvkomponert bachelorgrad, både hva 

gjelder sammensetning av graden og omfanget av det selvstendige arbeidet.  

I forbindelse med søknad om utstedelse av selvkomponert bachelorgrad må det sørges for at det ikke 

gis dobbel uttelling for samme faginnhold innenfor samme grad, jf. uhl. § 3-5 første ledd. Som ledd i 

dette kan det bes om at studenten fremlegger vitnemål utstedt fra andre utdanningsinstitusjoner. 

(4) Studenten har som hovedregel krav på 10 til 15 timer veiledning for bacheloroppgave med 

omfang på 20-30 studiepoeng, og 5 til 10 timer for bacheloroppgave med omfang på 15-20 

studiepoeng. For bacheloroppgave av mindre omfang enn 15 studiepoeng (dersom det gis 

dispensasjon fra hovedregelen), skal studenten gis inntil 5 timer veiledning. Timetallet inkluderer 

veileders tid til for- og etterarbeid i tilknytning til veiledningen. 

Det kan settes som krav i emneplanen at studenten må ha møtt til veiledning for å få levere 

oppgaven. Dette medfører at dersom studenten ikke møter vil det kunne fattes vedtak om tap av 

retten til å fremstille seg til eksamen i medhold av uhl. § 3-10 og forskriften § 7-3 (obligatorisk 

aktivitet). Merk at før det fattes inngripende vedtak i studentrettigheter så må det sendes et varsel 

om dette til studenten etter forvaltningsloven § 16.  

Universitets- og høyskoleloven 

Det kan gis ekstra veiledning ved omarbeiding av oppgaven, jf. § 7-9. Omfanget av veiledningen skal 

baseres på en skjønnsmessig vurdering knyttet til oppgavens omfang og kompleksitet.  

Forvaltningsloven 

 



§ 2-3 Mastergrad  

(1) De generelle kravene til mastergraden er fastsatt i forskrift 1. desember 2005 nr. 1392 om krav til 

mastergrad. Graden master tildeles for: 

a. mastergrad av 120 studiepoengs omfang  

b. integrert mastergrad av 300 studiepoengs omfang  

c. erfaringsbasert mastergrad av 90 eller 120 studiepoengs omfang. 

(2) Masteroppgaver kan ha et omfang på 30 til 60 studiepoeng, med mindre annet følger av forskrift 

om krav til mastergraden § 6.  

(3) Studentene har krav på veiledning i arbeidet med masteroppgaven. Det kan settes som krav at 

studenten må ha møtt til veiledning for å kunne levere oppgaven, jf. § 7-3.  

(4) Omfanget av veiledningen fremgår av emneplanen, og skal reguleres i veiledningsavtale for 

mastergradsstudenter.  

 

Merknad til § 2-3 Mastergrad 

(3) Det kan settes som krav i emneplanen at studenten må ha møtt til veiledning for å få levere 

oppgaven. Dette medfører at dersom studenten ikke møter, vil det kunne fattes vedtak om tap av 

retten til å fremstille seg til eksamen i medhold av uhl. § 3-10 (rett til å gå opp til eksamen) og § 7-3 

(krav til obligatorisk aktivitet). Merk at før det fattes inngripende vedtak i studentrettigheter,må det 

sendes et varsel om dette til studenten etter forvaltningsloven § 16.  

(4) Studenten har som hovedregel krav på 15 til 20 timer veiledning for masteroppgave med omfang 

30 studiepoeng, og 30 til 40 timer for masteroppgave med omfang 60 studiepoeng. Timetallet 

inkluderer veileders tid til for- og etterarbeid i tilknytning til veiledningen. 

Det kan gis ekstra veiledning ved omarbeiding av oppgaven. Omfanget av veiledningen skal baseres 

på en skjønnsmessig vurdering knyttet til oppgavens omfang og kompleksitet.  

Lenke til veiledningsavtale for mastergradsstudenter (kommer) 

Mastergradsforskriften 

Forvaltningsloven 

 

§ 2-4 Fellesgrader 

(1) For grad som tildeles i samarbeid med andre institusjoner, gjelder normalt de samme kravene til 

innhold og sammensetning av graden som til grader som tildeles av USN alene. 

(2) For fellesgrader kan det fastsettes unntak fra tilknytningskravet, jf. forskrift 10. april 2006 nr. 412 

om godskriving av høyere utdanning § 4. 

 

Merknad til § 2-4 Fellesgrad 

(1) En fellesgrad er et samarbeid mellom to eller flere utdanningsinstitusjoner, der alle deltakende 

institusjoner i fellesskap oppretter og driver et studieprogram. Deltakerne har felles ansvar for 



opptak, undervisning, veiledning og gradstildeling. Rammene for samarbeidet defineres i 

akkrediteringen. 

Godskrivingsforskriften 

 

Kapittel 3. Studiets innhold  
 

§ 3-1 Arbeidsomfang  

Et studieår er normert til 60 studiepoeng og tilsvarer omtrent 1600 arbeidstimer. Arbeidsomfanget i 

det enkelte emnet er normert til 27 timer arbeidstid per studiepoeng.  

 

Merknad til § 3-1 Arbeidsomfang 

Denne bestemmelsen er satt ut fra kravene i studietilsynsforskriften § 2-2. Her er det nedfelt at 

studiets samlede arbeidsomfang skal være på 1500-1800 timer per år for heltidsstudier.  

Studietilsynsforskriften 

 

§ 3-2 Emnestørrelse  

(1) Et emne skal være på minimum 5 studiepoengs omfang og være delelig med 2,5. 

(2) For akkrediterte fellesgrader kan det være gjort unntak fra kravene til minste emnestørrelse. 

 

§ 3-3 Antall avsluttende emner og delvurderinger 

(1) Det skal som hovedregel være maksimalt fire avsluttende emner per semester.  

(2) For emner på 10 studiepoeng eller mindre kan det kun gis to vurderinger. Viserektor for 

utdanning og studiekvalitet kan gi dispensasjon fra denne bestemmelsen for emner hvor det er 

faglige gode grunner for dette.  

 

Merknad til § 3-3 Antall avsluttende emner og delvurderinger 

(1) Antall emner og tilhørende avsluttende eksamener kan fravikes der hvor det foreligger grunnlag 

for dette, for eksempel der hvor annet følger av rammeplanstyrte utdanninger, akkrediterte 

fellesgrader eller lignende. 

(2) Bestemmelsen er ment å begrense adgangen til antall vurderinger på små emner. Det åpnes 

imidlertid her for en adgang til å gi to delvurderinger for emner på 10 studiepoeng eller mindre. 

En vurdering leder frem til et selvstendig sensurvedtak, selv om denne karakteren inngår i en samlet 

karakterfastsettelse på emnenivå. Denne bestemmelsen innebærer en oppmykning av tidligere krav 



om at det for små emner ikke skal foretas delvurderinger. Der hvor det foreligger faglig grunnlag kan 

det søkes om dispensasjon fra denne bestemmelsen, enten midlertidig eller varig. 

 

§ 3-4 Studieplan 

(1) Det skal fremgå av studieplanen hvilke vurderinger som skal inngå på vitnemålet eller 

karakterutskriften, og hvilke vurderingsuttrykk som benyttes, jf. universitets- og høyskoleloven § 3-9 

sjette ledd. Dersom et emne består av flere delvurderinger, skal vektingsforholdet mellom 

delvurderingene beskrives.  

(2) Retten til å fortsette et studium, og retten til å avlegge eksamen, kan være regulert av særskilte 

krav for hvert enkelt studieprogram. 

 

Merknad til § 3-4 Studieplan 

(1) Begrepet studieplan brukes ofte i betydningen plan for et studium som ikke er omfattet av 

nasjonal rammeplan. Tilsvarende brukes ofte terminologien programplan for studietilbud som er 

omfattet av nasjonal rammeplan. Universitetet har valgt å bruke betegnelsen studieplan om både 

rammeplan- og ikke-rammeplanstyrte utdanninger.  

Studieplanen skal inneholde en helhetlig beskrivelse av studieprogrammet, eventuelle 

studieretningsbeskrivelser, obligatoriske og valgbare emner og emnebeskrivelser for de enkelte 

emner. Studieplanen er normalt fastsatt per studiekull.  

Hvis ikke annet er nevnt, så er det kun den samlede vurderingen i emnet som fremkommer på 

vitnemål. 

(2) Dette kan for eksempel være krav om å ha bestått enkelte emner for å få anledning til å enten 

starte på, eller avlegge eksamen i det neste emnet. Dette skal fremkomme av studie- og 

emneplanen. 

 

§ 3-5 Utdanningsplan 

(1) Studenter som er tatt opp til studier av 60 studiepoeng omfang eller mer skal ha en 

utdanningsplan. Utdanningsplanen er utformet i henhold til studieplanen, og er satt opp slik at 

studenten skal kunne gjennomføre planlagt studium på normert tid. Universitetet kan bestemme at 

også studenter ved studieprogram med omfang under 60 studiepoeng, skal ha utdanningsplan.  

(2) Utdanningsplanen skal bekreftes av studenten hvert semester for å være gyldig. Ved bekreftelse 

av utdanningsplanen, blir studenten normalt meldt automatisk opp til undervisning og eksamen i 

obligatoriske emner. Studenten må selv melde seg til undervisning og eksamen i valgemner som 

studenten har studierett til.  

(3) Utdanningsplanen kan endres etter avtale mellom fakultetet og studenten.  

 

Merknad til § 3-5 Utdanningsplan 



(2) Dersom studenten ikke bekrefter utdanningsplanen vil det kunne fattes vedtak om tap av 

studierett i medhold av § 4-5 første ledd bokstav g. Merk at før det fattes inngripende vedtak i 

studentrettigheter, som inngripen i studieretten, må sendes et varsel om dette til studenten etter 

forvaltningsloven § 16.  

Forvaltningsloven 

 

§ 3-6 Godskriving og fritak  

(1) Søknad om godskriving og fritak vurderes i henhold til universitets- og høyskoleloven § 3-5. Det 

skal ikke gis dobbel uttelling for samme faginnhold innenfor samme grad. 

(2) Godskriving av eksamener og emner som inngår i graden skal fremgå av vitnemålet. 

(3) Bachelor- eller masteroppgave som tidligere har inngått i en grad, kan ikke inngå i en ny grad. 

 

Merknad til § 3-6 Godskriving og fritak 

(1) For emner med innhold som helt eller delvis overlapper hverandre, og som skal inngå i en grad, 

skal antall studiepoeng reduseres. Fakultetet avgjør omfanget av reduksjonen. Det gis normalt 

reduksjon i det emnet som har dårligst karakter. 

I forbindelse med vurderingen må det sørges for at det ikke gis dobbel uttelling for samme 

faginnhold innenfor samme grad, jf. uhl. § 3-5 første ledd. Som ledd i dette kan det bes om at 

studenten fremlegger vitnemål utstedt fra andre utdanningsinstitusjoner. 

I uhl. § 3-5 skilles det på godskriving og fritak. 

Godskriving etter uhl. § 3-5 første ledd innebærer en plikt for institusjonen til å godskrive beståtte 

emner, fag, eksamener eller prøver fra andre universiteter og høyskoler som tilbyr akkrediterte 

studier med samme antall studiepoeng i den utstrekning de oppfyller de faglige krav for en bestemt 

eksamen, grad eller utdanning ved universitetet. Bestemmelsen gjelder altså godskriving av emner 

kun fra andre akkrediterte universiteter og høyskoler. Dette omtales ofte som innpassing.  

Fritak etter uhl. § 3-5 annet ledd innebærer at universiteter og høyskoler som tilbyr akkrediterte 

studier etter denne lov, kan gi fritak for deler av utdanning på grunnlag av annen velegnet eksamen 

eller prøve. Dokumentasjon av realkompetanse kan også gi grunnlag for fritak. Departementet kan 

pålegge utdanningsinstitusjonene å samordne sin praksis. 

Beslutninger etter uhl. § 3-5 er å anse som enkeltvedtak etter forvaltningsloven, jf. uhl. § 7-6, og det 

må fattes et formelt vedtak i medhold av kravene i forvaltningsloven. Vedtaket skal hjemles og 

begrunnes, og det skal oppgis klageadgang. Universitetets klagenemnd er klageinstans for slike 

vedtak.  

Søknad om godskriving og fritak vurderes av fakultet i samarbeid med aktuelt fagmiljø.  

Det kan ikke settes karakterkrav som vilkår for godskriving eller fritak. 

Universitets- og høyskoleloven 

 



§ 3-7 Delstudier i utlandet  

(1) Studenten skal ha mulighet til å gjennomføre tre til tolv måneder av utdanningen i utlandet ved 

universitetets partnerinstitusjoner som del av sin bachelor- eller mastergrad.  

(2) Studenten må oppfylle følgende krav for delstudier i utlandet: 

a. ha fullført og bestått minst ett års utdanning tilsvarende 60 studiepoeng ved Universitetet i 

Sørøst-Norge eller annen utdanningsinstitusjon 

b. oppfylle kravene hos mottakerinstitusjonen 

c. oppfylle øvrige krav fastsatt i studie- og emneplanen. 

(3) I særlige tilfeller kan fakultetet etter søknad gi dispensasjon for kravene etter annet ledd bokstav 

a. 

(4) Under delstudier i utlandet har studenten fortsatt studierett, og skal betale semesteravgift etter 

fastsatte satser. 

 

Merknad til § 3-7 Delstudier i utlandet 

Internasjonale studenter som er nominert av USNs partnerinstitusjoner, skal på samme måte tilbys 

delstudier ved universitetet. 

(2) Studenten bør i tillegg ha fulgt normert studieprogresjon. 

 

§ 3-8 Forhåndsgodkjenning før utreise 

(1) Før utreise skal studenten få vurdert om delstudiene kan gi fritak for deler av utdanningen etter 

universitets- og høyskoleloven § 3-5 annet ledd. Endelig fritak gis når delstudiene er fullført, og de 

forhåndsgodkjente emnene eller praksisopplæring er bestått.  

(2) Ved studieopphold i utlandet må studenten straks gjøre universitetet oppmerksom på endringer i 

studieopplegget og eventuelt be om ny forhåndsgodkjenning. 

 

Merknad til § 3-8 Forhåndsgodkjenning før utreise 

(1) Det er fakultetet den enkelte studenten tilhører som må foreta en faglig forhåndsvurdering av 

hvorvidt delstudiene i utlandet kan gi grunnlag for fritak for deler av utdanningen som fastsatt i 

utdanningsplanen. Studenten har krav på å få en slik forhåndsgodkjenning dersom delstudiene 

gjennomføres hos en samarbeidende partnerinstitusjon. For gjennomføring av studier ved 

utdanningsinstitusjoner universitetet ikke har et samarbeid med vurderer fakultetet om det 

foreligger tilstrekkelig informasjon til å gi en vurdering av hvilke fag som kan innpasses etter endt 

delstudium i utlandet.  

(2) Bestemmelsen er ment å regulere det forholdet at en forhåndsgodkjenning kun er gyldig dersom 

delstudiene i utlandet gjennomføres på de premissene som lå til grunn på tidspunktet for 

forhåndsgodkjenningen. Dersom en student har fått forhåndsgodkjenning, og den utenlandske 

partnerinstitusjonen foretar endringer i studieopplegget underveis, plikter studenten å melde fra om 



dette til universitetet. Endringene kan medføre at delstudiene i utlandet ikke kan anses som faglig 

jevngode med utdanningen ved universitetet, og at fritak dermed ikke kan gis.  

En forhåndsgodkjenning er ikke et enkeltvedtak etter forvaltningsloven. Det formelle vedtaket gjøres 

først når studenten etter endte delstudier i utlandet kan dokumentere at studiene er gjennomført i 

samsvar med forutsetningene for utreise. Dette er å anse som et enkeltvedtak som kan påklages i 

medhold av uhl. § 3-5 jf. § 7-6 og skal følge forvaltningslovens saksbehandlingsregler. 

 

§ 3-9 Bærbar pc 

Studentene skal ha egen standard bærbar pc for bruk i undervisning og vurdering, jf. forskrift om 

egenbetaling ved universiteter og høyskoler § 3-3 tredje ledd. 

 

Merknad til § 3-9 Bærbar pc 

Universitetet skal dekke programvare knyttet til digitale læringsverktøy, jf. 

Kunnskapsdepartementets høringsnotat av 20. april 2015 om endring i egenbetalingsforskriften § 3-

3.   

 

Kapittel 4. Studierett og permisjon  
 

§ 4-1 Studierett og forlenget studieløp 

(1) Studieplass tildeles gjennom vedtak om opptak for studiet eller emnet det er gitt opptak til. Ved 

overgang til nytt studium eller emne, må det søkes om nytt opptak. 

(2) Studierett etableres ved at studenten aksepterer tilbud om studieplass, møter til studiestart, 

semesterregistrerer seg og betaler semesteravgift innen fastsatt frist. For enkelte studier blir 

studenten automatisk semesterregistrert. 

(3) For gradsstudier gis det inntil to år forlenget studierett etter utløp av normert studietid for aktive 

studenter. I tidsbegrensningen på to år inngår ikke utsatt studiestart, midlertidig utestenging eller 

innvilgede permisjoner.  

(4) For årsstudier kan det innvilges inntil ett år forlenget studierett. Det innvilges ikke forlenget 

studierett for studier av kortere varighet.  

(5) Studieretten opphører når studenten skriftlig bekrefter å ha trukket seg fra studiet, når studiene 

er fullført og vitnemål eller karakterutskrift er utstedt, eller ved tap av studierett, jf. § 4-5. 

(6) En student som følger normal studieprogresjon har krav på at studieprogrammets læringsutbytte, 

nivå og struktur ikke endres vesentlig. Mindre endringer må ikke medføre at studenten blir forsinket i 

sin progresjon.   

 

 



Merknad til § 4-1 Studierett og forlenget studieløp 

(1) Det følger av uhl. § 7-6 at vedtak om opptak er å anse som et enkeltvedtak etter 

forvaltningsloven, og gjelder for det studiet vedtaket omfatter. Opptaksvedtaket medfører ikke en 

generell studierett ved universitetet, slik at dersom studenten ønsker overgang til et annet 

studietilbud, eller søker om overflytting fra en annen utdanningsinstitusjon, må det fattes et nytt, 

formelt opptaksvedtak. Nytt opptaksvedtak kan innebære krav om godskriving i medhold av uhl. § 3-

5 og forskriften § 3-6. Dette er også å anses som et enkeltvedtak etter uhl. § 7-6. 

(2) Frist for semesterregistrering er 1. september for høstsemesteret og 1. februar for vårsemesteret. 

Studenten skal bekrefte utdanningsplanen hvert semester innen fastsatt frist, herunder bekrefte 

undervisnings- og vurderingsmelding i StudentWeb for det aktuelle semesterets emner. Det kan 

være gitt avvikende regler for videreutdanninger.  

Det følger av lov om studentsamskipnader hvem som skal betale semesteravgift. En student som har 

studierett ved flere utdanningsinstitusjoner, skal kun betale studentsamskipnadsavgift til én av 

utdanningsinstitusjonene, uavhengig om studenten har studierett ved et studieprogram eller et 

enkeltemne. Studenter som har betalt semesteravgift, men som trekker seg fra studieprogrammet, 

kan be om å få tilbakebetalt semesteravgiften innen frist for semesterregistrering. Studenter som 

slutter etter fristen, får ikke semesteravgiften tilbakebetalt. 

For videreutdanninger blir studenten normalt automatisk semesterregistrert når semesteravgiften er 

betalt.  

(3) Dette kan for eksempel være studenter som ønsker å forbedre karakteren eller ta tilleggsemner. 

Studenten må ikke søke om forlenget studierett. 

Studenter som har fått innvilget redusert studieprogresjon i medhold av § 4-2 har også rett inntil to 

år forlenget studierett, fra det tidspunktet studiet skulle avsluttes i henhold til avtalen om redusert 

studieprogresjon.  

For studenter som har avlagt eksamen i alle emner i studieprogrammet, og som ønsker å forbedre 

karakter(er), kan dette oppnås enten ved reservasjon mot utstedelse av vitnemål, jf. femte ledd og § 

9-1 annet ledd, reaktivering, jf. § 4-6, avlegge eksamen som privatist, jf. § 7-4 eller ved opptak til 

enkeltemne. 

(6) Dette gjelder endringer i studieplanen for det kullet studenten tilhører. 

 

§ 4-2 Krav til studieprogresjon 

(1) Studenten skal som hovedregel følge fastsatt studieprogresjon for studieprogrammet, slik det 

fremgår av studie- og emneplanen. 

(2) Etter søknad kan studenten i særskilte tilfeller få endret sin utdanningsplan og få innvilget 

redusert studieprogresjon.  

(3) For å beholde studieretten må studenten ha en studieprogresjon som tilsvarer minst 50 prosent 

av kravene til progresjon per studieår etter første ledd.  

 

 



Merknad til § 4-2 Krav til studieprogresjon 

(1) Med normert studieprogresjon menes beståtte 60 studiepoeng per studieår for en fulltidsstudent.  

(2) Grunnlag for søknad om redusert studieprogresjon kan være funksjonsnedsettelse, særlig 

tyngende omsorgsoppgaver, graviditet, sykdom, skade, førstegangstjeneste eller annen særlig grunn 

som er til hinder for deltakelse. Studenten må fremsette skriftlig søknad til fakultetet om redusert 

studieprogresjon. 

(3) Dersom studenten ikke klarer progresjonskravet kan det fattes vedtak om tap av studierett. 

Saksbehandlingen skal følge forvaltningslovens alminnelige saksbehandlingsregler, og studenten skal 

varsles skriftlig og gis anledning til å uttale seg før vedtak fattes. Varslingsplikten følger av 

forvaltningsloven § 17, og kravene til vedtaket følger av kap 5.  

For studenter som har fått redusert studieprogresjon kan det gjøres individuelle vurderinger med 

hensyn til progresjonskravet dersom det foreligger særlige grunner for dette.  

Forvaltningsloven 

(Her vil det også bli lagt lenke til maler for varsel om tap av studierett og mal for vedtak om tap av 

studierett). 

 

§ 4-3 Tilrettelegging av studiesituasjon 

(1) Universitetet skal, så langt det er mulig og rimelig, tilrettelegge studiesituasjonen individuelt for 

studenter med særskilte behov, jf. universitets- og høyskoleloven § 4-3 femte ledd. Tilretteleggingen 

må ikke føre til en reduksjon av de faglige krav som stilles ved det enkelte studium. 

(2) En student som på grunnlag av sykdom, skade, funksjonsnedsettelse eller annen særskilt grunn 

trenger tilrettelagt undervisning, kan søke om tilrettelegging av studiesituasjonen.  

(3) Studiesituasjonen skal tilrettelegges for studenter som deltar i studentpolitisk arbeid ved 

universitetet, som deltagelse i lovpålagte råd, utvalg, nemnder og lignende så langt dette er faglig 

forsvarlig. 

 

Merknad til § 4-3 Tilrettelegging av studiesituasjon 

Studenten med særskilte behov har etter uhl. § 4-3 femte ledd krav på tilrettelegging av 

studiesituasjon.  

(3) Bestemmelsen skal ivareta de behovene studenter som er deltagende i lovpålagte råd, utvalg og 

har for en tilrettelagt studiesituasjon. Dette for eksempel der hvor slik deltagelse skjer utenfor 

demokratitiden som fastsatt i samarbeidsavtalen mellom universitetet og studentorganet. Det skal 

søkes en tilrettelegging som gjør at disse studentene skal kunne gjennomføre planlagt studieløp, 

enten i form av fritak eller ved andre tilrettelagte aktiviteter som substitutt for aktiviteter som 

gjennomføres under deres fravær. Øvrig studentpolitisk aktivitet, hvor studentene selv har 

herredømmet over tidspunktene, vil ikke gi rett til særskilt tilrettelegging.   

Likestillings- og diskrimineringsloven 

 



§ 4-4 Permisjon fra studier  

(1) Permisjon fra studiene innvilges ved pliktig militærtjeneste, ved sykdom og ved andre 

tungtveiende grunner. Studenten må sende skriftlig og begrunnet søknad til fakultetet. 

(2) Studenten har rett til permisjon fra studiene ved svangerskap, adopsjon og omsorg for barn jf. 

universitets- og høyskoleloven § 4-5. 

(3) Permisjon innvilges normalt for inntil to semestre. I særlige tilfeller kan det innvilges permisjon for 

mer enn to semestre. 

(4) Det innvilges normalt ikke permisjon i første semester etter opptak, med unntak av lovregulert 

foreldrepermisjon, ved pliktig militærtjeneste, videreutdanning eller i andre særskilte tilfeller som er 

utenfor studentens kontroll. 

(5) Studenter som er innvilget permisjon har fortsatt studierett ved universitetet, og kan søke om å få 

avlegge eksamen i permisjonstiden. 

 

Merknad til § 4-4 Permisjon fra studier 

(1) Studenten skal benytte universitetets digitale skjema for søknad om permisjon. Der hvor 

studenten har studierett til flere studieprogrammer samtidig, innvilges permisjon til det programmet 

studenten søker om permisjon fra. Permisjon kan innvilges fra ett studieprogram samtidig som man 

er aktiv student ved et annet studieprogram. Hva som anses som tungtveiende grunner må vurderes 

i hvert enkelt tilfelle, og må dokumenteres. 

(2) Slike søknader skal alltid innvilges. En student som er gravid, har rett til utsatt eksamen hvis 

eksamensdato er i perioden mellom tre uker før termin og seks uker etter fødsel. Far har rett til 

utsatt eksamen hvis eksamensdato er i perioden fra fødsel til to uker etter fødsel, jf. universitets- og 

høyskoleloven § 4-5 første ledd. Det følger videre av samme bestemmelse annet ledd at universitetet 

skal legge til rette for at studenter som er i permisjon etter første ledd, kan gjenoppta sine studier så 

raskt som mulig etter endt permisjon. 

(3) Hva som kan anses som særlige tilfeller må vurderes i hvert enkelt tilfelle. Det bør unngås å gi 

permisjon over flere år. Det bør også vurderes hvorvidt redusert studieprogresjon i medhold av § 4-2 

annet ledd kan være et aktuelt alternativ. Studenten skal veiledes om hvilke handlingsalternativer 

som foreligger og at studenten bærer risikoen for om studietilbudet endres eller avvikles i 

permisjonstiden. 

Det skal tilrettelegges for at studenten skal kunne gjenoppta studiene så snart som mulig og 

fortrinnsvis på tilsvarende nivå som før permisjonen. Det er en forutsetning at dette er praktisk 

gjennomførbart i henhold til studie- og emneplanen, for eksempel at undervisningen i de aktuelle 

emnene gjennomføres i det semesteret studenten gjenopptar studiene. 

Permisjon gir normalt ikke rett til spesiell tilrettelegging av undervisning eller eksamen etter endt 

permisjon, se likevel § 7-16.  

(5) Søknad om adgang til å avlegge eksamen i permisjonstiden skal avgjøres av fakultetet i samarbeid 

med seksjon for eksamen. Avgjørelsen må bero på en helhetlig, skjønnsmessig vurdering. 

 



§ 4-5 Tap av studierett 

(1) Studieretten opphører når: 

a. studenten ved tre eksamensforsøk ikke har bestått eksamen i samme emne og ikke er 

innvilget dispensasjon for et fjerde eksamensforsøk 

b. studenten to ganger ikke har bestått det samme praksisemnet, praksisperiode, 

bacheloroppgave, masteroppgave eller annet større prosjektarbeid  

c. studenten ikke har møtt til studiets oppstart eller semesterregistrert seg innen fastsatt frist 

d. studenten ikke har betalt semesteravgift eller annen avgift fastsatt i samsvar med forskrift 

om egenbetaling ved universiteter og høyskoler innen fastsatt frist 

e. studenten unnlater å levere original dokumentasjon eller vitnemål når dette blir etterspurt 

f. studenten ved falsk vitnemål eller annen ugyldig dokumentasjon er innvilget opptak 

g. studenten ikke bekrefter og oppdaterer sin utdanningsplan innen fastsatt frist 

h. studenten ikke har produsert studiepoeng i henhold krav om studieprogresjon 

i. studenten ikke tilfredsstiller vilkårene for betinget opptak, jf. forskrift om opptak ved 

Universitetet i Sørøst-Norge § 10 

(2) Dersom studieretten opphører skal det fattes et skriftlig vedtak om tap av studierett.  

 

Merknad til § 4-5 Tap av studierett 

(1) Se § 4-1 femte ledd, hvor det er nedfelt at studieretten også opphører når studenten skriftlig 

bekrefter å ha trukket seg fra studiet eller hvor det er utstedt vitnemål eller karakterutskrift for endt 

utdanning.  

Når studenten har brukt opp eksamensforsøkene, og har søkt nytt opptak, har studenten ikke rett til 

å avlegge ny eksamen i det aktuelle emnet. Dersom studenten senere består dette emnet ved en 

annen utdanningsinstitusjon, kan studenten søke om godskriving av emnet ved Universitetet i 

Sørøst-Norge. Antall brukte eksamensforsøk videreføres etter nytt opptak. 

(1) a. Dette omfatter alle emner som inngår som en obligatorisk del av studieprogrammet, herunder 

også valgemner dersom dette er et vilkår for å få tildelt graden. Øvrige valgemner som studenten 

frivillig kan velge å ta utenom studieprogrammets obligatoriske innhold, vil ikke være omfattet av 

bestemmelsen. 

For enkelte videreutdanninger er det ikke krav til semesterregistrering, jf. bokstav c. 

(2) Studenten skal varsles skriftlig etter reglene i forvaltningsloven før vedtak om tap av studierett 

fattes og gis anledning til å uttale seg i saken, jf. forvaltningsloven § 16. 

 

§ 4-6 Reaktivering av studierett 

Studieretten kan reaktiveres innen tre uker etter at studenten har mistet studieretten på grunnlag av 

manglende semesterregistrering eller betaling av semesteravgift, eller dersom studenten selv skriftlig 

bekrefter å avslutte studiene. 

 

 



Merknad til § 4-6 Reaktivering 

Bestemmelsen omfatter studenter som allerede er i studieløpet, og gjelder derfor ikke ved opptak av 

nye studenter.  

Fristen for reaktivering løper fra det tidspunktet vedtak om tap av studierett har kommet frem til 

studenten, eller dato for skriftlig bekreftelse om at studenten har avsluttet studiet. 

I vedtaket må det fremkomme at vedtaket først er gyldig fra utløpet av treukers-fristen, slik at det 

ikke formelt må fattes et nytt opptaksvedtak dersom studieretten blir reaktivert. 

 

Kapittel 5. Praksis 

 

§ 5-1 Praksis i rammeplanstyrte utdanninger 

(1) For rammeplanstyrte utdanninger hvor praksis er integrert, veiledet og vurdert, foretas det en 

faglig vurdering av praksis. Studenten skal ha jevnlig veiledning og tilbakemelding om hvordan 

studenten oppfyller kravene for å bestå praksis. 

(2) For hver praksisperiode skal det gis tilbakemelding midtveis og en avsluttende skriftlig vurdering 

hvor studentens prestasjoner vurderes med hensyn til målene for praksisperioden. Studenten skal ha 

kopi av vurderingene. 

(3) Krav om tilstedeværelse skal fremgå av studie- og emneplanen, og kan som hovedregel ikke 

fravikes på grunn av gyldig fravær. 

 

Merknad til § 5-1 Praksis i rammeplanstyrte utdanninger 

Bestemmelsen gjelder ikke for rammeplanstyrt ingeniørdanning. 

Strider bestemmelsene i kap. 5 mot rammeplan, gjelder rammeplanens bestemmelser. 

(1) Det skal fremgå av emneplanen hvem som foretar den faglige vurderingen. Universitetet er 

formell sensurmyndighet. 

(2) For studenter som har bestått praksis, skal praksisvurderingen følge studenten i neste 

praksisperiode for å sikre progresjon, helhet og sammenheng i studieprogrammet. 

(3) Krav om tilstedeværelse er hjemlet i rammeplanen. 

 

§ 5-2 Ikke bestått praksis 

(1) Dersom det er tvil om studenten vil oppnå læringsutbyttet og bestå praksisperioden, skal 

studenten varsles med en skriftlig begrunnelse så tidlig som mulig i praksisperioden. Nærmere frister 

for slikt varsel kan være gitt i nasjonal rammeplan for den enkelte utdanning. 

(2) Praksisperioden kan også vurderes til «ikke bestått» ved manglende oppfylling av arbeidskrav 

eller tilstedeværelse. 



 

Merknad til § 5-2 Ikke bestått praksis 

(1) Fastsatte frister for varsel kan følge av rammeplanen. 

Hvis det oppstår tvil om studenten kan bestå praksis, skal det snarest kalles inn til et møte der 

studenten skal motta skriftlig varsel. Varselet skal beskrive hva studenten ikke mestrer, og hvilke krav 

som må oppfylles for å bestå praksis.  

Viser studenten i løpet av praksisperioden handling eller atferd som utvilsomt gir grunnlag for å ikke 

bestå praksisstudiet, kan studenten likevel få «ikke bestått» selv om forutgående varsel ikke er gitt 

innen fristen. 

Dersom studenten får annullert sitt praksisforsøk som følge av formelle feil ved gjennomføringen skal 

det tilrettelegges for en ny praksisperiode så snart som mulig. 

(2) Obligatorisk tilstedeværelse kan som hovedregel ikke fravikes på grunn av sykdom eller andre 

grunner. Krav til tilstedeværelse skal fremgå av emneplanen. 

(3) Dersom praksis er vurdert til «ikke bestått» må som hovedregel hele praksisperioden tas om 

igjen. Vilkår for å fortsette på studiet skal fremgå av emneplanen. 

Studenten skal varsles skriftlig etter reglene i forvaltningsloven før vedtak om tap av studierett fattes 

og gis anledning til å uttale seg i saken, jf. forvaltningsloven § 16. 

 

§ 5-3 Utsatt praksis  

(1) For studenter som har gyldig fravær fra praksis kan fakultetet etter søknad innvilge utsatt praksis. 

(2) Utsatt praksis kan innvilges når det er praktisk gjennomførbart med hensyn til tildeling av 

praksisplass, og ikke medfører endring i øvrige studenters studieprogresjon. 

(3) Fakultetet avgjør om studenter med gyldig fravær fra praksis må ta hele praksisperioden om igjen, 

og når utsatt praksis kan gjennomføres. 

 

Merknad til § 5-3 Utsatt praksis 

Studenten skal varsles skriftlig etter reglene i forvaltningsloven før vedtak om tap av studierett fattes 

og gis anledning til å uttale seg i saken, jf. forvaltningsloven § 16. 

 

§ 5-4 Antall praksisforsøk 

(1) Studenten har adgang til ny praksisperiode én gang dersom første forsøk ble vurdert til ikke 

bestått. 

(2) En student som får vurdert samme praksisperiode til «ikke bestått» to ganger vil miste 

studieretten, jf. § 4-5. 

 



§ 5-5 Ny eller omarbeidet praksisrapport  

Studenten har adgang til å levere ny eller omarbeidet praksisrapport én gang dersom rapporten er 

vurdert til «ikke bestått». 

Kapittel 6. Vurderingsformer og karaktersystem 

§ 6-1 Vurderingsformer 

(1) Vurderingsformen skal måle studentens kunnskaper, ferdigheter og generelle kompetanse i 

henhold til emnets læringsutbytte. 

(2) Følgende vurderingsformer kan benyttes, enten hver for seg eller i kombinasjon, individuelt eller 

gruppe:  

a. skriftlig eksamen  

b. muntlig eksamen  

c. hjemmeeksamen 

d. praktisk eksamen og arbeid 

e. mappevurdering 

f. løpende vurdering  

g. bacheloroppgave 

h. masteroppgave 

i. rapport  

j. praksis 

(3) Viserektor for utdanning og studiekvalitet kan etter søknad fra fakultetet i særlige tilfeller gi 

dispensasjon til å benytte andre vurderingsformer enn de som fremgår av annet ledd.  

(4) Emnets vurderingsform, vekting av eventuelle delvurderinger og dersom delvurderinger kreves 

bestått i en bestemt rekkefølge, skal fremgå av emneplanen. 

(5) Vurderingsformen gruppevurdering, med unntak av bachelor- og masteroppgave, skal ikke 

utgjøre mer enn 50 prosent av vurderingsgrunnlaget i et studieprogram.  

(6) Som hovedregel skal den samme vurderingsformen benyttes både ved ordinær, utsatt og ny 

eksamen. I særskilte tilfeller kan det fastsettes en annen vurderingsform ved utsatt og ny eksamen, 

jf. §§ 7-12 og 7-13. Dette skal fremgå av emneplanen. Alternativ vurderingsform skal være faglig 

jevngod med vurderingsformen ved ordinær eksamen.  

(7) Universitetet kan etter avtale med studenten benytte eksamensbesvarelsen til undervisnings- og 

forskningsformål. Eksamensbesvarelsene kan ikke publiseres eller anvendes til andre formål uten at 

det foreligger avtale mellom universitetet og studenten.  

(8) Alle skriftlige eksamener skal som hovedregel leveres med kandidatnummer.  

(9) Skriftlig eksamen med tilsyn skal som hovedregel ikke overstige seks timer. Varighet skal fremgå 

av emneplanen. 

 

 



 

Merknad til § 6-1 Vurderingsformer 

(2) Med «i kombinasjon» menes at det kan fattes ett sensurvedtak ved bruken av to eller flere 

vurderingsformer. Dette kan for eksempel være skriftlig eksamen i kombinasjon med justerende 

muntlig eksamen.  

(2) b. muntlig eksamen kan gjennomføres både som en selvstendig vurderingsform, individuelt eller i 

gruppe, eller som en individuell, justerende muntlig eksamen i kombinasjon med en annen 

vurderingsform. Dette kan for eksempel være justerende muntlig for bachelor- eller masteroppgave, 

individuelt eller i gruppe. 

Muntlig eksamen skal være offentlig med mindre hensynet til gjennomføringen tilsier noe annet. Det 

kan gjøres unntak fra regelen om offentlig eksamen dersom tungtveiende grunner tilsier det, jf. 

universitets- og høyskoleloven § 3-9 tredje ledd. 

(2) d. Dette omfatter både lab-rapporter, feltarbeid med videre. 

(2) e. Mappevurdering er vurdering av ett eller flere godkjente arbeider som leveres innen fastsatt 

frist til fastsatt dato i henhold til kunngjorte kriterier. Bare skriftlige arbeider eller andre arbeider 

som er av en slik art at vurderingen lar seg etterprøve, kan inngå i en mappe.  

(2) f. Med løpende vurdering menes emner der endelig karakter fastsettes på grunnlag av flere 

vurderinger. Løpende vurdering kan bare brukes innenfor teknologiske fag i henhold til veilederen til 

Nasjonalt råd for teknologisk utdanning (NRT).  

Karakterbeskrivelser og vurderingskriterier for sensur av bacheloroppgaver i ingeniørfag 

(3) Dispensasjonsadgangen kan for eksempel benyttes i forbindelse med nasjonale anbefalinger eller 

godkjente prosjekter innenfor universitetets satsingsområder. 

(6) Dersom eksamensform endres, må endret eksamensform ivareta læringsutbyttebeskrivelser og 

læringsaktiviteter på tilsvarende måte som ved ordinær eksamen.  

Adgangen til annen vurderingsform for utsatt og ny eksamen er ment som en snever 

unntaksbestemmelse. Annen vurderingsform skal fremgå av emneplanen slik at dette er forutsigbart 

for studentene. Der hvor det ikke er nedfelt en alternativ vurderingsform for utsatt og ny eksamen, 

kan det ikke gis utsatt eller ny eksamen med en annen vurderingsform enn som ved ordinær 

eksamen. Bruken av alternative vurderingsformer skal løpende drøftes med tillitsvalgte for klassen og 

studentrådsleder 

(8) Bachelor- og masteroppgaver kan leveres med navn.  

 

§ 6-2 Karaktersystem 

(1) Ved vurdering av eksamen, skal det som hovedregel benyttes karakterer etter en skala med fem 

trinn fra A til E for bestått, og F for ikke bestått. Fakultetet selv kan bestemme at anbefalte 

karakterbeskrivelser fra nasjonale fagråd skal benyttes i tillegg. 

(2) Den graderte karakterskala innebærer følgende generelle, ikke fagspesifikke beskrivelser: 



Symbol Betegnelse Generell, ikke fagspesifikk beskrivelse av vurderingskriterier 

A Fremragende 
Fremragende prestasjon som klart utmerker seg. Studenten viser svært god 

vurderingsevne og stor grad av selvstendighet. 

B Meget god 
Meget god prestasjon. Studenten viser meget god vurderingsevne og 

selvstendighet. 

C God 
Jevnt god prestasjon som er tilfredsstillende på de fleste områder. Studenten 

viser god vurderingsevne og selvstendighet på de viktigste områdene. 

D Nokså god 
En akseptabel prestasjon med noen vesentlige mangler. Studenten viser en 

viss grad av vurderingsevne og selvstendighet. 

E Tilstrekkelig 
Prestasjonen tilfredsstiller minimumskravene, men heller ikke mer. Studenten 

viser liten vurderingsevne og selvstendighet. 

F Ikke bestått 
Prestasjon som ikke tilfredsstiller de faglige minimumskravene. Studenten 

viser både manglende vurderingsevne og selvstendighet. 

(3) Bokstavkarakterer skal brukes i et omfang på minst tre fjerdedeler av antall studiepoeng for 

studieprogrammet.  

(4) Vekting av delkarakterer ved beregning av sluttkarakter skal fremgå av emneplanen. Vanlige 

forhøyningsregler gjelder. Den endelige karakteren fastsettes som bokstavkarakter. 

(5) Delvurderinger som inngår i grunnlaget for endelig karakterfastsetting skal ha samme 

vurderingsuttrykk, og hver delvurdering skal bestå av én vurderingsform.  

 

Merknader til § 6-2 Karaktersystem 

(3) Bestått/ikke-bestått kan brukes for inntil én fjerdedel av antall studiepoeng for 

studieprogrammet. Vurderingsuttrykket skal fremgå av emneplanen. 

(5) Delvurderinger som inngår i samlet karakter, utløser studiepoeng først når samtlige 

delvurderinger i emnet er bestått. 

 

Kapittel 7. Eksamen 

 
§ 7-1 Vilkår for å avlegge eksamen   

(1) Vilkår for å avlegge eksamen skal fremgå av emneplanen. Det kan stilles krav i emneplanen om at 

faglige arbeidskrav, obligatoriske aktiviteter og tilstedeværelse må være godkjent før studenten kan 

avlegge eksamen og fortsette studiet.  

(2) Studenter som innen fristen ikke har betalt semesteravgift etter forskrift om 

studentsamskipnader § 17 eller annen avgift fastsatt i samsvar med forskrift om egenbetaling ved 

universiteter og høyskoler har ikke rett til å avlegge eksamen. 



 

Merknad til § 7-1 Vilkår for å avlegge eksamen 

(1) Studenten skal i rimelig tid før vurdering få informasjon hvis obligatoriske arbeidskrav eller 

obligatoriske aktiviteter/tilstedeværelse ikke er godkjent. Resultatet skal registreres i FS slik at dette 

er synlig for studentene i StudentWeb. 

(2) Bestemmelsen omfatter betalingsstudier. 

Forskrift om studentsamskipnader 

 

§ 7-2 Arbeidskrav   

(1) Det kan i emneplanen stilles krav om at obligatoriske arbeider må være godkjent for å kunne 

avlegge eksamen og/eller fortsette studiet. Arbeidskrav vurderes som godkjent eller ikke godkjent. 

(2) Ved dokumentert sykdom og i andre særlige tilfeller, kan fakultetet der hvor dette er faglig 

forsvarlig, gi fritak fra arbeidskrav. Det er normalt en forutsetning at studenten utfører andre 

aktiviteter som fastsettes av fakultetet og som vurderes til godkjent.   

(3) Dersom en student ikke får et arbeidskrav godkjent, og dette er satt som krav før studenten kan 

avlegge eksamen, skal studenten som hovedregel gis anledning til ett nytt forsøk.  

(4) En student som på grunn av gyldig fravær ikke gjennomfører arbeidskravet har som hovedregel 

rett til å få et nytt forsøk. 

 

Merknad til § 7-2 Arbeidskrav 

(1) Med arbeidskrav menes all form for prøving som er satt som vilkår for å ha rett til å avlegge 

eksamen, delta i praksis eller lignende, men der resultatet ikke inngår i beregningsgrunnlaget for 

karakterfastsettelsen. Eksempler er obligatoriske innleveringer, prøver, laboratorieøvelser, 

prosjektarbeid eller andre obligatoriske krav som inngår i et emne.  

Arbeidskrav gis for å fremme studentenes progresjon og utvikling samt sikre deltakelse der dette er 

nødvendig. Vurdering av arbeidskrav er i utgangspunktet individuell, også ved 

gruppegjennomføringer, med mindre annet er angitt i emneplanen.  

Vurdering av arbeidskrav er individuell. 

(2) Fritak fra arbeidskrav gis som hovedregel bare dersom studenten kan dokumentere tilsvarende 

kunnskaper og/eller ferdigheter.  

(3) Et arbeidskrav kan være en forprøve etter universitets- og høyskoleloven § 5-3 femte ledd. Et 

arbeidskravet som innebærer en faglig prøving, og hvor arbeidskravet er satt som vilkår for å 

fremstille seg til eksamen, vil derfor kunne anses som en forprøve som gir studenten rett til å klage 

dersom arbeidskravet ikke blir godkjent. Klagerett inntrer etter at 2. forsøk på arbeidskrav er vurdert. 

Studenten har to forsøk på å oppnå godkjent arbeidskrav. Først når arbeidskravet etter andre forsøk 

er vurdert til ikke-godkjent utløses klageretten.  

(4) Dette gjelder ut over retten til nytt forsøk etter tredje ledd, uavhengig av til hvilket forsøk det 

foreligger gyldig fravær. Dersom det er faglig forsvarlig kan fakultetet la studenten gå opp til 



eksamen før arbeidskravet er godkjent i tilfeller hvor det foreligger gyldig fravær. Gyldig fravær skal 

dokumenteres, og kan omfatte sykdom, ulykke eller dødsfall i nærmeste familie, deltagelse i 

lovpålagte råd, utvalg og nemnder og pliktig militærtjeneste, jf. § 4-3. Listen er ikke uttømmende. 

 

§ 7-3 Obligatorisk aktivitet og krav til tilstedeværelse 

(1) Det skal fremgå av emneplanen dersom det stilles krav til tilstedeværelse eller annen obligatorisk 

aktivitet.  

(2) Krav til tilstedeværelse ved obligatorisk undervisning, obligatorisk aktivitet, obligatoriske 

samlinger og aktiviteter skal fremgå av studie- eller emneplan.  

(3) Ved dokumentert sykdom og i andre særlige tilfeller kan fakultetet, dersom det er faglig 

forsvarlig, gi fritak fra obligatoriske aktiviteter og krav om tilstedeværelse. 

 

Merknad til § 7-3 Obligatorisk aktivitet og krav til tilstedeværelse 

(1) Obligatorisk aktivitet innebærer ikke vurdering, men er et krav til oppmøte eller deltagelse.  

Alle studiesamlinger knyttet til nett- og samlingsbaserte videreutdanninger er obligatoriske dersom 

ikke annet er oppgitt i emneplanen. Undervisningsplaner og/eller semesterplaner for det enkelte 

studieår viser når studentene skal delta på studiesamling. 

(3) Dersom studenten ikke har oppfylt kravene til obligatorisk aktivitet eller tilstedeværelse, kan 

fakultetet vurdere om studenten likevel kan gis anledning til å delta på tilsvarende samling(er) for å 

få adgang til å avlegge eksamen. 

 

§ 7-4 Rett til å avlegge eksamen som privatist   

(1) Personer som oppfyller opptakskravene og andre vilkår for å avlegge eksamen, men som ikke er 

innvilget opptak, kan søke om adgang til å avlegge eksamen i et emne som privatist.  

(2) Privatister har ikke adgang til å avlegge eksamen i emner som har arbeidskrav, krav til obligatorisk 

aktivitet eller deltakelse, praksis eller i emner hvor eksamensforsøkene er brukt opp.  

(3) Studenter som er utestengt fra universitetet i henhold universitets- og høyskoleloven § 4-8 har 

ikke adgang til å avlegge eksamen som privatist i utestengingsperioden. 

 

Merknad til § 7-4 Rett til å avlegge eksamen som privatist 

(1) Privatistenes rettigheter begrenser seg til adgang til å delta i offentlige forelesninger, og til å 

avlegge eksamen. For å kunne avlegge eksamen må privatisten ha studiekompetanse for emnet og 

oppfylle eventuelle, spesielle opptakskrav og forkunnskapskrav.  

(2) Privatister har som hovedregel ikke adgang til å avlegge eksamen i emner som inngår i 

oppdragsfinansierte studier eller studier med egenbetaling. 

Egenbetalingsforskriften 



 

§ 7-5 Eksamensavgift for privatister 

Rektor kan fastsette at de som ikke er tatt opp som studenter til et emne, skal betale avgift i tillegg til 

semesteravgiften som skal dekke universitetets merutgifter ved eksamen, jf. forskrift om 

egenbetaling ved universiteter og høyskoler § 2-1 første ledd. 

 

Merknader til § 7-5 Eksamensavgift for privatister 

Eksamensavgiften beregnes per enkelteksamen, uavhengig av om studenten avlegger flere 

eksamener i samme semester.  

Studiepoeng per eksamen  Eksamensavgift  

0 – 14     Kr. 3000  

15 – 29     Kr. 4000  

30 og over    Kr. 5000  

Eksamen som omfatter  Kr. 6000 

hjemmeoppgaver, produktvurdering og lignende.    

 

§ 7-6 Oppmelding til eksamen 

(1) Studenter som har bekreftet utdanningsplanen innen fastsatt frist, blir normalt automatisk meldt 

opp til eksamen.  

(2) Frist for oppmelding til eksamen i emner som ikke medfører automatisk oppmelding etter første 

ledd er 1. september for høstsemesteret og 1. februar for vårsemesteret. 

(3) Oppmeldingsfrist til utsatt eksamen ved gyldig fravær, jf. § 7-12, og ny eksamen, jf. § 7-13, er fire 

uker før eksamensdato hvis ikke annet er oppgitt.  

(4) Studenten er selv ansvarlig for å kontrollere i StudentWeb at oppmeldingen til eksamen er 

korrekt. 

 

Merknad til § 7-6 Oppmelding til eksamen 

(1) For studenter som ikke har utdanningsplan jf. § 3-5 første ledd, blir studenten oppmeldt til 

eksamen når søknaden er godkjent. 

(2) Dette gjelder for eksempel oppmelding til valgemner og lignende. 

(3) Eksamensdatoer for utsatt og ny eksamen skal kunngjøres i Studentweb i god tid, slik at 

studentene rekker å melde seg opp innen fristen på fire uker. 

 

§ 7-7 Avmelding fra eksamen 



(1) Studenten kan melde seg av eksamen i et emne innen kunngjort avmeldingsfrist, eller senest to 

uker før eksamensdato. 

(2) For bachelor- og masteroppgaver er avmeldingsfristen fire uker hvis ikke annet er fastsatt i 

emneplanen. Studenten må informere fakultetet skriftlig om avmeldingen.  

(3) Det kan i særlige tilfeller innvilges adgang til avmelding også etter fristene som angitt i første og 

annet ledd. 

 

Merknad til § 7-7 Avmelding fra eksamen 

Avmelding foretas som hovedregel i StudentWeb, med unntak av videreutdanninger.  

Antall veiledningstimer som er mottatt frem til studenten foretar avmelding skal noteres. 

(3) Særlige tilfeller kan være omstendigheter som er utenfor studentens kontroll, som dokumentert 

sykdom, pliktig militærtjeneste eller annet. Unntaksadgangen er ment å ta høyde for situasjoner før 

eksamensavviklingen som ikke er omfattet av retten til å få utsatt eksamen, jf. § 7-12. 

 

§ 7-8 Tidspunkt for eksamen 

(1) Eksamensdato kunngjøres i StudentWeb.  

(2) Oversikt over eksamensdatoer ved ordinær eksamen skal normalt foreligge ved semesterstart, og 

senest 1. oktober og 1. mars.  

(3) Eksamen avholdes som hovedregel i det semesteret undervisningen i emnet avsluttes. 

 

§ 7-9 Antall eksamensforsøk 

(1) En student kan avlegge eksamen i det samme emnet inntil tre ganger. 

(2) Etter skriftlig begrunnet og dokumentert søknad, kan det i særlige tilfeller gis dispensasjon for et 

fjerde eksamensforsøk. De forhold som legges til grunn må ha vært tilstede ved, eller umiddelbart før 

eksamenstidspunktet, og studenten må ha hatt rimelig grunn for ikke å ha benyttet seg av 

muligheten for avmelding eller legeattest for gyldig fravær ved tredje eksamensforsøk.  

(3) Ved flere forsøk til eksamen teller beste karakter. 

(4) Med tellende eksamensforsøk menes at studenten: 

a. har bestått eksamen 

b. trekker seg etter avmeldingsfristens utløp eller under eksamen 

c. ikke møter til eksamen 

d. ikke leverer skriftlig eksamen innen oppgitt frist 

e. får karakteren F/«ikke bestått» 

f. får eksamen annullert på grunn av fusk eller forsøk på fusk 

(5) Bacheloroppgave og andre større prosjektarbeider kan gjentas bare én gang i ny eller omarbeidet 

form. 



(6) Studenten kan levere ny eller omarbeidet masteroppgave én gang dersom masteroppgaven er 

vurdert til karakteren F. Det er ikke adgang til å få vurdert ny eller omarbeidet masteroppgave i 

samme studieprogram når masteroppgaven er vurdert med karakteren A til E. 

 

Merknad til § 7-9 Antall eksamensforsøk 

(1) Begrensningen i antall eksamensforsøk gjelder totalt for et emne, også dersom emnet har skiftet 

emnekode, inngår med ulik kode i flere studieprogrammer eller inngår i ny form i et studieprogram i 

tilknytning til en overgangsordning. 

(2) Dette beror på en helhetlig, skjønnsmessig vurdering hvor det blant annet kan vektlegges hvor 

langt i studieløpet studenten har kommet og studentens eksamenshistorikk (for eksempel flere «ikke 

møtt» til eksamen). Studenter som har bestått resultat etter tre eksamensforsøk, vil som hovedregel 

ikke få innvilget er fjerde eksamensforsøk. 

(5) og (6) At oppgaven skal være omarbeidet, innebærer at oppgaven må endres betydelig for at den 

skal kunne leveres på nytt. Det er ikke tilstrekkelig bare å gjøre mindre endringer i layout og oppsett. 

Ved omarbeidet oppgave, må endringene også være vesentlige i det faglige innholdet, men må være 

av en slik art at oppgaven fortsatt er innenfor godkjent problemstilling/prosjektbeskrivelse. Ny 

bachelor- eller masteroppgave kan også være innenfor ny problemstilling/prosjektbeskrivelse.  

Det kan gis ekstra veiledning ved omarbeiding av oppgaven. Denne veiledningen bør ikke overstige 

mer enn ti prosent av det opprinnelige timetall med veiledning. 

 

§ 7-10 Digital eksamen 

(1) Universitetet kan avholde eksamen ved bruk av digital eksamensplattform. Studenten er selv 

ansvarlig for å sette seg inn i hvordan denne brukes.  

(2) Ved digital eksamensavvikling pålegges studenten å ha med eget digitalt utstyr, som for eksempel 

bærbar datamaskin, jf. § 4-7. Studentens pc må være kompatibel med den digitale 

eksamensplattformen. 

(3) Studenten er selv ansvarlig for at PC eller annet digitalt utstyr er klargjort i god tid før 

eksamensstart. Hvis ikke kan studenten miste retten til å gjennomføre eksamen. 

(4) Studenten er selv ansvarlig for at det leveres inn riktig versjon av eksamensbesvarelsen inklusive 

alle vedlegg i den digitale eksamensplattformen. 

 

Merknad til § 7-10 Digital eksamen 

(2) Digital eksamen gjennomføres på studentens egen, bærbare datamaskin, jf. 

egenbetalingsforskriften § 3-3 tredje ledd. Universitetet skal dekke programvare knyttet til digitale 

læringsverktøy, jf. Kunnskapsdepartementets høringsnotat av 20. april 2015 om endring i 

egenbetalingsforskriften § 3-3.  

(3) Studenten skal være på plass i eksamenslokalet og innlogget i det digitale eksamensverktøyet 

senest 30 minutter før eksamen starter for å sikre at utstyret er klargjort før eksamensoppstart. Det 

kan for enkelte emner stilles krav om tidligere fremmøte. Dersom studenten ikke er innlogget i det 



digitale eksamensverktøyet senest 30 minutter før eksamen starter, kan studenten miste retten til å 

gjennomføre eksamen. Dette medfører at ett av eksamensforsøkene er brukt opp. Ved uforutsette, 

tekniske problemer vil studenter som har møtt senest 30 minutter før eksamensstart få hjelp av IT-

support. 

(4) Hele besvarelsen må leveres digitalt.  

 

§ 7-11 Ordinær eksamen  

(1) Ordinær eksamen gjennomføres i det semesteret som er angitt i emneplanen. Innenfor samme 

eksamensperiode skal det normalt arrangeres kun én ordinær eksamen i samme emne. 

(2) Ved innlevering av eksamen kan det innvilges inntil 48 timers utsettelse, dersom studenten 

umiddelbart ved skriftlig legeerklæring eller annen etterprøvbar dokumentasjon kan dokumentere at 

forsinkelsen skyldes egen akutt sykdom eller ulykke. Tilsvarende gjelder ved sykdom, dødsfall, ulykke 

eller lignende i nær familie, eller andre forhold som er utenfor studentens kontroll. I særlige tilfeller 

kan det innvilges lengre frist enn 48 timer.  

 

Merknad til § 7-11 Ordinær eksamen 

(1) Studenter som ønsker å forbedre karakter, men ikke har strøket jf. § 7-13, må melde seg opp til 

neste ordinære eksamen i emnet.  

(2) Søknad om utsatt innlevering sendes seksjon for eksamen. Avvikende regler kan være gitt for 

videreutdanninger.  

Utsettelse av innlevering av hjemmeeksamen i inntil 48 timer inkluderer helg/helligdager.  

Unntaket i siste setning skal forstås som en snever unntaksbestemmelse og fastsettes etter en 

skjønnsmessig vurdering.  

 

§ 7-12 Utsatt eksamen ved gyldig fravær 

(1) For studenter som ikke besto ordinær eksamen arrangeres som hovedregel ny eksamen i 

påfølgende semester.  

(2) Ved studieprogrammer med progresjonsbestemmelser, eller for studenter i siste semester av 

studieprogrammet, kan studenten som hovedregel avlegge ny eksamen innenfor samme semester, 

eller så tidlig som mulig i påfølgende semester.  

(3) Som gyldig fravær regnes egen sykdom, eller alvorlig sykdom, dødsfall eller ulykke i nærmeste 

familie eller andre særlige grunner. Fravær som skyldes studentens egne handlinger, godkjennes 

ikke. Fravær som blir godkjent, teller ikke som eksamensforsøk, og registreres som «gyldig fravær».  

(4) Studenter som ikke avlegger eksamen, må senest innen én uke etter eksamensdato eller fastsatt 

frist levere skriftlig dokumentasjon for gyldig fravær. Dokumentasjonen må angi eksamensdato, og 

skal som hovedregel være datert senest på eksamensdagen eller dato for innleveringsfrist. 

(5) Studenter som møter, men som blir syke under eksamen, velger om de vil levere eller trekke 

besvarelsen. Ved levering vil besvarelsen sensureres. Når besvarelsen trekkes, må legeerklæring som 



angir fraværsgrunn leveres seksjon for eksamen innen én uke etter eksamensdato for å unngå bruk 

av et tellende eksamensforsøk. Legeerklæringen skal som hovedregel være utstedt på 

eksamensdagen.  

(6) Dersom besvarelsen er levert til sensurering, kan studenten etterpå ikke påberope seg sykdom. 

(7) Utsatt eksamen gjennomføres med samme emneplan som ved siste ordinære eksamen. Det er 

deretter studentens eget ansvar å kontrollere hvilken emneplan og pensum/litteraturliste som 

gjelder.  

 

Merknad til § 7-12 Utsatt eksamen ved gyldig fravær 

(2) Siste setning gjelder bare for studieprogrammets avsluttende emner, og omfatter ikke eventuelle 

«hengefag». 

(3) Gyldig fravær som skyldes sykdom må dokumenteres fra autorisert helsepersonell. 

(7) Dette gjelder ikke hvis emnet er utgående. Det skal fremgå av emneplanen dersom utsatt 

eksamen i et emne unntaksvis skal gjennomføres med annen vurderingsform enn ved ordinær 

eksamen, jf. § 6-1 sjette ledd.  

 

§ 7-13 Ny eksamen ved ikke bestått (kontinuasjonseksamen)  

(1) For studenter som ikke besto ordinær eksamen arrangeres som hovedregel ny eksamen i 

påfølgende semester.  

(2) Ved studieprogrammer med progresjonsbestemmelser, eller for studenter i siste semester av 

studieprogrammet, kan studenten som hovedregel avlegge ny eksamen innenfor samme semester, 

eller så tidlig som mulig i påfølgende semester.  

(3) Innenfor samme eksamensperiode skal det som hovedregel arrangeres kun én ny eksamen i 

samme emne. 

(4) Ved ny eksamen i påfølgende semester gjelder samme emneplan som ved siste ordinære 

eksamen. Det er deretter studentens eget ansvar å kontrollere hvilken emneplan og 

pensum/litteraturliste som gjelder. 

(5) Når et emne tas ut av undervisningstilbudet, plikter universitetet å arrangere ny eksamen i 

påfølgende semester. Hvis det fremdeles gjenstår studenter som har karakteren F/«ikke bestått» 

eller gyldig fravær i et emne som har utgått, arrangeres ny eksamen en siste gang i derpå følgende 

semester. 

 

 

Merknad til § 7-13 Ny eksamen ved ikke bestått (kontinuasjonseksamen) 

(1) Dersom det settes opp en ny eksamen, og det er studenter som ønsker å forbedre karakteren i 

emnet, bør det gis anledning til at dette gjøres i forbindelse med ny eksamen hvis dette lar seg 

praktisk gjennomføre.   



(2) Siste setning gjelder bare for studieprogrammets avsluttende emner, og omfatter ikke eventuelle 

«hengefag».  

(4) Det er deretter studentens eget ansvar å kontrollere hvilken emneplan som gjelder. Det kan i 

emneplanen være særskilte krav for å avlegge ny eksamen. Det skal fremgå av emneplanen dersom 

ny eksamen i et emne unntaksvis skal gjennomføres med annen vurderingsform enn ved ordinær 

eksamen, jf. § 6-1 sjette ledd.  

 

§ 7-14 Språk og målform 

(1) Eksamensoppgaven skal som hovedregel utformes og besvares på undervisningsspråket som 

fremgår av emneplanen. Dette gjelder for alle vurderingsformer. 

(2) Eksamensoppgaven utformes på den eller de målformer som samsvarer med målformen til de 

oppmeldte studentene, jf. forskrift om målform i eksamensoppgåver. 

(3) Studenten kan søke om å få besvare eksamen eller andre skriftlige arbeider som inngår i 

vurderingsgrunnlaget på et annet språk enn undervisningsspråket. Søknad fremsettes på 

universitetets skjema for tilrettelegging innen fastsatt frist, jf. § 7-16. 

 

Merknad til § 7-14 Språk og målform 

(1) Ved internasjonale studieprogram med undervisning på engelsk, kan det likevel undervises på 

norsk dersom det ikke deltar fremmedspråklige studenter. 

Der undervisningen gis på engelsk eller annet fremmedspråk for at studentene skal utvikle evnen til å 

forstå og utøve faget i en internasjonal sammenheng, må undervisningen og eksamensoppgaven 

opprettholdes på engelsk eller det aktuelle fremmedspråket, selv om det ikke deltar 

fremmedspråklige studenter ved studieprogrammet.  

(2) Universitetet kan gjøre unntak fra bestemmelsen etter reglene i forskrift om målform i 

eksamensoppgaver § 3 når: 

a) alle studentene har samme målform 

b) eksamensoppgavene er særlig omfattende 

c) fagterminologi mangler eller er ukjent for studentene i en målform 

d) andre særlige tilfeller i henhold til forskrift om målform i eksamensoppgaver § 3 annet ledd  

(3) Studenten kan for eksempel søke om å få besvare eksamen på norsk der undervisningen foregår 

på engelsk, eller på svensk eller dansk der undervisningen foregår på norsk. 

 

Forskrift om målformer i eksamensoppgåver 

 

§ 7-15 Hjelpemidler ved skriftlig eksamen 



(1) Tillatte hjelpemidler skal opplyses om ved emnestart, i tilknytning til den enkelte eksamen, samt 

tydelig fremgå av emneplanen og eksamensoppgavens forside. 

(2) Studenten har selv ansvar for å ta med tillatte hjelpemidler til eksamen, samt gjøre seg kjent med 

hvordan disse virker. 

(3) Studenten plikter å gjøre alle hjelpemidler tilgjengelig for kontroll. 

(4) Ved digital eksamensavvikling gjennomføres eksamen normalt på studentens pc. Det er ikke tillatt 

å bruke elektronisk utstyr til kommunikasjon i eksamenslokalet eller med omverdenen.  

(5) Bruk eller besittelse av ulovlige hjelpemidler i forbindelse med gjennomføring av eksamen, 

betraktes som fusk eller forsøk på fusk, jf. § 8-8. 

 

§ 7-16 Tilrettelegging ved eksamen  

(1) Studenter som ved spesialist- eller legeerklæring dokumenterer fysiske og/eller psykiske 

funksjonsnedsettelser, har rett til å få eksamen tilrettelagt så langt det er praktisk mulig.  

(2) Frist for å levere søknad om tilrettelegging ved eksamen er 15. september for høstsemesteret, og 

15. februar for vårsemesteret. Universitetets skjema skal benyttes, og dokumentasjon kan 

ettersendes innen fire uker. Unntak fra fristen gjøres kun der det dokumenteres at behovet for 

tilrettelegging oppstår etter fristens utløp, eller ved andre særlige grunner.  

(3) Søknaden må inneholde dokumentasjon av nyere dato fra sakkyndig, som for eksempel lege, 

psykolog, logoped eller annen spesialist. Det skal som hovedregel søkes for hvert studieår, med 

mindre behovet for tilrettelegging er varig. Dokumentasjonen må inneholde en beskrivelse av 

funksjonsnedsettelsen og behovet for tilrettelegging. 

(4) Tilretteleggingen skal oppveie for de ulemper funksjonsnedsettelsen gir ved eksamen. 

Tilretteleggingen skal ikke gi en fordel i forhold til medstudenter, og må ikke føre til en reduksjon av 

de faglige kravene som stilles for vurdering av oppnådd læringsutbytte. Tiltak som innvilges skal være 

tilstrekkelig, men vil ikke alltid være optimale ut fra studentens egne ønsker eller vurdering av behov. 

(5) Vedtak om og varigheten av individuell tilrettelegging ved eksamen fattes på bakgrunn av 

studentens søknad, vurdering av dokumentasjon fra sakkyndig, bestemmelser gitt i lov og forskrift, 

samt faglige hensyn. En diagnose gir ikke automatisk rett til tilrettelegging. 

 

Merknad til § 7-16 Tilrettelegging ved eksamen 

(1) Individuell tilrettelegging til eksamen skal ha som formål å oppveie de ulempene 

funksjonsnedsettelsen medfører for studenten i eksamenssituasjonen, samtidig som det i størst 

mulig utstrekning skal sørges for at studentene prøves likt.  

Tilretteleggingen skal som utgangspunkt tilpasses studentens behov og avbøte den ulempen som den 

dokumenterte tilstanden til studenten innebærer. Dette kan medføre individuelle forskjeller ut fra 

studentens behov og tilstand. Det kan gis tilrettelegging i form av utvidet eksamenstid, regulerbar 

stol, bruk av medbrakt spesialstol, pc, eget rom og lignende. 



Konsentrasjonsvansker og eksamensangst er tilstander som i seg selv ikke gir grunnlag for 

tilrettelegging. Unntak kan være at tilstanden er av så alvorlig karakter at den regnes som en 

funksjonsnedsettelse. Behovet må dokumenteres av lege/sakkyndig. 

Endring av vurderingsform innvilges bare unntaksvis da vurderingsform må ses i sammenheng med 

læringsutbyttebeskrivelser og fagspesifikke egenskaper.  

Utydelig håndskrift, dårlige skriveferdigheter eller dårlige digitale ferdigheter gir som hovedregel ikke 

rett til tilrettelegging ved eksamen.  

Allergi og/eller astma gir som hovedregel ikke grunnlag for individuell tilrettelegging ved eksamen. 

Dersom studenten likevel kan dokumentere en tilstand som gir grunnlag for tilrettelegging, kan det 

innvilges ekstra tid til gjennomføringen, herunder f.eks. tid til medisinering og hvile.  

Det innvilges som hovedregel ikke utvidet tid ved hjemmeeksamen.  

Studenter som ønsker å amme under gjennomføring av skoleeksamen, og studenter som kan 

dokumentere andre, særlige behov, kan søke om å få utvidet eksamenstid. Utvidet eksamenstid 

tilsvarer et tillegg på 30 minutter ved skriftlig eksamen av tre og fire timers varighet, og én time ved 

skriftlige eksamen med varighet fem timer eller mer. Det gis ikke tilleggstid for eksamen under tre 

timers varighet.   

I særskilte, dokumenterte tilfeller kan det innvilges utvidet eksamenstid med inntil én time ved 

eksamen med varighet på fire timer eller mindre, og inntil to timer ved eksamen med varighet på 

fem og seks timer.  

Det er som hovedregel ikke adgang til å bruke retteprogram ved eksamen i norsk eller andre 

språkfag. Studenter med annet morsmål enn norsk kan søke om å få benytte ordinær 

rettskrivningsordbok/synonymordbok eller tospråklig rettskrivningsordbok/synonymordbok ved 

skriftlig eksamen. 

(2) For studier med oppstart etter ordinær semesterstart kan være satt andre frister, som f.eks. for 

enkelte videreutdanningstilbud.  

 

§ 7-17 Eksamenssted 

(1) Eksamenssted er som hovedregel universitetets lokaler ved det studiestedet studenten tilhører 

eller der undervisningen i emnet gjennomføres. 

(2) Studenter som skal gjennomføre deler av studiet i utlandet, og som ønsker å avlegge eksamen i 

universitetets emner, må normalt gjøre dette mens de oppholder seg i Norge. 

(3) Studenten kan i særlige tilfeller etter søknad innvilges dispensasjon for å avlegge eksamen ved 

annet eksamenssted. Søknad, med det eksterne eksamensstedets kontaktinformasjon, må være 

mottatt av innen 15. oktober eller 15. mars. 

(4) Studenten ilegges en avgift som dekker eventuelle, interne merkostnader, og må videre dekke 

eventuelle kostnader som det eksterne eksamensstedet krever. Studenten må selv inngå avtale med 

den eksterne utdanningsinstitusjonen. 

(5) Studenter ved andre utdanningsinstitusjoner som ønsker å benytte universitetet som 

eksamenslokale, kan søke om å avlegge eksamen ved universitetet. Dersom dette innvilges, skal det i 



henhold til gjeldende satser betales et gebyr per eksamen per student, samt eventuell godtgjørelse 

for eksamensvakt. 

 

Merknad til § 7-17 Eksamenssted 

(1) USN er en flercampusinstitusjon, og bør legge til rette for at eksamensavviklingen kan foregå på 

flere campus som tilbyr det samme emnet. Slik gjennomføring må avklares med seksjon for eksamen 

før et slikt tilbud eventuelt gis.  

Unntak fra hovedregelen kan innvilges der hvor dette er hensiktsmessig og forsvarlig lar seg 

gjennomføre. Blant annet ut fra studietilbudets karakter, som f.eks. studenter på USN 

Industrimaster. 

(2) Ved delstudier i utlandet hos partnerinstitusjoner kan det åpnes opp for eksamensgjennomføring 

også her, på emner som tilhører studentens ordinære studieprogram ved USN. Dette betinger en 

avtale med partnerinstitusjonen i hvert enkelt tilfelle. 

(3) Med annet eksamenssted menes normalt en annen høyskole, universitet, folkeuniversitet, 

videregående skole eller annen utdanningsinstitusjon.  

En student ved Universitetet i Sørøst-Norge som har fått innvilget og avlegge eksamen ved eksternt 

eksamenssted, må betale et gebyr på kr. 1000 per eksamen. Søknad sendes til seksjon for eksamen.  

(5) Studenter ved andre utdanningsinstitusjoner som har fått innvilget og benytte Universitetet i 

Sørøst-Norge som eksamenslokale, betaler et gebyr på kr. 1500 per eksamen per student, samt 

eventuell godtgjøring for eksamensvakt. 

 

Kapittel 8. Sensur, klage og fusk 
 

§ 8-1 Oppnevning av sensorer 

(1) Fakultetet oppnevner og godkjenner sensorer.  

(2) Ekstern sensor må ha minst én av følgende kvalifikasjoner: 

a. være ansatt på lektor- eller amanuensisnivå eller høyere nivå ved universitet, høyskole eller 

annen forskningsinstitusjon 

b. ha dokumentert, vitenskapelig kompetanse innen aktuelt fagområde som kvalifiserer for 

ansettelse som minimum lektor eller amanuensis ved universitet, høyskole eller annen 

forskningsinstitusjon 

c. i særlig tilfelle være kvalifisert innen emnet gjennom relevant yrkespraksis. 

(3) Ekstern sensor kan ikke være tilsatt i hovedstilling eller bistilling ved universitetet eller ha vært 

tilsatt i slike stillinger innenfor siste studieår. Ekstern sensor kan heller ikke ha vært engasjert som 

timelærer eller ha vært ansvarlig for undervisning i det aktuelle emnet ved universitetet i samme 

studieår som vurderingen finner sted. 

 



Merknad til § 8-1 Oppnevning av sensorer 

(1) Sensor ved ordinær eksamen sensurerer normalt også ved ny eksamen. 

(2) For maritime sertifikatutdanninger skal minst 25 prosent av de eksterne sensorene være tilsatt 

ved andre høyskoler/universiteter som har maritim utdanning. 

(3) Bestemmelsen er ikke ment å omfatte eksterne som deltar i felles forskningsprosjekter med USN, 

f.eks finansiert av Forskningsrådet, der hvor deltagelsen ikke medfører et tilsettingsforhold ved USN.    

 

§ 8-2 Sensorordninger 

(1) Det skal være ekstern sensur av vurderingen eller vurderingsordningen, jf. universitets- og 

høyskoleloven § 3-9 første ledd.  

(2) Det skal benyttes to sensorer, hvorav minst én ekstern i følgende tilfeller: 

a. ved bedømmelse av bachelor- og masteroppgaver  

b. ved ny sensurering etter universitets- og høyskoleloven § 5-2 om klage ved formelle feil ved 

eksamen, og ved ny sensurering etter universitets- og høyskoleloven § 5-3 om klage over 

karakterfastsettelse 

c. ved sensur av fritt emne/spesialpensum  

d. ved første gangs sensur av nytt emne 

(3) Ekstern sensor avgjør når det er uenighet mellom intern og ekstern sensor. Ved uenighet mellom 

to interne sensorer, oppnevnes en tredje, ekstern sensor som avgjør sensuren.  

(4) Ved bedømmelse av muntlig eller praktisk eksamen og andre eksamener som etter sin art ikke lar 

seg etterprøve, skal det benyttes to sensorer. 

(5) Rektor har fullmakt til å fastsette nærmere regler for sensorordningen. 

 

Merknad til § 8-2 Sensorordningen 

(1) Uhl. § 3-9 første ledd stiller krav om medvirkning fra ekstern sensor, enten vurdering av den 

enkelte besvarelse eller gjennom ekstern evaluering av vurderingsordningene. Systemet med ekstern 

evaluering av vurderingene eller vurderingsordningene skal også ivareta studentenes rettssikkerhet 

ved å sikre lik og upartisk bedømmelse av studentenes prestasjoner. Fakultetene bestemmer selv 

hvordan ekstern deltakelse skal foregå, enten ved den enkelte vurdering eller ved ekstern evaluering 

av vurderingsordningene.  

Elementer i en ordning med ekstern deltakelse kan for eksempel være ekstern deltakelse ved 

oppgaveutforming og fastsetting av vurderingskriterier, sensorveiledning, ekstern stikkprøvekontroll 

av vurderinger foretatt av intern sensor, ekstern sensur av bestemte andeler av vurderingene som 

regnes inn i endelig karakter, og ekstern sensur av større skriftlige arbeider som prosjekter og 

porteføljer. (Ot.prp. nr. 40 (2001-2002) pkt. 12.1.10, merknader til § 50 nr. 1, s. 53.).  

(2) c) Et fritt emne er et eget emne med særskilt innhold som ikke er definert i emneporteføljen til 

studieprogrammet. Dette skal være vesentlig forskjellig fra eksisterende emner, og gis normalt til én 

eller en gruppe studenter som regel kun én gang. Spesialpensum er et emne som er knyttet til en 

masteroppgave (som regel av 60 stp omfang). 



(3) Dette innebærer at det ikke skal oppnevnes en ny, ekstern sensor, men at den allerede 

oppnevnte eksterne sensorens vurdering blir lagt til grunn ved uenighet.  

(4) Dette kravet er inntatt da den omhandler eksamener hvor det ikke foreligger klagerett. Det er i 

disse tilfellene valgfritt om det benyttes to interne sensorer, en intern og en ekstern sensor eller to 

eksterne sensorer. 

(5) Denne bestemmelsen vil ivareta løpende endringer i universitets- og høyskoleloven, som for 

eksempel nasjonale regler og føringer om sensorordningen. 

 

§ 8-3 Sensur 

(1) Innleverte besvarelser skal sensureres.  

(2) Etter justerende muntlig eksamen for individuelle bachelor- og masteroppgaver kan 

emnekarakteren justeres med maksimalt én karakter. Ved gruppeoppgaver kan karakteren justeres 

med mer enn én karakter.  

(3) Sensurfrist og sensur kunngjøres i StudentWeb. Studenten er selv ansvarlig for å gjøre seg kjent 

med kunngjøring av sensurfrist og sensur. 

(4) Ved muntlig og praktisk eksamen, skal sensuren som hovedregel kunngjøres for studenten samme 

dag som eksamen er gjennomført. 

(5) Sensur skal foreligge senest tre uker etter eksamensdato. Styret kan bestemme at sensurfristen 

skal forlenges når det foreligger særskilt grunn, jf. universitets- og høyskoleloven § 3-9 fjerde ledd.  

(6) For masteroppgaver, og andre avhandlinger og tilsvarende større skriftlige arbeider på et omfang 

på 30 studiepoeng eller mer, skal sensuren foreligge senest seks uker etter innleveringsfristen.  

 

Merknad til § 8-3 Sensur 

(1) Det skal utarbeides skriftlig sensorveiledning ved alle eksamener, jf. uhl. § 3-9 annet ledd. 

Innleverte besvarelser kan normalt ikke leveres tilbake, suppleres eller unndras sensur. Ved 

innlevering via den digitale eksamensplattformen, jf. § 7-10, kan besvarelser som er innlevert før 

fristen normalt endres.  

Sensuren er i utgangspunktet individuell, også ved gruppeeksamener, med mindre annet er angitt i 

emneplanen.  

Ved mistanke om fusk kan normalt karakteren holdes tilbake inntil saken er avgjort i klagenemnda. I 

særskilte tilfeller kan studenten få opplyst om eksamen er bestått (uten formell kunngjøring av 

sensurvedtaket). 

(2) Ved gruppeoppgaver, kan karakteren etter justerende muntlig eksamen justeres mer enn én 

karakter.  

(4) I praksis vil dette bety at sensur kunngjøres i StudentWeb samme dag eller neste virkedag. 



(5) Etter universitets- og høyskoleloven § 3-9 fjerde ledd skal sensur foreligge innen tre kalenderuker, 

uavhengig av antall virkedager i de aktuelle ukene. Dersom sensurfristen faller på en lørdag, helligdag 

eller dag som er likestilt med en helligdag, forlenges fristen til nærmeste virkedag, jf. 

forvaltningsloven § 41. 

Unntak fra sensurfristen for den enkelte eksamen skal bare gis når det er tale om enkeltstående, 

uforutsette alvorlige situasjoner. Hvis slike situasjoner gjentar seg, må det gjøres en løpende 

vurdering for å hindre at dette skjer igjen. Terskelen for unntak begrunnet i for eksempel 

sensormangel må være svært høy, begrunnes og søkes om. 

Sensorveiledningen skal gjøres tilgjengelig for studentene etter at karakterene er fastsatt. 

(6) Dette betyr at en bacheloroppgave og andre skriftlige arbeider må være på minimum 30 

studiepoeng for at innleveringsfristen utsettes til seks uker.  

 

§ 8-4 Forsinket kunngjøring av sensur 

For sensur som er mer enn én uke forsinket, jf. universitets- og høyskoleloven § 3-9 fjerde ledd, 

iverksettes økonomiske sanksjoner overfor ansvarlig fakultet. For emner hvor utsatt sensurfrist er 

innvilget av styret, iverksettes økonomiske sanksjoner fra og med første arbeidsdag etter dato for 

utsatt sensurfrist. 

 

Merknad til § 8-4 Forsinket kunngjøring av sensur 

Sanksjoner som iverksettes fra første arbeidsdag etter dato for utsatt sensurfrist omfatter 

enkelteksamener hvor styret har gitt utsatt sensurfrist, og ved utsatt sensurfrist for avhandlinger og 

tilsvarende større skriftlige arbeider jf. § 8-6 tredje ledd. 

Satsene på dagmulkten inntas i rutiner og arbeidsbeskrivelser for sensur i kvalitetssystemet. 

Eventuelt utløste dagbøter skal forvaltes av Læringsmiljøutvalget, som etter søknad fra 

Studentdemokratiet kan bevilge deler av disse midlene til læringsfremmende aktiviteter. 

 

§ 8-5 Begrunnelse for karakterfastsettelse 

(1) Studenten har rett til begrunnelse for karakterfastsettelse, jf. universitets- og høyskoleloven § 5-

3.  

(2) Krav om begrunnelse må fremsettes innen én uke etter at sensuren er kunngjort for studenten. 

Begrunnelse skal normalt være gitt innen to uker.  

(3) Krav om begrunnelse for karakterfastsettingen for muntlig eksamen, praktiske ferdigheter, eller 

eksamen i utøvende, kunstneriske, praktiske og estetiske emner, må fremsettes umiddelbart etter at 

karakteren er meddelt studenten.  

 

Merknad til § 8-5 Begrunnelse for karakterfastsettelse 



(1) Dersom en student avslår muntlig begrunnelse, regnes begrunnelsen som gitt. Ved digital 

eksamen anses begrunnelse som gitt når sensor deler sine kommentarer/bemerkning fra sensuren i 

det digitale eksamensverktøyet. Det forutsettes at sensor gir tilstrekkelige 

kommentarer/bemerkninger til at disse kan anses som en fullverdig begrunnelse. 

I begrunnelsen skal det gjøres rede for de generelle prinsippene som er lagt til grunn for 

bedømmelsen, og for bedømmelsen av studentens prestasjon. Sensorveiledning eller andre skriftlige 

retningslinjer for bedømmelsen skal være tilgjengelig for studenten etter at karakter er fastsatt.  

Begrunnelse for karakterfastsettelsen kan ikke påklages. Dersom begrunnelsen avdekker at det 

åpenbart har vært gjort formelle feil ved første gangs karakterfastsettelse, skal det vurderes om 

oppgaven kan sensureres på nytt eller om det må gjennomføres ny eksamen, jf. uhl. § 5-2. 

(2) Studenten skal fortrinnsvis benytte universitetets elektroniske skjema ved fremsettelse av krav 

om begrunnelse. For studenter som tar videreutdanning kan det være gitt avvikende regler. 

 

§ 8-6 Klage på karakter 

(1) Studenten kan klage på karakteren innen tre uker etter at sensurvedtaket er kunngjort eller fra 

det tidspunktet begrunnelse for karakter er gitt, jf. universitets- og høyskoleloven §§ 5-2 og 5-3.  

(2) Bedømmelse av muntlig eller praktisk vurdering, som etter sin art ikke lar seg etterprøve, kan ikke 

påklages, jf. universitets- og høyskoleloven § 5-3 femte ledd. 

(3) Studenten kan fremsette individuell klage på karakter ved gruppeeksamen. En eventuell endring 

av karakter etter klage vil kun gjelde for den studenten som har klaget. 

(4) Ved klage på karakter foretas ny sensur, jf. universitets- og høyskoleloven § 5-3 fjerde ledd. Ny 

vurdering foretas av to nye sensorer, hvorav minst én sensor skal være ekstern, jf. universitets- og 

høyskoleloven § 3-9 femte ledd. 

(5) Ny karakter kan fastsettes både til gunst og ugunst for klager. Ny sensur kan ikke påklages, jf. 

universitets- og høyskoleloven § 5-3 sjette ledd. 

 

Merknad til § 8-6 Klage på karakter 

(1) Klagen skal fortrinnsvis fremsettes på universitetets elektroniske skjema. 

(2) Det hvor karakteren er fastsatt på grunnlag av både skriftlig og muntlig vurdering og ny sensur av 

den skriftlige delen fraviker fra første sensur, skal det også avholdes ny, muntlig vurdering som del av 

klagesensuren. Dette gjelder både om endringen gjøres til gunst eller ugunst for studenten, både ved 

individuell og gruppeeksamen.  

Studenten kan be om begrunnelse på karakter som er oppnådd ved klagesensur. 

(3) Ved gruppeeksamen er det individuell klagerett uavhengig om det er mulig å identifisere klagers 

bidrag eller ei. Hvis karakteren omgjøres etter klage, skal den nye karakteren kun gjelde for den eller 

de studenten(e) som har klaget på karakteren. Dette innebærer at for den eller de studenten(e) som 

ikke klager, vil karakteren gitt ved første sensur bli stående. Den individuelle retten til å klage 

innebærer også en individuell rett til ikke å klage. 



(4) Sensorene skal ikke ha opplysninger om karakter, begrunnelse for karakter, eller studentens 

eventuelle begrunnelse for klagen.  

Forvaltningslovens regler gjelder for klagebehandlingen, og innebærer blant annet at klagen skal 

avgjøres uten ugrunnet opphold. Dersom det tar uforholdsmessig lang tid å behandle klagen, skal 

den som saksbehandler sende et foreløpig svar til klageren, hvor det gis informasjon om årsaken til 

en lengre saksbehandlingstid og angi når man regner med å få klagen behandlet. 

Dersom det fremmes klage over formelle feil og klage på karakterfastsettelse samtidig, bør klage 

over formelle feil avgjøres først. En slik klage kan medføre at sensurvedtaket oppheves. 

(5) Hvis karakteren ved ny sensur avviker med to eller flere karakterer fra opprinnelig sensur, skal det 

foretas ytterligere en vurdering før endelig karakter fastsettes, jf. uhl. § 5-3 sjette ledd. Ved 

vurderingen skal all dokumentasjon være tilgjengelig, da dette ikke er en tredje runde med ordinær 

sensur og bestemmelsen om blind sensur i uhl. § 5-3 fjerde ledd kommer derfor ikke til anvendelse. 

Underretning til klager om klagens utfall skjer først når endelig karakter foreligger. 

 

§ 8-7 Klage over formelle feil ved eksamen 

(1) En student som har avlagt eksamen, prøve eller et annet arbeid som bedømmes med karakterer, 

kan klage på formelle feil innen tre uker etter at studenten har blitt eller burde være kjent med 

feilen, jf. universitets- og høyskoleloven § 5-2. Studenten kan fremsette individuell klage på formelle 

feil ved gruppeeksamen. 

(2) Ny sensur skal foretas av to nye sensorer, hvorav én ekstern, jf. universitets- og høyskoleloven 

§ 3-9 femte ledd. 

(3) Finner universitetet eller universitetets klagenemnd at det er begått formelle feil som kan ha hatt 

betydning for én eller flere av studentenes prestasjoner eller bedømmelsen av disse, kan det 

bestemmes at det skal foretas ny sensur enten bare for klager, eller for alle studenter som har avlagt 

eksamen. Det kan også bestemmes at eksamen skal annulleres, og at det skal avholdes ny eksamen. 

(4) Karakterfastsetting ved ny sensur etter klage på formelle feil kan påklages, jf. universitets- og 

høyskoleloven § 5-3. 

 

Merknad til § 8-7 Klage over formelle feil ved eksamen 

(1) Skriftlig begrunnet klage over formelle feil fremsettes til seksjon for eksamen.  

Seksjon for eksamen skal i samarbeid med fakultetet vurdere klagen. Dersom klagen ikke tas til følge 

skal saken oversendes til sekretariatet for klagenemnda så snart den er ferdig saksforberedt, jf. 

forvaltningsloven § 33 fjerde ledd.  

Arbeidsbeskrivelse: klage over formelle feil 

Uavhengig av om eksamen er gjennomført individuelt eller i gruppe, har en enkeltstudent rett til å 

fremsette klage over formelle feil. Endring i karakter etter klagesensur får i utgangspunktet bare 

virkning for studenter som har fremsatt klage, med mindre vilkårene i tredje ledd er oppfylt.  

(2) To nye sensorer vil si sensorer som ikke tidligere har medvirket ved bedømmelsen av klagerens 

besvarelser.  



(3) I enkelte tilfeller kan det være nødvendig å gjennomføre ny sensur eller ny eksamen selv om de 

aktuelle studentene ikke ønsker det. Fakultet kan også fatte vedtak om ny sensur eller ny eksamen 

hvis det oppdages slike feil uten at det er fremsatt formell klage.  

Dette regnes som et enkeltvedtak, og studentene som blir berørt av en slik beslutning må skriftlig 

underrettes med mulighet for å påklage vedtaket. Dersom en student innen klagefristen påklager 

vedtaket, skal fakultetet vurdere klagen, og oversende den til universitetets klagenemnd for endelig 

behandling dersom klagen ikke tas til følge. 

Ny sensur eller pålegg om ny eksamen eller prøve vil kunne være aktuelt der den formelle feilen 

innebærer at studentene har hatt en urimelig fordel, for eksempel der eksamensoppgavene har vært 

kjent blant studentene på forhånd.  

I andre tilfeller kan den formelle feilen være av en slik art at den har bidratt til at studentene har 

levert en dårligere eksamensbesvarelse enn det deres reelle kunnskapsnivå skulle tilsi. I tillegg er det 

tilfeller der noen studenter kan ha prestert dårligere, for eksempel hvis den formelle feilen består i 

støy eller lignende i eksamenslokalet, for kort tid på eksamen, eller en uklarhet eller feil i 

eksamensoppgaven. I slike tilfeller vil det være tilstrekkelig at de studentene som ønsker det, får 

tilbud om ny eksamen eller sensur. 

 

§ 8-8 Fusk 

(1) Fusk eller forsøk på fusk kan medføre annullering av eksamen, arbeidskrav eller kurs, utestenging 

fra universitetet og tap av retten til å avlegge eksamen i inntil ett år ved alle utdanningsinstitusjoner 

etter universitets- og høyskoleloven. 

(2) Som fusk eller forsøk på fusk regnes blant annet: 

a. bruk av andre hjelpemidler enn de som er tillatt i emneplanen. Det samme gjelder dersom 

studenten har slike hjelpemidler tilgjengelig ved gjennomføring av eksamen, selv om det ikke 

kan påvises at hjelpemiddelet har vært i bruk 

b. ulovlig samarbeid med andre 

c. plagiering av faglitteratur, internettsider og eget eller andres arbeid uten tilstrekkelig 

kildehenvisning  

d. dersom besvarelsen er utarbeidet av andre 

e. medvirkning til fusk 

(3) Når det oppstår mistanke om fusk eller forsøk på fusk, skal studenten straks gjøres oppmerksom 

på dette. Studenten skal gis rett til å fullføre eksamen.  

(4) Dersom universitetet reiser sak om utestenging, har studenten rett til bistand fra advokat og 

dekning av advokatutgifter, jf. universitets- og høyskoleloven § 4-8 femte ledd. 

 

Merknad til § 8-8 Fusk 

(1) Bestemmelsen omfatter også fusk ved gjennomføringen av arbeidskrav.  

Mistanke om fusk eller forsøk på fusk ved gruppeeksamen der det er gitt samme karakter for hele 

gruppen, vurderes individuelt for hver student. Fastsatt karakter blir gjeldende for studentene som 

ikke er omfattet av mistanke om fusk eller forsøk på fusk. 



(2) b) Av hensyn til kravene til forutsigbarhet for studentene skal det fremkomme tydelig, ved skriftlig 

informasjon, hvorvidt det er tillatt med samarbeid om besvarelsen og rammene for dette. Dette skal 

fremgå av emneplanen. 

Ulovlig samarbeid kan være både mellom enkeltstudenter eller grupper av studenter, samt 

utenforstående i eksamenssituasjonen. Kommunikasjon mellom studenter på skriftlig eksamen (i 

eller utenfor eksamenslokalet) blir betraktet som fusk.  

Samarbeid på tvers av grupper som fører til tekstlikhet i ulike gruppebesvarelser kan bli betraktet 

som fusk, dersom annet ikke fremgår av oppgaveteksten.  

Det samme gjelder også samarbeid mellom enkeltindivider under hjemmeeksamen, på fagoppgaver 

osv. som fører til tekstlikhet i besvarelser eller som gir en eller begge kandidater urettmessige 

fordeler i eksamens-situasjonen. 

(2) c) Plagiering er å fremstille andres arbeid og ideer som sine egne, for eksempel ved å kopiere 

tekst, bruke andres sitater eller parafrasering uten tilstrekkelig kildehenvisning. Dette kan også være 

avskrift av tidligere innleverte oppgaver eller eksamener som er skrevet av studenten selv eller av 

andre, uten tilstrekkelig kildehenvisning. Dette er også typisk for en besvarelse som er preget av 

manglende selvstendighet. 

(2) d) Denne bestemmelsen gjelder ikke tilfeller hvor studenten har kopiert andres verk, men hvor 

besvarelsen er skrevet av andre enn studenten selv. 

(3) Studenten har rett til å fullføre eksamen og levere inn sin besvarelse selv om mistanke om fusk 

oppstår under eksamensgjennomføringen. 

(4) Studenten kan la seg bistå av fullmektig ved ethvert trinn i saksbehandlingen, men universitetet 

dekker utgiftene til advokatbistand når det reises sak om utestenging. Dette skjer først når saken er 

oversendt og vurdert av klagenemndas sekretariat. 

Arbeidsbeskrivelse: Mistanke om fusk 

 

Kapittel 9. Vitnemål og sluttdokumentasjon 

 

§ 9-1 Vitnemål og karakterutskrift 

(1) For oppnådd grad, yrkesutdanning og praktisk-pedagogisk utdanning utstedes vitnemål på norsk. 

For engelskspråklig studieprogram utstedes vitnemål på engelsk.   

(2) Vitnemål utstedes automatisk til de studentene som etter normert studietid oppfyller kravene. 

Studenten kan reservere seg mot å få utstedt vitnemål i inntil to semestre. 

(3) Studenter som ikke fullfører utdanningen til normert tid, må selv fremsette søknad om utstedelse 

av vitnemål. 

(4) Vitnemål for selvkomponert bachelorgrad eller yrkesrettet bachelorgrad utstedes etter søknad. 

Søker må selv dokumentere at kravene er oppfylt på søknadstidspunktet, jf. § 3-2. 

(5) Vitnemål for oppnådd grad utstedes i ett eksemplar. Dersom det blir sannsynliggjort at vitnemålet 

er tapt, utstedes normalt duplikat mot vederlag. 



(6) Studenter som forbedrer karakterer i et emne etter at grad er oppnådd vil få anmerkning på 

vitnemålet om at karakter i emnet er forbedret etter at graden ble oppnådd. 

(7) Utdanning som ikke er omfattet av første ledd dokumenteres med karakterutskrift, alternativt 

med øvrig sluttdokumentasjon. 

 

Merknad til § 9-1 Vitnemål og karakterutskrift 

(1) Studenten har ikke krav på oversettelse av vitnemål og universitetet kan heller ikke tilby dette 

som en betalt tjeneste. 

(2) Frist for å reservere seg mot å få utstedt vitnemål er 1. juni. 

(3) Vitnemålet skal inneholde de antall studiepoeng som er normert for graden. Overskytende 

studiepoeng dokumenteres med karakterutskrift. 

Studenter som har forbedret karakterer etter at vitnemål er utstedt, vil få dokumentert nye 

karakterer med karakterutskrift. 

Det kan utstedes duplikat av vitnemål for et honorar på kr. 500. For eldre vitnemål som ikke finnes i 

universitetets database, vil utstedt duplikat koste kr. 1000. 

(7) En karakterutskrift forstås vanligvis som en dokumentasjon som viser emne og karakter.  

Sluttdokumentasjon kan utstedes som dokumentasjon på gjennomføring av et kortere studium. Disse 

studiene er ikke gradsgivende og vil ikke få et vitnemål. Sluttdokumentasjon skal utover angivelse av 

karakter inneholde en dokumentasjon på innholdet av studiet, som for eksempel læringsutbytte 

m.m. 

 

§ 9-2 Diploma supplement 

(1) Sammen med utstedelse av vitnemål skal det utferdiges Diploma Supplement. Dette er kun gyldig 

sammen med vitnemålet. 

(2) Diploma supplement er et internasjonalt vitnemålstillegg som gir en utfyllende beskrivelse på 

engelsk av kvalifikasjonen studenten har oppnådd. 

 

§ 9-3 Tilknytningskrav for utstedelse av vitnemål 

(1) For at universitetet skal kunne tildele en grad eller utstede vitnemål for fullført utdanning, må 

minst 60 av studiepoengene som skal inngå i beregningsgrunnlaget, være avlagt ved universitetet, jf. 

forskrift om godskriving av høyere utdanning § 2. 

(2) For godskriving av utdanning som tidligere har inngått i beregningsgrunnlaget for en grad, eller 

som del av en grad eller yrkesutdanning, må studenten i tillegg ha avlagt minst 60 nye studiepoeng 

ved universitetet før det kan utstedes et nytt vitnemål eller tildeles en ny grad, jf. forskrift om 

godskriving av høyere utdanning § 3. 

(3) Det kan være gjort unntak for fellesgrader, jf. forskrift om godskriving av høyere utdanning § 4. 

 



 

Merknad til § 9-3 Tilknytningskrav for utstedelse av vitnemål 

(1) Det er kun gjort unntak fra tilknytningskravet for fellesgrader, og godskrivingsforskriften angir 

ingen øvrig dispensasjonsadgang. 

Godskrivingsforskriften 

 

§ 9-4 Tilleggsbetegnelser – siviløkonom og sivilingeniør 

(1) Masterprogram i økonomiske og administrative fag, som tilfredsstiller vilkårene til opptakskrav og 

fagsammensetning, gir rett til den beskyttede tittelen siviløkonom som tilleggsbetegnelse på 

vitnemålet, jf. forskrift om grader og yrkesutdanninger, beskyttet tittel og normert studietid ved 

universiteter og høyskoler. 

(2) Masterprogram i teknologiske fag, som tilfredsstiller vilkårene til opptakskrav og 

fagsammensetning, gir rett til den beskyttede tittelen sivilingeniør som tilleggsbetegnelse på 

vitnemålet, jf. forskrift om grader og yrkesutdanninger, beskyttet tittel og normert studietid ved 

universiteter og høyskoler.  

 

Merknad til § 9-4 Tilleggsbetegnelser – siviløkonom og sivilingeniør 

Vilkårene for bruk av disse tilleggsbetegnelsene følger av gradsforskriften § 53. 

Gradsforskriften 

Vedlagt felles retningslinjer for tilleggsbetegnelsene, utarbeidet av UHR på oppdrag fra KD. 

Vilkår for bruk av beskyttet tittel sivilingeniør og siviløkonom som tilleggsbetegnelse på vitnemål 

 

Kapittel 10. Sluttbestemmelser 
 

§ 10-1 Ikrafttredelse 

(1) Denne forskriften trer i kraft fra og med 1. juli 2018. 

(2) Samtidig oppheves forskrift 18. desember 2015 nr. 1864 om opptak, studier og eksamen ved 

Universitetet i Sørøst-Norge. 
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Høring - forskrift om studier og eksamen ved Høgskolen i Sørøst-Norge 

Utdanningsavdelingen sender med dette forslag til endringer i gjeldende forskrift om opptak, studier og 

eksamen på høring. Høringen representerer sluttføringen av prosjektet for revisjon av høyskolens lokale 

forskrifter, som har vært gjennomført som en to-delt prosess. I første fase vedtok styret den 14. desember 2017 

ny forskrift om opptak og revidert forskrift om ph.d.-utdanningen. Styret vil i fase to bli presentert forslag til 

endringer i ovennevnte forskrift, heretter kalt forskrift om studier og eksamen, i styremøte den 15. juni 2018. 

 

Vi ber om at høringsinstansene vurderer videre intern prosess for hensiktsmessig forankring og involvering, og 

at høringsdokumentene blir kommunisert til relevante underordnede organ, fagpersoner med mer.  

 

                                                      Høringsfristen er fredag 25. mai kl 1200.   

 

Det etterfølgende høringsnotatet er relativt omfattende. Dette er blant annet gjort ut fra et ønske om å lette 

arbeidet for høringsinstansene, herunder å tydeliggjøre de viktigste endringene med tilhørende beskrivelser av 

bakgrunnen for endringsforslagene.  

 

Prosjektgruppen stiller seg til rådighet for særmøter med høringsinstansene underveis i høringsprosessen, og vil 

i det øvrige kunne besvare spørsmål om høringsdokumentene også på telefon eller e-post.  

 Dato: 13.04.2018 

Dok.nummer: 17/02784-33 

  

  

  

 

NOTAT 
___ ___ 

     
 

Til: Per Eirik Lund/Rektors stab, Handelshøyskolen, Hans Anton Stubberud/Handelshøyskolen, Erik 

Aarnes/Handelshøyskolen, Fakultet for helse- og sosialvitenskap, Heidi Kapstad/Fakultet for helse- 

og sosialvitenskap, Kjetil Horgmo/Fakultet for helse- og sosialvitenskap, Fakultet for humaniora, 

idretts- og utdanningsvitenskap, Bent Kristiansen/Fakultet for humaniora, idretts- og 

utdanningsvitenskap, Arild Hovland/Fakultet for humaniora, idretts- og utdanningsvitenskap, 

Fakultet for teknologi, naturvitenskap og maritime fag, Mari Pran/Fakultet for teknologi, 

naturvitenskap og maritime fag, Morten Christian Melaaen/Fakultet for teknologi, naturvitenskap 

og maritime fag, Pål Augestad/Avdeling for forskning, innovasjon og internasjonalisering, Cecilie 

Jurgens/Personal- og organisasjonsavdelingen, Maija Heinilä/Seksjon for studieadministrative 

tjenester og studentservice, Bjørnar Pande Wølner/Seksjon for opptak, Hjørdis Hjukse/Seksjon for 

Teaching and Learning Center, Hans Jacob Berntsen/Seksjon for studieadministrative systemer, 

Studentdemokratiet 

Kopi til:  

         

Fra: Synnev Aas Aaby/ Seksjon for studiekvalitet og analyse 
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Slike henvendelser bes rettet til prosjektleder for revisjonsprosjektet, seniorrådgiver Synnev Aas Aaby.  

 

Prosjektgruppen ønsker å berømme deltagerne i referansegruppene for aktiv deltagelse og gode bidrag i denne 

fasen av prosjektarbeidet. Prosjektgruppen ønsker videre å rette en særlig takk til Studentdemokratiet for deres 

deltagelse i prosessen, og oppfordrer høringsinstansene til å gjennomgå vedlagte resolusjoner behandlet og 

vedtatt i Parlamentsforsamlingen (studentdemokratiets øverste besluttende organ). Dette er relevante bidrag, 

og er således en viktig stemme i debatten hva gjelder studentenes rettigheter og plikter også i forskrifts form.  

 

13. april 2018 

      

Prosjektgruppen 

v/ Ann Marit Roterud Espe, Catrine Schøne Brodwall og Synnev Aas Aaby 

 

 

Høringsnotat  
 

Bakgrunn 

 

Styret ved HSN vedtok forskrift om opptak, studier og eksamen og forskrift om ph.d.-utdanningen i styremøte 

den 18. desember 2015, med ikrafttredelse pr. 1. januar 2016. Som følge av fusjonsprosessen og tidspunktet for 

søknad om universitetsakkreditering, ble forskriftsarbeidet gjennomført innenfor et relativt kort tidsrom høsten 

2015.  

 

For å sikre kvalitativt gode rammebetingelser for HSN og bredere forankring i organisasjonen, ble prosessen 

sluttført med intensjon om å foreta en etterfølgende revisjon av regelverket etter fusjonen. Organisasjonens 

erfaring, sammenholdt med nasjonale føringer og rammebetingelser for uh-sektoren, har dannet underlaget for 

arbeidet. 

 

Foruten kartleggingen av nasjonale føringer er forslagene til endringer utarbeidet på bakgrunn av blant annet 

løpende innspill til Utdanningsavdelingen (siden ikrafttredelsen av gjeldende forskrift 1. januar 2016), arbeid i 

referansegruppene, særmøter med representanter for fakultetene, seksjonsledere og studentdemokratiet med 

videre. Til sammen 44 personer, med ulik tilhørighet i organisasjonen, har hatt tilknytning til revisjonsprosjektet 

i forbindelse med deltagelse i referansegruppene. 

 

Strukturelle endringer 

 

Det ble tidlig i prosjektfasen besluttet at det i tillegg til hensiktsmessige materielle endringer også skulle gjøres 

strukturelle endringer. Dette har blant annet medført at opptaksforskriften har blitt skilt ut som en egen 

forskrift, jf. styrets vedtak i S-sak 79/17.  

 

Det ble videre besluttet å fase ut utfyllende bestemmelser, for å unngå at rettigheter og plikter nedfelles i to 

forskjellige dokumenter av ulik trinnhøyde og med ulik vedtaksmyndighet. Som følge av denne beslutningen ble 

det innført merknader til de ulike bestemmelsene, tilsvarende for eksempel KDs merknader til 

studietilsynsforskriften. Merknadene vil ikke bli kunngjort på Lovdata.no, men vil bli liggende lett tilgjengelig i et 

felles dokument på høyskolens nettsider.  

 



 

www.usn.no Vår referanse, 17/02784-33 Vår dato 02.03.2018 

___ 

Side 3 av 24 
 

Det er en målsetting at det i merknadene skal legges inn lenker til annen relevant lovgivning, maler for 

vedtaksbrev, rutiner og arbeidsbeskrivelser i kvalitetssystemet etc. Hensikten er å utarbeide et så fullstendig 

hjelpeverktøy som mulig, slik at dette kan lette særlig fakultetsadministrasjonens arbeid i det videre.  

 

Under revisjonsarbeidet besluttet prosjektgruppen å foreta endringer ikke bare i de enkelte bestemmelsene, 

men også i oppbyggingen av forskriften (kapittelinndelingen). Dette er gjort for å søke å skape en mer intuitiv 

oppbygging, som skal følge det naturlige studieløpet, og flere av bestemmelsene i dagens forskrift har derfor 

blitt flyttet.  

 

Når en forskrift skal revideres har vedtaksmyndigheten, her styret på delegasjon i medhold av universitets- og 

høyskoleloven, to muligheter rent lovteknisk. Enten kunngjøres endringene i en separat endringsforskrift, eller 

så presenteres forskriften som en ny forskrift. Prosjektgruppen har valgt det siste alternativet. Dette er særlig 

gjort på bakgrunn av at det er foretatt såpass mange strukturelle og materielle endringer at endringsforskriften 

ville blitt relativt lang, og for å hindre at brukerne skal måtte forholde seg til to dokumenter på Lovdata.no. 

 

I høringsrunden presenteres forskriftsteksten med forslag til merknadstekst under hver enkelt bestemmelse.   

Merknadsteksten presenteres ikke som et endelig forslag, denne vil bli utarbeidet etter at høringsinstansenes 

innspill har blitt vurdert og endelig forslag til forskriftstekst foreligger. Den vil også bli justert dersom styret 

ønsker endringer under styrebehandlingen i juni. Det bes imidlertid om at høringsinstansene gir tilbakemelding 

på om det er presiseringer som er spesielt ønskelig at tas med i merknadsteksten ved endelig utarbeidelse. 

Prosjektgruppen har som mål at endelig merknadstekst skal være komplett før ikrafttredelse av forskriften pr. 1. 

juli. 

 

Forholdet til universitets- og høyskoleloven 

 

Underveis i revisjonsprosessen sendte KD forslag til endringer i universitets- og høyskoleloven (uhl.) på høring 

(september 2017). Et nasjonalt lovendringsarbeid tar normalt opp mot et år, og det var forventet at endringene 

ville bli fremlagt for Stortinget på siste sesjon med virkning fra 1. juli 2018. Dette er hovedårsaken til at det ble 

besluttet å utsette endelig vedtak om revisjon av studie- og eksamensdelen av forskriften, for i størst mulig grad 

å kunne ta hensyn til de nasjonale endringene før styret skulle fatte sin beslutning. 

 

Tilrådingen fra KD til regjeringen er nå offentliggjort, se Prop. 64 L (2017/18). 

 

Det har vært et førende prinsipp for prosjektgruppen at endringene i lokal forskrift ikke må være i motstrid til de 

endringene som forventes besluttet i uhl. Det har videre vært et førende prinsipp at bestemmelser som allerede 

er nedfelt i uhl. som hovedregel ikke skal gjentas i lokal forskrift. Det er kun der hvor det er viktig ut fra et 

opplysende perspektiv, og for at leseren lettere skal kunne se sammenhengen, at bestemmelser fra nasjonal 

lovgivning er inntatt. For å synliggjøre hvilke bestemmelser som er nedfelt i nasjonal lovgivning, og hvilke som er 

besluttet av styret, er relevante lovhenvisninger gjennomgående søkt inntatt. I flere tilfeller vil lovteksten bli 

inntatt merknaden til forskriftsteksten av hensyn til leseren av forskriftsdokumentet.  

 

De viktigste endringene som er foreslått fra KD som oppfølging av Kvalitetsmeldingen, og som er relevante for 

denne delen av revisjonsarbeidet, er: 
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1. Krav om sensorveiledninger ved alle eksamener. 

 

2. Det skal være institusjonen, og ikke den enkelte sensor, som skal avgjøre om begrunnelse for 

karakterfastsettelse skal gis skriftlig eller muntlig. 

 

3. Det er presisert at det foreligger individuell klagerett ved gruppeeksamen. 

 

4. Det skal foretas en ny vurdering ved vesentlige karakteravvik, mer enn to karakterer, før sensuren endelig 

fastsettes. 

 

Under arbeidet i referansegruppene har det vært kommunisert at det er ønskelig at det utarbeides 

sensorveiledninger ved alle eksamener. Det er forventet at dette forslaget går igjennom ved 

stortingsbehandlingen, og det foreslås derfor at dette ikke tas inn i lokal forskrift. Bestemmelsene knyttet til 

individuell klagerett og begrunnelse for karakterfastsettelse vurderes også som tilstrekkelig ivaretatt i uhl.  

 

Det bør i kjølevannet av forskriftsarbeidet tas stilling til hvordan HSN stiller seg til prinsippet om automatiske 

begrunnelser og hvordan det skal håndteres at det eventuelt skal være institusjonen og ikke den enkelte sensor 

som skal beslutte hvordan begrunnelsen skal gis. Det er prosjektgruppens oppfatning at dette bør håndteres via 

kvalitetssystemet dersom lovendringen blir vedtatt, og foretar ikke nærmere drøftinger om dette i 

høringsnotatet. 

 

Den bestemmelsen HSN på det nåværende tidspunktet bør ta stilling til er hvordan vesentlige karakteravvik skal 

behandles, dersom forslaget blir vedtatt. Det er foreslått at det ved avvik på mer enn to karakterer etter ny 

sensur skal innebære at det foretas en ny vurdering. KD har i sin proposisjon til Stortinget inntatt følgende:  

 

Departementet er av den oppfatning at det antas å være mest hensiktsmessig om de 

involverte sensorene fra opprinnelig sensur og ny sensur vurderer dette i fellesskap og 

kommer frem til en omforent endelig karakter, eventuelt også i samarbeid med 

fagansvarlig. En annen mulighet er at nye fagpersoner vurderer om de to sensurene er i 

samsvar med sensurkriteriene. Men departementet presiserer at det vil være innenfor 

utdanningsinstitusjonenes egen råderett å bestemme hvilken måte dette best kan 

gjennomføres ved deres institusjon. Fordi én eksamen ikke er lik en annen, må nødvendigvis 

også en ny institusjonell vurdering kunne reflektere dette. En slik vurdering skal foretas på 

institusjonenes eget initiativ og ikke først hvor studenten ber om det, fordi da vil det bare 

være i tilfeller hvor karakteren endres til ugunst at slik vurdering blir gjennomført. Også i 

tilfeller der karakteren endres til en bedre karakter, kan et stort avvik tyde på at opprinnelig 

og/eller ny sensur ikke er gjennomført i samsvar med de fastsatte kriteriene for vurderingen, 

og utdanningsinstitusjonen må da foreta en ny vurdering. 

 

Departementet foreslår at gjeldende § 5-3 i universitets- og høyskoleloven skal ha denne ordlyden i sjette ledd: 

 

(6) Hvis karakteren ved ny sensur avviker med to eller flere karakterer fra opprinnelig sensur, skal 

utdanningsinstitusjonen foreta ytterligere en vurdering før endelig karakter fastsettes. 

 

Lovforslaget innebærer at institusjonene eventuelt selv må vurdere og ta stilling til hvordan situasjoner med 

vesentlige karakteravvik skal behandles, og hvilke institusjonelle retningslinjer som skal nedfelles som følge av 

dette. I dag foreligger det ikke et krav i lovforslaget om at denne ordningen skal forskriftsfestes.  
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Prosjektgruppen foreslår at styret gir rektor fullmakt til å fastsette nærmere retningslinjer for sensorordningen 

ved HSN i ny § 8-2 femte ledd for å ta høyde for eventuelle nye lovkrav, og som innebærer en etterfølgende 

prosessbeskrivelse. Dette både i relasjon til detaljene rundt de øvrige bestemmelsene om sensorordningen i 

lokal forskrift, og som oppfyllelse av de til enhver tid gjeldende kravene i nasjonal lovgivning. Beskrivelse av 

bestemmelsene i uhl. foreslås også inntatt som merknadstekst til § 8-6 femte ledd dersom lovendringen blir 

vedtatt.  

 

Til informasjon er det for øvrig igangsatt et arbeid fra KDs side for å se på en forenkling og en forbedring av 

regelverket for universiteter og høyskoler på nasjonal nivå. Arbeidet vil bli gjennomført i to faser, og KD har i 

første omgang bedt om innspill og synspunkter på hvordan regelverket i dag virker og oppleves av de 

regelverket retter seg mot. Dette vil igjen danne grunnlaget for et mandat for et utvalg som skal gjennomgå 

regelverket og utrede forslag til endringer. Det er oppgitt at det tas sikte på å oppnevne et slikt utvalg våren 

2018.  

 

Lenke til bestillingen fra departementet.  Brev fra KD vedr. forenkling og forbedring av rammeverket for UH-

sektoren 

 

 

Vesentlige endringsforslag i ny forskrift 

 

I det følgende gis det en oversikt over større foreslåtte endringer i forskriften, som vi særskilt ber om 

høringsinstansenes syn på. Listen er ikke uttømmende, og settes opp tematisk. Som vedlegg til dokumentet vil 

det inntas en liste over høringsspørsmål, som vi ber høringsinstansene svare på dersom spørsmålsstillingen er 

aktuell. Høringsinstansene er naturligvis også velkomne til å gi tilbakemeldinger på andre bestemmelser enn de 

som er inntatt i nedenstående liste, og på den strukturelle oppbyggingen. 

 

Alle vedleggene til høringsnotatet, med unntak av selve forskriftsteksten, legges inn som nummererte, 

integrerte vedlegg i notatet. Dette for at det skal bli enklere for høringsinstansene å manøvrere i dokumentene 

og kunne foreta løpende sammenligninger. 

 

1. Definisjoner 

 

Under arbeidet i referansegruppene ble det fra prosjektgruppens side foreslått å ta ut definisjonslisten fra 

forskriften, og erstatte denne med en mer komplett liste over terminologi som kommuniseres på nettsidene. 

Dette ble foreslått for å sørge for å ha en mer dynamisk mulighet til endring og supplering, uten å måtte gå 

veien om formell forskriftsendring i medhold av reglene i forvaltningslovens kap. VII. Referansegruppen ga sin 

tilslutning til dette. Høringsinstansene bes om å gi en tilbakemelding på om dette vurderes som hensiktsmessig, 

og om det er spesifikke definisjoner som ønskes inntatt. Sistnevnte uavhengig av om definisjonslisten inntas i 

forskriften eller som en del av dokumenthierarkiet ved HSN.  

 

Prosjektgruppen tar sikte på at definisjonslisten skal være komplett og lagt ut på nettsidene på tidspunktet for 

kunngjøring av forskriften. 

 

I vedlegg to er definisjonslisten fra gjeldende forskrift om opptak, studier og eksamen § 1-4 inntatt som 

utgangspunkt for vurderingen hos høringsinstansene. 
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2. Krav til antall sensorer og utvidet sensurfrist §§ 8-2 og 8-3 

 

Antall sensorer 

 

I uhl. er det satt krav til to sensorer, hvorav én ekstern i følgende tilfeller: 

 

- ved sensur av selvstendig arbeid av høyere grad    uhl. § 3-9 annet ledd 

- ved klagesensur         uhl. § 3-9 femte ledd jf. § 5-3 

- ved ny sensur ved klage på formelle feil     uhl. § 3-9 femte ledd jf. § 5-2 

 

I gjeldende lokale forskrift er det i tillegg inntatt at det skal være to sensorer, hvorav én ekstern i disse tilfellene: 

 

- ved bedømmelse av bacheloroppgaven    lokal forskrift § 10-2 annet ledd 

- ved sensur av fritt emne/spesialpensum                                        -«- 

- ved første gangs sensur av nytt emne                                        -«- 

 

I lokal forskrift er det i tillegg satt krav til to sensorer, hvor begge kan være interne, også ved sensurering av 

øvrige eksamener.  

 

Etter dagens ordning skal altså samtlige eksamener vurderes av to sensorer. Det er gitt en snever mulighet for 

unntak fra bestemmelsen ved at det er angitt at det «som hovedregel» skal være to sensorer der hvor det ikke 

allerede er satt krav om én intern og én ekstern. Det er ikke nærmere angitt i dagens utfyllende bestemmelser 

for når hovedregelen kan fravikes, men tanken var at dette skulle være en relativt snever unntaksbestemmelse 

og kun der hvor det forelå legitime grunner for dette.  

 

Årsaken til at kravet ble inntatt ved fusjonen mellom HBV og HiT var både ut fra et kvalitativt perspektiv, og de 

vurderingene som ble foretatt i «Rapport om sensurordningene i høyere utdanning» (utarbeidet av 

arbeidsutvalget nedsatt av UHRs Utdanningsutvalg). Arbeidet førte frem til anbefalte retningslinjer for sensur, 

vedtatt av styret i UHR den 11. desember 2015, som fortsatt er gjeldende. Det var forventet en «strengere» 

anbefaling hva gjaldt kravet til to sensorer.  

 

Dette er nedfelt i retningslinjene i tilknytning til antall sensorer: 

 

•Det bør være to sensorer på muntlig eksamen og på andre eksamener som ikke lar seg etterprøve. 

•Det bør være to sensorer på bachelorarbeid. En av disse bør være ekstern. 

•På andre eksamener bør det i tillegg til intern sensor hvert år bli benyttet ekstern sensor på minst 1/3 av 

emnene, slik at alle emnene i løpet av en treårsperiode har hatt ekstern sensur. 

 

Utdanningsavdelingen har mottatt mange tilbakemeldinger siden ikrafttredelsen av gjeldende forskrift om at 

det blant annet er økonomisk og praktisk utfordrende å ha et krav om at det som hovedregel alltid skal være to 

sensorer ved alle eksamener. Vi foreslår derfor at denne bestemmelsen tas ut i revidert forskrift. De gjeldende 

kravene til både intern og ekstern sensor ved sensur av også BA-oppgavene, ved sensur av fritt 

emne/spesialpensum og når emnet sensureres for første gang foreslås beholdt. Disse anses fortsatt som 

hensiktsmessige virkemidler for kvalitativ sensur, jf. kravet i uhl. § 3-9 første ledd om at studentenes kunnskaper 

og ferdigheter skal prøves og vurderes på en upartisk og faglig betryggende måte, og skal bidra til å sikre det 

faglige nivået ved studiet. 
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Utvidet sensurfrist for større arbeider 

 

Det følger av uhl. § 3-9 fjerde ledd og syvende ledd at styret kan gjøre unntak fra sensurfristen på tre uker for  

avhandlinger og tilsvarende større skriftlige arbeider. Denne adgangen er benyttet i gjeldende forskrift, hvor det 

er fastsatt en maksimal sensurfrist på seks uker for sensur av slike arbeider.  

 

Prosjektgruppen foreslår at denne fristen utvides fra seks til åtte uker. Dette for å skape et bedre handlingsrom 

for HSN i tilfeller hvor det er vanskelig å foreta sensuren også innenfor denne fristen. Institusjonen står fritt til å 

fastsette denne fristen selv, naturligvis innenfor rimelighetens grenser.  

 

Forholdet til kvalitetssystemet 

 

Forskriften definerer minstekravene til sensorordningen, utover de lovpålagte kravene i uhl. Kravet i gjeldende 

forskrift om to sensorer (også der hvor det ikke er satt krav til to i nasjonal lovgivning) ble som ovenfor nevnt i 

utgangspunktet satt i et kvalitativt øyemed, og som virkemiddel for at studentenes ferdigheter skal bli vurdert 

på en upartisk og faglig betryggende måte. 

 

Institusjonen kan beslutte at det også skal foretas kvalitetssikring av sensuren utover de minstekravene som 

stilles i uhl. og lokal forskrift, ved utarbeidelse av rutiner og arbeidsbeskrivelser for sensurordningen som 

beskriver dette mer utfyllende. 

 

Det bør også legges nærmere rammer for hvordan HSN skal oppfylle kravene i uhl. § 3-9 første ledd hva gjelder 

ekstern evaluering av vurderingsordningen, det vil si der hvor det ikke settes krav til ekstern sensur på 

enkeltbesvarelsesnivå. Som for eksempel ekstern kvalitetssikring av oppgaveutforming, kriterier for 

karakterfastsettelse, sensorveiledning etc. I tillegg kan det vurderes å innføre rulleringsordninger, som f.eks 

beskrevet i veiledende retningslinjer for sensur fra UHR ved at det det i tillegg til intern sensor hvert år blir 

benyttet ekstern sensor på minst 1/3 av emnene, slik at alle emnene i løpet av en treårsperiode har hatt ekstern 

sensur. En spisset beskrivelse av hvordan «eksterne evaluering av vurderingsordningen» har vært etterspurt fra 

fakultetene ved flere anledninger og bør defineres tydeligere.  

 

3. Sanksjonering ved for sen kunngjøring av sensur § 8-4 

 

Under workshopene har Studentdemokratiet uttrykt bekymring for at stadig flere fagansvarlige/emneansvarlige 

ikke legger ut eksamensresultatene på StudentWeb innen sensurfristene i uhl. § 3-9. Saken er blitt behandlet i 

Parlamentsforsamlingen og det er vedtatt en resolusjon som omhandler dette. Det er blant annet uttrykt at for 

sen kunngjøring av sensur kan få konsekvenser for studentens avtaler med lånekassen eller opptak til videre 

utdanning på andre institusjoner. Studentdemokratiet henviser til at institusjoner som f.eks NTNU, NMBU og 

UiT har innført økonomiske sanksjoner ved for sen kunngjøring av sensur, med den virkningen at brudd på 

sensurfristene falt med et betydelig antall prosentpoeng.  

 

Eksempel fra forskrift om studier ved NMBU: 
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§ 42-4. Forsinket sensur 

 

For sensur forsinket med mer enn én uke, iverksettes økonomiske sanksjoner overfor emneansvarlig fakultet. For 

emner hvor utsatt sensurfrist er innvilget av universitetsstyret, iverksettes økonomiske sanksjoner fra og med 

første arbeidsdag etter dato for utsatt sensurfrist. 

 

 

Studentdemokratiet har ved resolusjonen uttalt følgende, jf. vedlegg 5: 

 

•Det bør innføres dagbøter for de fakultetene som ikke overholder fastsatte frister for sensur og klager. 

 

•Bøtene ilegges fra dag en etter tidsfristen et beløp av betydelig art pr student. 

 

•Pengene/bøtesatsen skal gå til læringsmiljø- og studiekvalitetsfremmende tiltak som deles ut via 

læringsmiljøutvalget. 

 

•Retningslinjer for utdeling av midlene utarbeides av læringsmiljø utvalget i samarbeid med SDSN. 

 

Kravene til kunngjøring av sensur er et «skal-krav» i uhl., med mindre styret selv i enkeltsaker har fattet vedtak 

om utsatt sensurfrist i medhold av § 3-9 fjerde ledd. Det er ikke foretatt noen konkret kartlegging av i hvor stor 

grad sensuren ved HSN kunngjøres for sent. Prosjektgruppen mener likevel det er grunnlag for å ta studentenes 

opplevelser med hensyn til dette på alvor, og stiller seg bak en anbefaling om at det nedfelles regler for 

økonomiske sanksjoner ved for sen kunngjøring. Det er prosjektgruppens vurdering at midler fra eventuelle 

sanksjoner skal forvaltes av Læringsmiljøutvalget, og tildeles aktuelle tiltak etter søknad. 

 

Det er to alternative løsninger for innføring av sanksjoner ved for sen kunngjøring av sensur: 

 

a. Sanksjonene forskriftsfestes 

b. Sanksjonene inntas i kvalitetssystemet 

 

Prosjektgruppen mener at NMBUs regler i lokal forskrift er pragmatiske, herunder differensieringen hva gjelder 

oversittelse av ordinær sensurfrist på 3 uker og oversittelse av ekstraordinær sensurfrist fastsatt av styret i 

medhold av uhl. § 3-9 fjerde ledd. I sistnevnte tilfelle er det allerede gitt utsatt sensurfrist, og det bør derfor 

kunne sanksjoneres fra og med dag én etter uteblitt sensur. Prosjektgruppen foreslår en tilsvarende 

bestemmelse i revidert forskrift. 

 

4. Rett til kontinuasjonseksamen ved stryk § 7-13 

 

Prosjektgruppen foreslår å ta ut dagens krav om at kontinuasjonseksamen kun settes opp dersom minst fem av 

de studentene som stryker krever det.  

 

Det synes etter en nærmere vurdering ikke hensiktsmessig at en konteeksamen, og dermed muligheten for 

raskere studieprogresjon og gjennomføring, skal være avhengig av andre studenters handlinger. Gitt at 

konteeksamen som hovedregel ikke settes opp før i påfølgende semester kan en bestemmelse som dagens 

resultere i unødig forsinkelse i studieprogrammet. Kravet foreslås derfor strøket. Det foreslås å beholde HSNs 

forpliktelse om å sette opp en konteeksamen innenfor den samme eksamensperioden for studieprogram som 

har progresjonskrav.  
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Det er foreslått en ny rettighetsbestemmelse for studenter i sitt avsluttende semester (av studieløpet i sin 

helhet), slik at høyskolen plikter å sette opp ny eksamen for disse så snart som mulig innenfor samme 

eksamensperiode. Dette bør gjøres med mindre det foreligger grunner utenfor HSNs kontroll som gjør at dette 

ikke er gjennomførbart.  

 

5. Fri bachelorgrad § 2-2 

 

HSN har i dag følgende bestemmelse om grunnlaget for selvkomponert BA:  

 

 

d. selvkomponert studieløp med fordypning i emner eller emnegrupper av minst 80 studiepoengs omfang 

innenfor et fagområde som tilbys av Høgskolen i Sørøst-Norge, kombinert med emner eller emnegrupper av 

minst 30 studiepoeng omfang, innen et annet fagområde. De resterende studiepoengene kan tas innen 

frittstående emner 

 

 

Prosjektgruppen ønsker å reise en diskusjon knyttet til utstedelse av slike vitnemål, herunder hvordan 

utstedelse av slike vitnemål vurderes opp mot HSNs profesjons- og arbeidslivsorienterte hovedprofil og hvilket 

innhold en selvkomponert bachelorgrad bør ha opp mot dette. Pr. i dag er bestemmelsen rent lovteknisk 

utformet slik at kravet om bacheloroppgave også dekker de selvkomponerte BA-gradene. Dette medfører i 

realiteten slik prosjektgruppen vurderer det at en student, for å kunne få skrevet ut et slikt vitnemål, da først må 

ha fått opptak til en BA-grad og gjennomført BA-oppgave her. Bestemmelsen er videre utformet slik at 

studenten kan ha inntil 70 studiepoeng i frie emner.  

 

Studentdemokratiet har under revisjonsarbeidet gitt innspill på at de ønsker å beholde muligheten til det som i 

dag er benevnt selvkomponert bachelorgrad, men at disse bachelorgradene ikke skal være et virkemiddel HSN 

bruker for å øke gjennomstrømmingen. Det uttrykkes et ønske om å få god akademisk veiledning ved valg av 

emner, og at frie bachelorgrader bør sees på i en bredere kvalitativ sammenheng.  

 

Prosjektgruppen foreslår å endre terminologien, fra selvkomponert bachelorgrad til fri bachelorgrad. 

 

Prosjektgruppen foreslår videre å spisse bestemmelsen om sammensetningen. Det foreslås at 

minimumskravene til fordypningen på 80 studiepoeng beholdes. Likeså at breddeemnene (støtteemnene) 

beholdes på minimum 30 studiepoeng. Det foreslås deretter å sette et tak på de frie emnene, fra dagens inntil 

70 studiepoeng, til 30. De resterende 40 studiepoengene foreslås fordelt på henholdsvis fordypnings- og 

breddeemnene, slik at disse til sammen må utgjøre 150 studiepoeng. I en slik modell vil det være opp til 

studenten selv å foreta fordelingen av de resterende 40 studiepoengene, enten ved en fordeling mellom 

fordypnings- og breddeemnene, eller ved at disse tas innenfor en av disse gruppene i sin helhet. Det synes 

vanlig i sektoren å sette et tak på de frie emnene slik prosjektgruppen her foreslår. 

 

Det foreslås at det i fordypningsenheten skal inngå et selvstendig arbeid med et omfang på 15 til 30 

studiepoeng, men at dette ikke nødvendigvis skal være en formell bacheloroppgave. Ved å sette krav om en 

bacheloroppgave vil dette etter prosjektgruppens forståelse ekskludere en større andel studenter, som ikke 

først har fått opptak til et ordinært bachelorprogram og får skrevet oppgave i den forbindelse.  

 

Oppsummert vil en sammensetning av fri bachelorgrad etter forslaget være slik: 
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Faglig fordypning        minimum 80 studiepoeng 

Breddeemner        minimum 30 studiepoeng 

Frie emner         maksimalt 30 studiepoeng 

Til fordeling mellom den faglige fordypningen og breddeemner  40 studiepoeng 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Til sammen        180 studiepoeng 

 

Det foreslås videre en presisering av at breddeemnene skal tas innenfor beslektede emner til 

fordypningsenheten. Høringsinstansene bes tilbakemelde hvorvidt dette er en realistisk og praktisk tilnærming, 

herunder også forslaget hva gjelder et selvstendig arbeid som ovenfor nevnt. 

 

Hensikten bak forslaget er å stramme opp bestemmelsen om fri bachelorgrad, slik at det blir en tydeligere 

signatur på innholdet av disse, og at fordelingen mellom fordypningsemner, breddeemner og frie emner ikke 

bidrar til en pulverisering med hensyn til faglig innhold. Det er prosjektgruppens forståelse at dette vil bidra til 

en tydeligere faglig profil på en fri bachelorgrad, og gjøre det lettere for potensielle arbeidsgivere å vurdere 

hvilken kompetanse HSN legitimerer at studenten har.  

 

Nedenfor følger statistikk over vitnemål utskrevet innenfor frie bachelorgrader i perioden 2014-2018. Dette til 

høringsinstansenes orientering. 

 

 

6. Emnestørrelse, antall eksamener og adgang til deleksamener §§ 3-2 og 3-3 

 

Gjeldende forskrift har nedfelt bestemmelser om at minste emnestørrelse normalt skal ha et omfang av 

minimum 7,5 studiepoeng og maksimum 30 studiepoeng, dersom ikke annet følger av nasjonal rammeplan, 

øvrige nasjonale føringer eller samarbeid med andre institusjoner. Det er videre nedfelt regler om at emner med 

omfang på 10 studiepoeng eller mindre ikke skal ha delvurderinger, også her hvis ikke annet følger av nasjonale 
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rammeplaner eller eksternt samarbeid (som f.eks fellesgrader). Hensikten var blant annet å skjerme studentene 

fra å oppleve et for stort omfang av formelle vurderinger. 

 

Denne bestemmelsen har prosjektgruppen fått tilbakemeldinger på at ikke innebærer en hensiktsmessig 

regulering og det foreslås å endre disse bestemmelsene. Studentdemokratiet har videre uttrykt at de ønsker 

delvurderinger også for mindre emner, og har vedtatt en resolusjon om dette. Resolusjonen vedlegges, jf. 

vedlegg 3. 

 

Det foreslås at minste emnestørrelse skal være på 5 studiepoengs omgang, og at emnestørrelsen skal være 

delelig med 2,5. Det presiseres i merknaden at det kan gjøres unntak for fellesgrader. Det foreslås videre å sette 

et tak på antall avsluttende emner pr. semester, med en hovedregelen om at det maksimalt skal være fire. 

Hensikten er å regulere antall avsluttende eksamener pr. semester, da disse naturlig følger antall emner. Til 

sammenligning er tilsvarende bestemmelser nedfelt i forslaget til ny rammeplan for ingeniørutdanningen. Det 

inntas i merknaden at det kan gjøre unntak for rammeplanstyrte utdanninger eller akkrediterte fellesgrader. 

 

Maksimumsgrensen på 3o studiepoeng foreslås også fjernet, dette for å ikke skape motstrid til blant annet 

masteremner av større omfang. 

 

Det foreslås deretter å fjerne den absolutte begrensningen hva gjelder forbudet mot deleksamener for emner 

på 10 studiepoeng eller mindre, og tillate én deleksamen på disse. Dette ivaretar studentdemokratiets ønsker 

om å få testet kunnskapene også før avsluttende eksamen, for med det å bedre kunne justere innsatsen inn mot 

avsluttende eksamen. Det foreslås en dispensasjonsadgang for å ta høyde for eventuelle utilsiktede virkninger, 

slik at viserektor for utdanning og studiekvalitet etter søknad kan gi dispensasjon fra begrensningen om kun én 

deleksamen for små emner.  

 

7. Vurderingsformer § 6-1 

 

I gjeldende forskrift er det kun fire overordnede vurderingsformer som er inntatt, og opplistingen er i det øvrige 

inntatt i utfyllende bestemmelser. Gitt utfasingen av de utfyllende bestemmelsene, og de tilbakemeldingene 

som er blitt gitt siden 1. januar 2016 (ikrafttredelse av gjeldende forskrift), så har prosjektgruppen foreslått en 

opplisting som inntatt i ny § 6-1. Det er forsøkt tatt hensyn til de tilbakemeldingene som er gitt under 

revisjonsarbeidet, og det er foretatt sammenligninger med tilsvarende institusjoner i sektoren. Det bes om at 

høringsinstansene spesielt gir tilbakemelding på om noen av vurderingsformene ikke er tilstrekkelig beskrevet, 

bør tas ut, eller andre tas inn.  

 

Det er gjort en ny materiell endring, og angitt at vurderingsformene kan benyttes enten hver for seg eller i 

kombinasjon, individuelt eller gruppe. Dette for å skape større fleksibilitet i valg av vurderingsform, og med det 

søke å skape et bedre handlingsrom for å ivareta ulikhetene i studieprogrammene.  

 

Under arbeidet med referansegruppene har det vært fremmet ønske om å åpne opp for at nye 

vurderingsformer, som ikke er opplistet i forskrifts form, også kan tas i bruk. Dette uten å måtte vente på en 

formell prosess i forhold til endring av forskriften. På bakgrunn av dette foreslår prosjektgruppen å ta inn en 

dispensasjonsbestemmelse hvor fakultetene etter søknad til viserektor for utdanning og studiekvalitet kan få 

aksept for å benytte nye vurderingsformer. Det er tenkt at ulike nasjonale fagråd, pilotprosjekter eller lignende 

vil kunne generere behov for å teste ut nye vurderingsformer, og det fremstår som hensiktsmessig at det gis 

adgang til dispensasjon.  
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Prosjektgruppen har vurdert om det kunne være hensiktsmessig å delegere dette til fakultetene, men har falt 

ned på et forslag om at dette innvilges av viserektor. Dette blant annet av hensyn til transparens mellom 

fakultetene og mulighet for å dele «best practice». 

 

Det synes å være gjengs praksis at det i sektoren foretas en opplisting i forskrifts form over de tillatt benyttede 

vurderingsformene.  

 

8. Avmeldingsfrist og utsatt innlevering §§ 7-7 og 7-11 

 

I gjeldende forskrift er avmeldingsfristen til eksamen to uker. Det foreslås å endre denne til fire. Dette foreslås 

for å søke å unngå unødvendig bruk av administrative og økonomiske ressurser i forhold til omfanget av den 

reelle eksamensgjennomføringen.  

 

For bachelor- og masteroppgaver foreslås det å øke fristen for avmelding fra fire til seks uker, også dette ut fra 

hensynet til effektiv administrasjon.  

 

For å ta hensyn til eventuelle særlige tilfeller hvor det er behov for å melde seg av også etter fire- og 

seksukersfristen er det lagt inn forslag til en noe snever dispensasjonsadgang. Dette vil kunne være aktuelt der 

hvor studenten opplever en hindring for innlevering utenfor sin kontroll. 

 

Hva gjelder utsatt innleveringsfrist er denne etter gjeldende forskrift på 48 timer. Dette vurderes som noe knapt 

gitt vilkårene for å få innvilget utsatt innlevering. Årsakene som kan berettige utsatt innlevering er relatert til 

egen akutt sykdom eller sykdom, dødsfall, ulykke eller lignende i nær familie, eller andre forhold som er utenfor 

studentens kontroll. 48 timer anses ikke som en tilstrekkelig frist for å avhjelpe så alvorlige forhold, og det 

foreslås derfor en økning til inntil en uke.  

 

9. Reaktivering av studierett § 4-6 

 

I gjeldende forskrift er det ikke nedfelt bestemmelser om reaktivering av studierett, men dette er inntatt i 

utfyllende bestemmelser. Dette er en materiell rettighet som, hvis den skal beholdes, bør forskriftsfestes. 

Prosjektgruppen foreslår at det gis adgang til å reaktivere studieretten fra studentens side der hvor tapet av 

studierett enten skyldes at studenten skriftlig har trukket seg fra studiet eller unnlatt å semesterregistrere seg 

og/eller betalt semesteravgift. Reaktivering kan ikke foretas i andre tilfeller enn dette, og studenten må 

eventuelt søke nytt opptak. 

 

10. Arbeidskrav og obligatorisk aktivitet §§ 7-2 og 7-3 

 

Gjeldende bestemmelse om at studentene har rett til tre forsøk på arbeidskrav har skapt utfordringer for HSN. 

Hensikten med bestemmelsen var at denne skulle korrespondere med retten til antall eksamensforsøk. 

Studenten skulle få anledning til å ta det samme antallet forsøk for gjennomføring av arbeidskrav (som vilkår for 

å kunne fremstille seg til eksamen) som for selve eksamensforsøket. Dersom det ikke ble gitt anledning også til 

nytt forsøk på arbeidskravet ville retten til tre eksamensforsøk innen rimelig tid kunne bli illusorisk.  

 

Bestemmelsen har imidlertid av enkelte blitt forstått slik at studentene har rett til tre forsøk på å klare 

arbeidskravet før hvert eksamensforsøk. Det har ikke vært intensjonen, og bestemmelsen foreslås derfor tatt ut 

i sin bestående form. Det foreslås at der hvor det foreligger krav om godkjent arbeidskrav før eksamen at 

studenten gis rett til å gjennomføre ett nytt forsøk før eksamensavviklingen, dersom dette er praktisk 
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gjennomførbart. Dette sett opp mot tidsrommet mellom vurderingen av arbeidskrav og dato for 

eksamensgjennomføring, og ut fra omfanget av vurderingen av arbeidskravet i et kapasitetsperspektiv.  

 

Det foreslås videre å skille mellom arbeidskrav og obligatorisk aktivitet, og dette har ved flere anledninger blitt 

diskutert, også under arbeidet i referansegruppene. Det er ønskelig å indikere at forskjellen forholder seg til at 

et arbeidskrav har et innhold som innebærer en vurdering, mens en obligatorisk aktivitet er en typisk 

«tellekant» i form av et antall innleveringer, deltagelse på feltarbeid eller i undervisning etc.  

 

Særlig HIU har uttrykt ønske om at det forskriftsfestes at kravene til obligatorisk deltagelse som hovedregel skal 

være 80 % dersom annet ikke er fastsatt i emneplanen. Dette er foreslått i ny § 7-3. 

 

11. Vitnemålsutstedelse for PPU § 9-1 

 

I gjeldende forskrift er det kun gradsutdanninger og yrkesutdanninger som gir rett til vitnemål, og 

dokumentasjon for fullført praktisk-pedagogisk utdanning skal etter dette utstedes i form av karakterutskrift. 

Det foreslås å forskriftsfeste at PPU-utdanninger dokumenteres med vitnemål, noe som også synes å være i tråd 

med gjeldende praksis i sektoren. 

 

Konsekvensen av at det eventuelt skal utstedes vitnemål er at samtlige 60 studiepoeng må avlegges ved HSN for 

at det skal kunne foretas vitnemålsutstedelse. Dette som følge av tilknytningskravet i godskrivingsforskriften § 2. 

Dersom det kun er enkelte emner i PPU-utdanningen som søkes avlagt ved HSN bør studentene få veiledning 

om konsekvensene av dette. 

 

12. Grader §§ 2-5 til 2-8 

 

I gjeldende forskrift er det ikke inntatt bestemmelser om gradsbenevnelser, tilleggsbenevnelser, engelske 

benevnelser, rene engelske oversettelser eller bruken av de beskyttede titlene sivilingeniør og siviløkonom. Det 

foreslås å ta inn bestemmelser om dette i revidert forskrift. 

 

Forslaget innledes med en bestemmelse om gradsbenevnelser jf. § 2-5, herunder hjemmel for å benytte 

engelske gradsbenevnelser, dog uten en uttømmende liste over disse. Forslaget følges deretter opp med forslag 

om delegasjon til rektor hva gjelder rene oversettelser av studieprogram fra norsk til engelsk, jf. § 2-6. Det 

bemerkes at engelske gradsbenevnelser i medhold av § 2-5 ikke forstås som en oversettelse, men som det 

formelle navnet på et studieprogram. Prosjektgruppen ber om tilbakemelding på forståelsen av denne 

differensieringen. 

 

Prosjektgruppen ønsker spesielt tilbakemelding på virkningen av dette for grunnskolelærerutdanningen, etter 

overgang fra yrkesutdanning til integrert master.  

 

Det foreslås deretter en bestemmelse om hvilke tilleggsbetegnelser som kan tillates jf. § 2-7. Merk at det for fri 

bachelorgrad foreslås at den faglige fordypningen skal kunne angis.  

 

Til sist foreslås det tatt inn en bestemmelse om retten til å gi den beskyttede tittelen sivilingeniør og 

siviløkonom som tilleggsbetegnelse på vitnemålet. Dette er allerede hjemlet i forskrift om grader og beskyttede 

titler, og tas derfor særlig inn for opplysningens skyld. Prosjektgruppen vurderer det slik at det er viktig at denne 

informasjonen også blir gjort kjent for studentene via forskriften, og har i merknaden lagt inn henvisning til 

forskrift om grader og beskyttede titler og retningslinjene som er utarbeidet av UHR.  
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Det vil være et behov for å koordinere det etterfølgende arbeidet hva gjelder gradsbenevnelser, 

tilleggsbenevnelser, bruken av engelske gradstitler med videre. Dette vil videre omfatte kartlegging av 

virkningen av et slik forslag. Prosjektgruppen har forstått det slik at det er iverksatt prosesser rundt dette i ulike 

deler av organisasjonen, og anbefaler at Utdanningsavdelingen koordinerer det videre arbeidet ut fra et 

helhetlig perspektiv.  

 

13. Krav til studieprogresjon § 4-2 

 

I gjeldende forskrift er minste tillatte studieprogresjon fastsatt til 50 % av normert studiepoengproduksjon per 

studieår. Denne foreslås beholdt. Det foreslås imidlertid en ny bestemmelse om at studenter som har fått 

innvilget søknad om redusert studieprogresjon må ha produsert minst 75 % av avtalt studieprogresjon per 

studieår. Dagens regel om krav til minimum 50 % progresjon får tilsynelatende en utilsiktet virkning overfor 

studenter som allerede har fått redusert kravene til studieprogresjon i avtale om endret utdanningsplan.  

 

14. Tilrettelegging av studiesituasjon § 4-3  

 

I gjeldende forskrift er det ikke inntatt bestemmelser om tilrettelegging av studiesituasjonen i medhold av uhl. § 

4-3 femte ledd (kun bestemmelser om tilrettelegging ved eksamen). Dette foreslås nærmere presisert i ny § 4-3. 

Det presiseres at tilretteleggingen ikke må føre til en reduksjon av de faglige kravene som stilles ved det enkelte 

studium. 

 

Bestemmelsen retter seg i første rekke mot studenter som har behov for tilrettelegging som følge av sykdom, 

skade eller tilsvarende. Prosjektgruppen foreslår imidlertid at denne bestemmelsen også skal ivareta de 

behovene studenter som er deltagende i lovpålagte råd og utvalg har, og som skjer utenfor demokratitiden som 

fastsatt i Samarbeidsavtalen mellom HSN og Studentdemokratiet. Det skal søkes en tilrettelegging som gjør at 

disse studentene skal kunne gjennomføre sitt planlagt studieløp, enten i form av fritak eller ved andre 

tilrettelagte aktiviteter som substitutt for aktiviteter som gjennomføres under deres fravær. Prosjektgruppen 

mener det er hensiktsmessig med hensyn til forutsigbarheten for disse studentene å hjemle denne rettigheten, 

og vil i det løpende arbeidet ta stilling til den rent lovtekniske plasseringen av bestemmelsen. Det er naturligvis 

svært ønskelig at studentene stiller med representanter til lovpålagte råd, utvalg og nemnder med mer, og da er 

det etter prosjektgruppens vurdering altså viktig at studentene trygges på at dette ikke skal komme i unødig 

konflikt med studieløpet. 

 

Øvrig studentpolitisk aktivitet, hvor studentene selv har herredømmet over tidspunktene, vil ikke gi rett til 

særskilt tilrettelegging.   

 

15. Endring av karakter ved justerende muntlig eksamen på BA- og masteroppgaver § 8-3 

 

I dagens forskrift er det nedfelt begrensninger i adgangen til å endre karakteren etter justerende muntlig 

eksamen på BA- og masteroppgaver, og det kan ikke foretas en justering med mer enn én karakter. 

 

Det har imidlertid vært uttrykt ønske om at det ved gruppeoppgaver skal kunne være mulig å justere karakteren 

med mer enn én karakter, der hvor den justerende muntlige eksamen åpenbart avslører «gratispassasjerer». Av 

hensyn til de mest bidragende studentene stiller prosjektgruppen seg bak anmodningen om en differensiering, 

og at det for gruppeeksamener etter muntlig justerende kan foretas en justering på mer enn én karakter.  

 

For individuelle besvarelser mener prosjektgruppen at det ikke er rimelig å endre bestemmelsen, særlig av 

hensynet til forutsigbarhet for studenten og fordi dette nettopp representerer studentens egen innsats.  
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For gruppeeksamener er det foreslått en begrensning dersom en justering på mer enn én karakter ville medføre 

stryk. Av hensyns til disse studentene finner ikke prosjektgruppen det rimelig at dette skal kunne bli resultatet 

etter endelig vurdering.  

 

                      --oo00oo-- 

 

Høringsinstansene oppfordres til å ta en grundig gjennomgang av nytt forslag til forskriftstekst, da ikke samtlige 

endringer er inntatt i opplistingen ovenfor.  

 

 

 

Vedlegg: 

 

1. Høringsspørsmål 

2. Definisjonsliste 

3. Resolusjon vedr. delvurderinger, Studentdemokratiet 

4. Resolusjon vedr. obligatorisk undervisning, Studentdemokratiet 

5. Resolusjon vedr. sensurfrist, Studentdemokratiet 

6. Resolusjon vedr. tilrettelegging, Studentdemokratiet 
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           Vedlegg 1 

 

Høringsspørsmål 
 

1. Definisjoner 

 

a. Er det ønskelig at definisjonslisten er i forskrifts form, eller kan den være en del av HSNs øvrige 

dokumenthierarki? 

b. Er det flere definisjoner som ønskes?  

c. Er det noen av dagens definisjoner som er ufullstendige og/eller vanskelige å forstå? 

d. Annet? 

 

2. Sensorordningen og sensur 

 

a. Er høringsinstansene enig i at det generelle kravet til to sensorer bør tas ut? 

b. Bør det utarbeides rutiner og arbeidsbeskrivelser i kvalitetssystemet som nærmere beskriver kravene til 

sensorordningen? Evnt. med innspill til omfang og innhold. 

c. Hvordan vurderer høringsinstansene kravene til antall sensorer utover de lovpålagte kravene både i relasjon 

til kvalitet og økonomi?  

d. Er det hensiktsmessig å utvide sensurfristen for større arbeider i medhold av uhl. § 3-9 fra seks til åtte uker? 

e. Er det hensiktsmessig å gi adgang til å endre karakteren etter justerende muntlig eksamen på BA- og 

masteroppgaver mer enn én karakter ved gruppeeksamen (men ikke fra bestått karakter til stryk)?  

f. Annet? 

 

3. For sen kunngjøring av sensur 

 

a. Skal det nedfelles regler om økonomiske sanksjoner i forskriften, evnt. i kombinasjon med kvalitetssystemet 

(hvor størrelsen på dagbøtene f.eks fastsettes)? 

b. Kan fakultetene gi en kort beskrivelse av oppfattet omfang av for sen kunngjort sensur, og om dette er 

innenfor hhv ordinære eksamener, eller for større arbeider hvor styret har fastsatt lengre sensurfrist? 

c. Annet? 

 

4. Rett til kontinuasjonseksamen 

 

a. Bør kravet om at det må være minst 5 studenter som har strøket som krever ny eksamen tas ut? 

b. Er vilkårene for konte for studier med progresjonskrav og for studenter i sitt avsluttende semester 

tilstrekkelig regulert? 

c. Er tidspunktet for gjennomføringen av kontinuasjonseksamen hensiktsmessig beskrevet? 

d. Annet? 

 

5. Fri bachelorgrad 

 

a. Hvilke krav bør settes til fordypningsemner, breddeemner og frie emner? 

b. Skal/kan det stilles krav til et selvstendig arbeid? 

c. Har høringsinstansene noen innvendinger mot utstedelse av vitnemål for slike grader på prinsipielt grunnlag? 

d. Bør det foretas en navneendring? 
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e. Annet? 

 

6. Emnestørrelse, antall eksamener og adgang til deleksamener 

 

a. Vil hovedregelen om maksimalt fire eksamener pr. semester få uheldige eller utilsiktede virkninger for enkelte 

av studieprogrammene? 

b. Synes det hensiktsmessig å gi adgang til én deleksamen for emner under 10 studiepoeng? 

c. Synes dispensasjonsadgangen hensiktsmessig beskrevet? 

d. Annet? 

 

7. Vurderingsformer 

 

a. Er det vurderingsformer som er opplistet som ikke er relevante? 

b. Er det andre vurderingsformer som bør tas inn? 

c. Er dispensasjonsadgangen med hensyn til nye vurderingsformer hensiktsmessig beskrevet? 

d. Fremstår det som hensiktsmessig å angi at vurderingsformene kan benyttes alene, eller i kombinasjon, 

individuelt eller i gruppe? 

e. Skal justerende muntlig eksamen kun forbeholdes bachelor- og masteroppgaver? Evnt. hvorfor? 

f. Det bes om innspill til behovet for, og forslag til definisjoner av de ulike vurderingsformene. 

g. Ved bruk av vurderingsformen løpende vurdering, hvordan dokumenteres denne frem mot endelig 

karakterfastsettelse?  

h. Annet? 

 

8. Avmeldingsfrist  

 

a. Bør avmeldingsfristen for ordinær eksamen økes fra to til fire uker? 

b. Bør avmeldingsfristen for BA- og masteroppgaver økes fra fire til seks uker? 

c. Er det noen konsekvenser av dette forslaget det bør tas hensyn til? 

d. Annet? 

 

9. Reaktivering av studierett 

 

a. Er dette en praktisk problemstilling som bør forskriftsfestes?  

b. Annet? 

 

10. Arbeidskrav og obligatorisk aktivitet 

 

a. Er det hensiktsmessig å skille arbeidskrav og obligatorisk aktivitet? Evnt. hvorfor. 

b. Er det hensiktsmessig å forskriftsfeste at hovedregelen er krav til 80 % deltagelse i undervisningen hvis ikke annet 

er oppgitt i emneplanen, eller varierer dette mellom studieprogrammene? 

c. Stiller høringsinstansene seg bak forslaget om at det skal gis rett til ett nytt forsøk på arbeidskravet før 

eksamensavviklingen dersom dette er praktisk gjennomførbart? 

d. Annet? 

 

11. Vitnemål for PPU 

 

a. Er det ønskelig at det skal skrives ut vitnemål for praktisk-pedagogisk utdanning? 

b. Har høringsinstansene innspill til virkningen av tilknytningskravet i godskrivingsforskriften § 2? 

d. Annet? 
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12. Grader 

 

a. Er gradsbenevnelsene tilstrekkelig beskrevet, jf. også spørsmålet ovenfor for GLU-utdanningene på 

masternivå? 

b. Bør det gis delegasjon til rektor for rene oversettelser på engelsk? 

c. Bør fordypningen angis på vitnemålet for fri bachelorgrad? 

d. Er tilleggsbenevnelsene hensiktsmessig beskrevet, jf. angivelsen på studieretningsnivå? 

e. Vil eventuelt delegasjon til rektor hva gjelder adgangen til å gi ytterligere tilleggsbenevnelser utover 

studieretning være hensiktsmessig (for spesialisering og faglig fordypning)? Treffer den på behovet? 

f. Er høringsinstansene enig med prosjektgruppen om dennes forståelse av differensieringen mellom 

oversettelse av norske gradsbenevnelser til engelsk, og studieprogram akkreditert med engelsk benevnelse? 

g. Annet? 

 

13. Krav til studieprogresjon 

 

a. Er det hensiktsmessig å sette krav til minste tillatte studiepoengproduksjon?  

b. Bør det differensieres mellom de som følger ordinær progresjon (krav til min 50 %) og de som har inngått 

avtale om redusert studieprogresjon (krav til min 75 %)? 

c. Annet? 

 

14. Tilrettelegging av studiesituasjonen 

 

a. Er det andre tilfeller, eller annet omfang høringsinstansene synes det er hensiktsmessig å regulere i slike 

tilfeller? 

b. Annet? 

 

15.  Justerende muntlig eksamen 

 

a. Er det hensiktsmessig å tillatte at karakteren etter justerende muntlig eksamen i gruppe kan justeres med mer 

enn én karakter?  

b. Og eventuelt sette grensen ved at dette ikke kan medføre at studenten går fra en ståkarakter til stryk? 

c. Annet? 
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Vedlegg 2  

 

 

§ 1-4 Definisjoner  
 

Arbeidskrav: Obligatorisk krav som i henhold til emneplanen må være godkjent for at studenten kan skal få vurdering 

i emnet.  

 

Emne: Minste studiepoenggivende enhet som inngår i et studieprogram eller emnegruppe.  

 

Enkeltemnestudent: Student som ikke er tatt opp ved et studieprogram, men som er gitt studierett til ett eller 

flere emner.  

 

Læringsutbytte: Beskrivelse av kunnskaper, ferdigheter og generelle kompetanse studenten har tilegnet seg 

etter fullført emne eller studieprogram.  

 

Nasjonal rammeplan: Plan der det er fastsatt nasjonale rammer for et studieprogram.  

 

Privatist: Person som avlegger eksamen etter bestemmelsene i lov om universiteter og høyskoler § 3-10, uten å 

være tatt opp som student ved et studieprogram eller et enkeltemne.  

 

Sensurvedtak: Bedømmelse av studentens kunnskaper, ferdigheter og generelle kompetanse.  

 

Utdanningsplan: Plan for gjennomføring av et studieprogram, avtalt mellom høyskolen og den enkelte student.  

Planen inneholder bestemmelser om høyskolens forpliktelser overfor studenten, og studentens forpliktelser 

overfor høyskolen og medstudenter.  

 

Vurdering: Bedømmelse av studentens kunnskaper, ferdigheter og generelle kompetanse i et emne som 

omfatter alle vurderingsformer som gir grunnlag for fastsettelse av karakter i emnet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

www.usn.no Vår referanse, 17/02784-33 Vår dato 02.03.2018 

___ 

Side 20 av 24 
 

 

 

 

            Vedlegg 3 

 

  

Resolusjon  

Delvurderinger i 10 studiepoengs emner  

 

Forskrift om opptak studier og eksamen ved Høgskolen i Sørøst-Norge § 8-1 (5) sier følgende: «Emner 

med omfang på 10 studiepoeng eller mindre skal ikke ha delvurderinger, hvis ikke annet følger av 

nasjonale rammeplaner eller eksternt samarbeid».   

Tilbakemeldingene fra forelesere på HSN er at denne paragrafen hindrer de i å gjennomføre 

delvurderinger som studentene ønsker.  

  

Studentdemokratiet mener at det er uheldig at denne paragrafen hindrer forelesere i å gjennomføre 

delvurderinger som studentene ønsker. Dette er et stort ønske der studentene har tre emner som går 

parallelt gjennom hele semesteret på 10 stp. Studentene ønsker å ha muligheten til delvurderinger i 

emner som varer over så lang tid.  

  

Studentdemokratiet i Sørøst-Norge mener at:  

-  Forslag til endring i punkt §8-1 (5) i Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Høgskolen i 

Sørøst-Norge: «Emner med omfang på 10 studiepoeng eller mindre kan ikke ha mer enn 1 antall 

delvurderinger, hvis ikke annet følger av nasjonale rammeplaner eller eksternt samarbeid».  
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Vedlegg 4 

 

                                                                             
 

                                        Resolusjon  

                                                           Obligatorisk undervisning 

 

Bakgrunnen for resolusjonen er et stadig større press på studentene med mer obligatorisk 

undervisning for å sikre oppmøte i forelesningene. Ofte er ikke mye av den obligatoriske 

undervisningen begrunnet eller nevnt i emneplanen. Det er ingen føringer i HSN sine 

forskrifter på hva som kan være obligatorisk, og hvem som bestemmer hva som skal være 

det. Det har ført til at faglærere selv har mulighet til å bestemme hva som skal være 

obligatorisk og ikke, begrunnelse uteblir og studentene får merarbeid som følger av dårlige 

rutiner blant de faglige ansatte. 

 

Faglærere burde motivere studenter til å møte opp gjennom variert undervisningsopplegg 

og faglig utfordring. Bruken av obligatorisk oppmøte kan svekke det faglige engasjementet, 

og burde derfor ikke brukes for å fylle forelesninger som ikke er motiverende. 

 

Studentdemokratiet i Sørøst-Norge mener at: 

 

• Obligatorisk undervisning skal fastsettes, og informasjonen skal være tilgjengelig for 

studentene før semesterstart. 

• Obligatorisk undervisning skal være begrunnet, og studentene skal være med i 

avgjørelsen på hva som skal være obligatorisk og ikke. 

• Obligatorisk undervisning og aktiviteter skal bestemmes på studieprogramnivå, ikke 

av den enkelte faglærer. 

• Fraværsregistrering må standardiseres, slik at det er likt på alle campusene. 

• Obligatorisk undervisning bør kun brukes når kompetansen som skal oppnås er av en 

slik art at det ikke kan oppnås på andre måter, istedenfor å kreve at studentene skal 

møte opp til all undervisning. 

• Det må gis tilbakemeldinger på at man nærmer seg en eventuell fraværsgrense før 

den overskrides. 
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           Vedlegg 5 

 

 

  

Resolusjon  

                                Sensurfrist 

 
Studentdemokratiet i Sørøst-Norge ser med bekymring at stadig flere fagansvarlige/emneansvarlige 

ikke legger ut eksamensresultatene på StudentWeb innen sensurfristen.  

I UH-lovens § 3-10 står det at “sensurfrist skal foreligge innen tre uker hvis ikke særlige grunner gjør 

det nødvendig å bruke mer tid”. Det at denne brytes får uheldige konsekvenser for studentene. 

Tidsfristene er satt slik at studentene skal få tilstrekkelig tid til å søke om begrunnelse og klage etter at 

eksamenskarakteren er kommet. Det står spesifikt 15 dager og ikke virkedager. I tillegg kan forsinket 

sensurfrist få andre konsekvenser som avtaler med lånekassen eller opptak til videre utdanning på 

andre institusjoner.  

Studentdemokratiet mener det er uheldig at det finnes få konsekvenser og at det er lite som blir gjort 

for de fakultetene og instituttene som ikke overholder fristene. Vi mener på grunnlag av det at det bør 

ilegges bøter i situasjoner der fristene ikke blir overholdt.  

Studentene må forholde seg til strenge regler for fravær og obligatorisk arbeid i forbindelse med 

oppmelding, ny eller utsatt eksamen. Dersom studentene ikke overholder disse får de store 

konsekvenser.  

Ved flere Universiteter, som blant annet NTNU, NMBU og UiT har i dag regler som gjør at 

avdelinger/fakulteter som ikke overholder fristene ilegges dagbøter for antall dager det går over 

fristen per student. Før NTNU innførte økonomiske sanksjoner ved forsinket sensur ble fristen brutt av 

18% av de ansatte. Etter innføringen gikk det ned til 1,5%. Etter at UiT innførte samme ordning, falt 

antallet forsinkede sensurer med 43%. Når universitetsstyret ved UiT reviderte de ordningen valgte de 

å beholde den.  

   

 

 



 

www.usn.no Vår referanse, 17/02784-33 Vår dato 02.03.2018 

___ 

Side 23 av 24 
 

Studentdemokratiet i Sørøst-Norge mener derfor at:  

• Det bør innføres dagbøter for de fakultetene som ikke overholder fastsatte frister for 

sensur og klager.  

• Bøtene ilegges fra dag en etter tidsfristen med et beløp av betydelig art pr student.  

• Pengene/bøtesatsen skal gå til læringsmiljø- og studiekvalitetsfremmende tiltak som 

deles ut via læringsmiljøutvalget.  

• Retningslinjer for utdeling av midlene utarbeides av læringsmiljø utvalget i samarbeid 

med SDSN.  
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           Vedlegg 6 

 

 

                                                                                          

 

Resolusjon  

 

 

                          Tilrettelegging for studenter med funksjonsnedsettelser  
 
Lov om universiteter og høyskoler § 4-3 (5) sier at «Institusjonen skal, så langt det er mulig og rimelig, 
legge studiesituasjonen til rette for studenter med særskilte behov.». Tilbakemeldingene fra 
læringsmiljøutvalget ved Høgskolen i Sørøst-Norge er at denne loven ikke blir fulgt i tilstrekkelig grad. 
Det er per dags dato kun to tilretteleggere ved hele HSN, noe vi ser er for lite med tanke på størrelsen 
av høgskolen.  
 
I prinsipprogramet for Studentdemokratiet står det følgende: «Studenter skal ha lik rett til deltagelse i 
utdannelse uansett kulturell, religiøs og økonomisk bakgrunn». Derfor mener Studentdemokratiet at 
høgskolen må ha en person per campus som har tilrettelegging som sitt område. For å kunne tilby god 
tilrettelegging på en effektiv og samtidig økonomisk metode, må personene som har ansvar for dette 
være fysisk lokalisert på sitt campus. De må ha god kjennskap til de lokale forholdene og kjennskap til 
nøkkelpersonene ved hvert campus som kan bidra i prosessene.  
 
I HSNs strategi for porteføljeutvikling og utdanningskvalitet er det definert syv punkter for kvalitet, der 
to av disse er rammekvalitet og læringsmiljø. Når HSN ikke har tilstrekkelig med ansatte mener vi at 
disse punktene står i fare for å ikke bli oppfylt.  
 
Studentdemokratiet i Sørøst-Norge mener derfor at HSN:  
 
* Skal ha en person per campus som har ansvar for tilrettelegging for studenter med 
funksjonsnedsettelser.  

* Skal ha personer som er fysisk lokalisert på campuset som de har ansvar for.  

* Skal etterstrebe å ha fulltidsstillinger til disse personene, som er øremerket til tilrettelegging.  
 



                                      Høringsutkast 

 

Forskrift om studier og eksamen ved Høgskolen i Sørøst-Norge (HSN)  
 

Fastsatt av styret ved Høgskolen i Sørøst-Norge den 14. juni 2018 med hjemmel i LOV-2005-04-01-15-

§3-3, LOV-2005-04-01-15-§3-10, FOR-2007-01-31-173, FOR-2005-12-01-1392 

 

 

Kapittel 1. Generelle bestemmelser  

Kapittel 2. Grader  

Kapittel 3. Studiets innhold  

Kapittel 4. Studierett og permisjon  

Kapittel 5. Praksis  

Kapittel 6. Vurderingsformer og karaktersystem 

Kapittel 7. Eksamen  

Kapittel 8. Sensur, klage og fusk  

Kapittel 9. Vitnemål og sluttdokumentasjon  

Kapittel 10. Annullering, utestenging og bortvisning  

Kapittel 11. Sluttbestemmelser  

 

Kapittel 1. Generelle bestemmelser 

 
§ 1-1 Virkeområde 

(1) Forskriften gjelder for grader, studier og eksamen for studenter som har fått opptak til 

studietilbud ved Høgskolen i Sørøst-Norge, privatister som avlegger eksamen i medhold av 

universitets- og høyskoleloven § 3-10, og studieopphold i tilknytning til utvekslingsavtaler. 

(2) Strider forskriften mot lov eller rammeplan, gjelder lovens og rammeplanens bestemmelser. 

 

(3) For opptak gjelder forskrift om opptak ved Høgskolen i Sørøst-Norge. 

(4) For doktorgradsutdanningene gjelder bestemmelsene i forskrift for graden philosophiae doctor 

(ph.d.) ved Høgskolen i Sørøst-Norge. Bestemmelsene i § 8-8 vil komme til anvendelse.  

 

 

 



Merknad til § 1-1 

(1) Forskriften gjelder for opptak til alle studiepoenggivende studietilbud, herunder opptak til 

enkeltemner, årsstudier, videreutdanninger etc.  

 

(3) Forskrift om opptak ved HSN 

 

(4) Forskrift om ph.d.-utdanningen ved HSN 

Vilkårene i uhl. § 4-7 om annullering, og opplistingen over de objektive fuskehandlingene i forskriften 

§ 8-8, vil komme til anvendelse også for ph.d.-utdanningene 

 

Kapittel 2. Grader 
 

§ 2-1 Grader og yrkesutdanninger 

 

Høgskolen i Sørøst-Norge kan tildele grader og yrkesutdanninger i samsvar med forskrift 16. 

desember 2005 nr. 1574 om grader og yrkesutdanninger, beskyttet tittel og normert studietid ved 

universiteter og høyskoler. 

 

Merknad til § 2-1 

 

Gradsforskriften 

 

§ 2-2 Bachelorgrad 

(1) Graden bachelor tildeles for treårige utdanninger på 180 studiepoeng, i ett av følgende studieløp:  

a. studieprogram av 180 studiepoengs omfang som i henhold til nasjonal rammeplan gir 

bachelorgrad 

b. studieprogram av 180 studiepoengs omfang, med fordypning av minst 80 studiepoengs 

omfang som i henhold til vedtak i styret for USN gir bachelorgrad  

c. yrkesrettet studieløp med omfang på minst 120 studiepoengs omfang, med tillegg av emner 

eller emnegrupper på til sammen 60 studiepoeng  

d. fullførte tre første studieår (180 studiepoeng) av fireårig grunnskolelærerutdanning etter 

forskrift om rammeplan 

e. fri bachelorgrad av 180 studiepoengs omfang, jf. tredje ledd 

(2) I grunnlaget for graden skal det som hovedregel inngå en bacheloroppgave eller annet selvstendig 

arbeid. Dette arbeidet kan være av teoretisk, praktisk eller kunstnerisk art, og kan være utført 

individuelt eller i gruppe.  

(3) Studenten kan søke om å få utstedt vitnemål for fri bachelorgrad. I graden skal det inngå 

fordypning av emner eller emnegrupper av minst 80 studiepoengs omfang (fordypningsenhet) i et 

fagområde som tilbys av høyskolen, og emner eller emnegrupper av minst 30 studiepoengs omfang 

(breddeemner) innenfor beslektede emner til fordypningsenheten. Inntil 30 studiepoeng kan bestå 



av frittstående emner eller emner fra andre fagområder eller studieprogram. I fordypningsenheten 

skal det som hovedregel inngå et selvstendig arbeid som omtalt i annet ledd. 

(4) Studentene har krav på veiledning i arbeidet med bacheloroppgaven. Det kan settes som krav at 

studenten må ha møtt til veiledning for å kunne levere oppgaven, jf. § 7-3. Omfanget av veiledningen 

skal fremgå av emneplanen.  

 

Merknad til § 2-2 

(1) Gjenkjennbare temaer innen vitenskapsteori, forskningsmetodikk og etikk skal tydeliggjøres i 

studie- og emneplanene.  

(2) Det skal fremgå av studie- og emneplanen i hvilke studieprogram det settes krav til henholdsvis 

bacheloroppgave eller annet selvstendig arbeid. Bacheloroppgaven skal som hovedregel ha et 

omfang på 15 til 30 studiepoeng. For frie bachelorgrader er det opp til fagmiljøet innenfor 

fordypningsenheten å vurdere hvorvidt det vil det være mest praktisk å sette som krav at det skal 

gjennomføres et annet selvstendig arbeid. Dette dersom studenten ikke allerede har gjennomført en 

bacheloroppgave i forbindelse med tidligere opptak til et bachelorprogram. 

(3) For de frie emnene skal det settes et tak på inntil 30 studiepoengs omfang. Dette medfører 

følgende minimums- og maksimumskrav: 

 

Faglig fordypning   minimum 80 studiepoeng 

Breddeemner   minimum 30 studiepoeng 

Frie emner   maksimalt 30 studiepoeng 

 

Dette medfører at de resterende 40 studiepoengene, utover maksimalt tillatt omfang på frie emner, 

må tas enten innenfor den faglige fordypningen eller breddeenheten. Det er opp til studenten å 

velge hvorvidt disse skal fordeles. 

Fordypningsemner som skal inngå i en fri bachelorgrad bør som hovedregel være av minimum 7,5 

studiepoeng omfang. 

Det skal gis veiledning til studenter som ønsker å søke om en fri bachelorgrad både hva gjelder 

sammensetning og det selvstendige arbeidet, og sammensetningen av graden skal søkes gjenspeilet 

opp mot høyskolens profesjons- og arbeidslivsorienterte hovedprofil. Omfanget av veiledningen vil 

avgjøres i det enkelte tilfellet.  

(4) Studenten har som hovedregel krav på 10 til 15 timer veiledning for bacheloroppgave med 

omfang på 20-30 studiepoeng, og 5 til 10 timer for bacheloroppgave med omfang på 15-20 

studiepoeng. For bacheloroppgave av mindre omfang enn 15 studiepoeng (dersom det gis 

dispensasjon fra hovedregelen), skal studenten gis inntil 5 timer veiledning.  

Det kan settes som arbeidskrav i emneplanen at studenten må ha møtt til veiledning for å få levere 

oppgaven. Dette medfører at dersom studenten ikke møter vil det kunne fattes vedtak om tap av 

retten til å fremstille seg til eksamen i medhold av uhl. § 3-10 og forskriften § 7-3 (obligatorisk 

aktivitet). Merk at før det fattes inngripende vedtak i studentrettigheter så må det sendes et varsel 

om dette til studenten etter forvaltningsloven § 16.  

Universitets- og høyskoleloven 



Det kan gis ekstra veiledning ved omarbeiding av oppgaven, jf. § 7-9. Denne veiledningen bør ikke 

overstige mer enn ti prosent av det opprinnelige timetall med veiledning. 

Forvaltningsloven 

 

§ 2-3 Mastergrad  

(1) De generelle kravene til mastergraden er fastsatt i forskrift 1. desember 2005 nr. 1392 om krav til 

mastergrad. Graden master tildeles for: 

a) mastergrad av 120 studiepoengs omfang  

b) integrert mastergrad av 300 studiepoengs omfang  

c) erfaringsbasert mastergrad av 90 eller 120 studiepoengs omfang. 

(2) Masteroppgaver kan ha et omfang på 30 til 60 studiepoeng.  

(3) Studentene har krav på veiledning i arbeidet med masteroppgaven. Det kan settes som krav at 

studenten må ha møtt til veiledning for å kunne levere oppgaven, jf. § 7-3.  

(4) Omfanget av veiledningen fremgår av emneplanen, og skal reguleres i veiledningsavtale for 

mastergradsstudenter.  

 

Merknad til § 2-3 

(3) Det kan settes som arbeidskrav i emneplanen at studenten må ha møtt til veiledning for å få 

levere oppgaven. Dette medfører at dersom studenten ikke møter vil det kunne fattes vedtak om tap 

av retten til å fremstille seg til eksamen i medhold av uhl. § 3-10 (rett til å gå opp til eksamen) og § 7-

3 (krav til obligatorisk aktivitet). Merk at før det fattes inngripende vedtak i studentrettigheter må 

det sendes et varsel om dette til studenten etter forvaltningsloven § 16.  

(4) Studenten har som hovedregel krav på 15 til 20 timer veiledning for masteroppgave med omfang 

30 studiepoeng, og 30 til 40 timer for masteroppgave med omfang 60 studiepoeng. Det kan gis ekstra 

veiledning ved omarbeiding av oppgaven ved et nytt eksamensforsøk. Veiledningen bør ikke 

overstige mer enn ti prosent av det opprinnelige timetallet. 

 

Lenke til veiledningsavtale for mastergradsstudenter (kommer) 

Mastergradsforskriften 

Forvaltningsloven 

 

§ 2-4 Fellesgrader 

(1) For grad som tildeles i samarbeid med andre institusjoner, gjelder normalt de samme kravene til 

innhold og sammensetning av graden som til grader som tildeles av HSN alene. 

(2) For fellesgrader kan det fastsettes unntak fra tilknytningskravet, jf. forskrift 10. april 2006 nr. 412 

om godskriving av høyere utdanning § 4. 

 



 

Merknad til § 2-4 

(1) En fellesgrad er et samarbeid mellom to eller flere utdanningsinstitusjoner, der alle deltakende 

institusjoner i fellesskap oppretter og driver et studieprogram. Deltakerne har felles ansvar for 

opptak, undervisning, veiledning og gradstildeling. Rammene for samarbeidet defineres i 

akkrediteringen. 

Godskrivingsforskriften 

 

§ 2-5 Gradsbenevnelser 

(1) Grader oppnådd på grunnlag av fullført studieprogram på lavere grads nivå gis normalt 

benevnelsen «Bachelor i (studieprogrammets navn)».  

(2) For bachelorgrad oppnådd på grunnlag av fri bachelorgrad tildeles graden «Bachelor».  

(3) Grad oppnådd på grunnlag av fullført masterprogram gis normalt benevnelsen «Master i 

(studieprogrammets navn)» eller «Master of (studieprogrammets navn)». 

 

§ 2-6 Oversettelse av gradsbenevnelser 

Rektor fastsetter engelske oversettelser av norske gradsbenevnelser. 

 

Merknad til § 2-6  

 

Dette gjelder der hvor studieprogrammet er akkreditert med en norsk benevnelse, og hvor det ikke 

er foretatt en oversettelse til engelsk i forbindelse med akkrediteringen. Denne bestemmelsen 

gjelder ikke fastsettelse av formelle engelske gradsbenevnelser som omtalt i § 2-5 tredje ledd, kun 

rene oversettelser.  

 

§ 2-7 Tilleggsbenevnelser på vitnemålet 

 

(1) Grader oppnådd på grunnlag av fullført studieprogram på lavere grads nivå kan gis 

tilleggsbenevnelsen «studieretningens navn».  

(2) For bachelorgrad oppnådd på grunnlag av fri bachelorgrad kan det gis tilleggsbenevnelse i den 

faglige fordypningen. 

(3) Grad oppnådd på grunnlag av fullført masterprogram kan gis tilleggsbenevnelsen 

«studieretningens navn». 

(4) Rektor gis fullmakt til å fastsette eventuelle øvrige tilleggsbenevnelser knyttet til spesialisering og 

faglig fordypning. 

 

 



Merknad til § 2-7  

 

Dersom det er aktuelt med spesialiseringer innenfor det enkelte studieprogrammet vil dette fremgå 

av vitnemålets side 3.  

 

§ 2-8 Tilleggsbetegnelser - siviløkonom og sivilingeniør 

(1) Masterprogram i økonomiske og administrative fag, som tilfredstiller vilkårene til opptakskrav og 

fagsammensetning, gir rett til den beskyttede tittelen siviløkonom som tilleggsbetegnelse på 

vitnemålet, jf. forskrift om grader og yrkesutdanninger, beskyttet tittel og normert studietid ved 

universiteter og høyskoler.  

(2) Masterprogram i teknologiske fag, som tilfredsstiller vilkårene til opptakskrav og 

fagsammensetning, gir rett til den beskyttede tittelen sivilingeniør som tilleggsbetegnelse på 

vitnemålet, jf. forskrift om grader og yrkesutdanninger, beskyttet tittel og normert studietid ved 

universiteter og høyskoler. 

 

Merknad til § 2-8  

Vilkårene for bruk av disse tilleggsbetegnelsene følger av gradsforskriften § 53. 

Forskrift om grader og beskyttede titler 

Vedlagt felles retningslinjer for tilleggsbetegnelsene, utarbeidet av UHR på oppdrag fra KD. 

Vilkår for bruk av beskyttet tittel sivilingeniør og siviløkonom som tilleggsbetegnelse på vitnemål 

 

Kapittel 3. Studiets innhold  
 

§ 3-1 Arbeidsomfang  

Et studieår er normert til 60 studiepoeng og tilsvarer omtrent 1600 arbeidstimer. Arbeidsomfanget i 

det enkelte emnet er normert til 27 timer arbeidstid per studiepoeng.  

 

Merknad til § 3-1 

 

Denne bestemmelsen er satt ut fra kravene i studietilsynsforskriften § 2-2. Her er det nedfelt at 

studiets samlede arbeidsomfang skal være på 1500-1800 timer per år for heltidsstudier.  

Studietilsynsforskriften 

 

§ 3-2 Emnestørrelse  

Et emne skal som hovedregel være på minimum 5 studiepoengs omfang og være delelig med 2,5. 

 



Merknad til § 3-2 

 

Kravet til at det skal være delelig med 2,5 er satt for å ha hensiktsmessige og definerte 

emnestørrelser, som for eksempel 5, 7,5, 10 studiepoeng. For akkrediterte fellesgrader kan det være 

gjort unntak fra kravene til minste emnestørrelse. 

 

§ 3-3 Antall avsluttende emner og delvurderinger 

 

(1) Det skal som hovedregel være maksimalt fire avsluttende emner per semester. 

(2) For emner på 10 studiepoeng eller mindre skal det kun gis én delvurdering. Viserektor for 

utdanning og studiekvalitet kan gi dispensasjon fra denne bestemmelsen i særlige tilfeller.  

 

Merknad til § 3-3 

 

(1) Dette medfører normalt inntil fire avsluttende eksamener per semester. Antall emner og 

tilhørende avsluttende eksamener kan fravikes der hvor det foreligger legitimt grunnlag for dette, for 

eksempel der hvor annet følger av rammeplanstyrte utdanninger, akkrediterte fellesgrader eller 

lignende. 

 

(2) Med delvurdering menes vurdering som leder frem til et sensurvedtak. Denne bestemmelsen 

innebærer en oppmykning av tidligere krav om at det for små emner ikke skal foretas delvurderinger. 

Der hvor det foreligger legitime, faglige vurderinger kan det søkes om dispensasjon fra denne 

bestemmelsen, enten midlertidig eller av varig karakter. 

 

§ 3-4 Studieplan 

(1) Det skal fremgå av studieplanen hvilke vurderinger i studiet som skal inngå på vitnemål eller 

karakterutskrift eller regnes inn i karakter på vitnemål eller karakterutskrift, og hvilke 

vurderingsuttrykk som benyttes i henhold til universitets- og høyskoleloven § 3-9 sjette ledd. 

(2) Retten til å fortsette et studium, og rett til å avlegge eksamen, kan være regulert av særskilte krav 

for hvert enkelt studieprogram.  

 

Merknad til § 3-4 

 

(1) Begrepet studieplan brukes ofte i betydningen plan for et studium som ikke er omfattet av 

nasjonal rammeplan. Tilsvarende brukes ofte terminologien programplan for studietilbud som er 

omfattet av nasjonal rammeplan. Høyskolen har valgt å bruke betegnelsen studieplan om både 

rammeplan- og ikke-rammeplanstyrte utdanninger.  

Studieplanen skal inneholde en helhetlig beskrivelse av studieprogrammet, eventuelle 

studieretningsbeskrivelser, obligatoriske og valgbare emner og emnebeskrivelser for de enkelte 

emner. Studieplanen er normalt fastsatt per studiekull, hvor studiekullet normalt er lik år for 

studiestart.  



(2) Dette kan for eksempel være krav om å ha bestått enkelte emner for å få anledning til å enten 

starte på, eller avlegge eksamen i det neste emnet. 

 

Dersom studenten ikke oppfyller progresjonskravene kan det for eksempel fattes vedtak om tap av 

retten til å avlegge eksamen i medhold av uhl. § 3-10 (rett til å gå opp til eksamen) og § 7-3 (krav til 

obligatorisk aktivitet). Merk at før det fattes inngripende vedtak i studentrettigheter må sendes et 

varsel om dette til studenten etter forvaltningsloven § 16.  

 Forvaltningsloven 

 

§ 3-5 Utdanningsplan 

(1) Studenter som er tatt opp til studier av 60 studiepoeng omfang eller mer skal ha en 

utdanningsplan. Utdanningsplanen er utformet i henhold til studieplanen, og er satt opp slik at 

studenten skal kunne gjennomføre planlagt studium på normert tid. Høyskolen kan bestemme at 

også studenter ved studieprogram med omfang under 60 studiepoeng, skal ha utdanningsplan.  

(2) Utdanningsplanen skal bekreftes av studenten hvert semester for å være gyldig. Ved bekreftelse 

av utdanningsplanen, blir studenten automatisk meldt opp til undervisning og eksamen i 

obligatoriske emner. Studenten må selv melde seg til undervisning og eksamen i valgemner som 

studenten har studierett til.  

(3) Utdanningsplanen kan endres etter avtale mellom fakultetet og studenten.  

 

Merknad til § 3-5  

 

(2) Dersom studenten ikke bekrefter utdanningsplanen vil det kunne fattes vedtak om tap av 

studierett i medhold av § 4-5 første ledd bokstav g. Merk at før det fattes inngripende vedtak i 

studentrettigheter, som inngripen i studieretten, må sendes et varsel om dette til studenten etter 

forvaltningsloven § 16.  

Forvaltningsloven 

 

§ 3-6 Godskriving og fritak  

(1) Søknad om godskriving og fritak vurderes i henhold til universitets- og høyskoleloven § 3-5. Det 

skal ikke gis dobbel uttelling for samme faginnhold innenfor samme grad. 

(2) Søknad om godskriving av beståtte emner vurderes av fakultetet i samarbeid med aktuelt fagmiljø 

som har ansvaret for emnet. 

(3) Godskriving av eksamener og emner som inngår i graden skal fremgå av vitnemålet. 

(4) Bachelor- eller masteroppgave som tidligere har inngått i en grad, kan ikke inngå i en ny grad. 

 

 

 



Merknad til § 3-6  

(1) For emner med innhold som helt eller delvis overlapper hverandre, og som skal inngå i en grad, 

skal antall studiepoeng reduseres. Fakultetet avgjør omfanget av reduksjonen. Det gis reduksjon i det 

emnet som har dårligst karakter. 

I uhl. § 3-5 skilles det på godskriving og fritak. 

 

Godskriving etter uhl. § 3-5 første ledd innebærer en plikt for institusjonen til å godskrive beståtte 

emner, fag, eksamener eller prøver fra andre universiteter og høyskoler som tilbyr akkrediterte 

studier med samme antall studiepoeng i den utstrekning de oppfyller de faglige krav for en bestemt 

eksamen, grad eller utdanning ved høyskolen. Bestemmelsen gjelder altså godskriving av emner kun 

fra andre akkrediterte universiteter og høyskoler. Dette omtales ofte som innpassing.  

 

Fritak etter uhl. § 3-5 annet ledd innebærer at universiteter og høyskoler som tilbyr akkrediterte 

studier etter denne lov, kan gi fritak for deler av utdanning på grunnlag av annen velegnet eksamen 

eller prøve. Dokumentasjon av realkompetanse kan også gi grunnlag for fritak. Departementet kan 

pålegge utdanningsinstitusjonene å samordne sin praksis. 

 

Beslutninger etter uhl. § 3-5 er å anse som enkeltvedtak etter forvaltningsloven, jf. uhl. § 7-6, og det 

må fattes et formelt vedtak i medhold av kravene i forvaltningsloven. Vedtaket skal hjemles og 

begrunnes, og det skal oppgis klageadgang. Høyskolens klagenemnd er klageinstans for slike vedtak.  

 

Det kan ikke settes karakterkrav som vilkår for godskriving eller fritak. 

 

Universitets- og høyskoleloven 

 

§ 3-7 Delstudier i utlandet  

(1) Studenten skal ha mulighet til å gjennomføre tre til tolv måneder av utdanningen i utlandet ved 

høyskolens partnerinstitusjoner som del av sin bachelor- eller mastergrad.  

(2) Studenten må oppfylle følgende krav for delstudier i utlandet: 

a. ha minst ett års utdanning tilsvarende 60 studiepoeng ved Høgskolen i Sørøst-Norge eller 

annen utdanningsinstitusjon 

b. oppfylle kravene hos mottakerinstitusjonen 

c. oppfylle øvrige krav fastsatt i studie- og emneplanen. 

(3) Under delstudier i utlandet har studenten fortsatt studierett, og skal betale semesteravgift etter 

fastsatte satser. 

 

Merknad til § 3-7  

Internasjonale studenter som er nominert av høyskolens partnerinstitusjoner, skal på samme måte 

tilbys delstudier ved høyskolen. 

(2) Studenten bør i tillegg ha fulgt normert studieprogresjon. 



 

§ 3-8 Forhåndsgodkjenning før utreise 

(1) Før utreise skal studenten få vurdert om delstudiene kan gi fritak for deler av utdanningen etter 

universitets- og høyskoleloven § 3-5 annet ledd. Endelig fritak gis når delstudiene er fullført, og de 

forhåndsgodkjente emnene eller praksisopplæring er bestått.  

(2) Ved studieopphold i utlandet må studenten straks gjøre høyskolen oppmerksom på endringer i 

studieopplegget og eventuelt be om ny forhåndsgodkjenning. 

 

Merknad til § 3-8 

 

(1) Det er fakultetet den enkelte studenten tilhører som må foreta en faglig forhåndsvurdering av 

hvorvidt delstudiene i utlandet kan gi grunnlag for fritak for deler av utdanningen som fastsatt i 

utdanningsplanen. Studenten har krav på å få en slik forhåndsvurdering dersom delstudiene 

gjennomføres hos en samarbeidende partnerinstitusjon. For gjennomføring av studier ved 

utdanningsinstitusjoner høyskolen ikke har et samarbeid med vurderer fakultetet om det foreligger 

tilstrekkelig informasjon til å gi en slik forhåndsvurdering.  

 

(2) Bestemmelsen er ment å regulere det forholdet at en forhåndsgodkjenning kun er gyldig dersom 

delstudiene i utlandet gjennomføres på de premissene som lå til grunn på tidspunktet for 

forhåndsgodkjenningen. Dersom en student har fått forhåndsgodkjenning, og den utenlandske 

utdanningsinstitusjonen foretar endringer i studieopplegget underveis, plikter studenten å melde fra 

om dette til HSN. Endringene kan medføre at delstudiene i utlandet ikke kan anses som faglig 

jevngode med utdanningen ved høyskolen, og at fritak dermed ikke kan gis.  

En forhåndsgodkjenning er ikke et enkeltvedtak etter forvaltningsloven. Det formelle vedtaket gjøres 

først når studenten kan dokumentere at studiene er gjennomført etter endte delstudier i utlandet. 

Dette er å anse som et enkeltvedtak som kan påklages i medhold av uhl. § 3-5 jf. § 7-6 og skal følge 

forvaltningslovens saksbehandlingsregler. 

 

Kapittel 4. Studierett og permisjon  
 

§ 4-1 Studierett og forlenget studieløp 

(1) Studierett tildeles gjennom vedtak om opptak for studiet eller emnet det er gitt opptak til. Ved 

overgang til nytt studium eller emne, må det søkes om nytt opptak. 

(2) Studierett betinger at studenten semesterregistrerer seg og betaler semesteravgift innen fastsatt 

frist.  

(3) For gradsstudier kan det innvilges inntil to år forlenget studierett etter utløp av normert studietid 

for studenter som ønsker å forbedre karakteren eller ta tilleggsemner. I tidsbegrensningen på to år 

inngår ikke utsatt studiestart, midlertidig utestenging eller innvilgede permisjoner.  

 

(4) For årsstudier kan det innvilges inntil ett år forlenget studierett. Det innvilges ikke forlenget 

studierett for studier av kortere varighet.  



(5) Studieretten opphører når studenten skriftlig bekrefter å ha trukket seg fra studiet, når studiene 

er fullført og vitnemål eller karakterutskrift er utstedt, eller ved tap av studierett, jf. § 4-5. 

(6) En student som er tatt opp til et studieprogram, og som følger normal studieprogresjon, har krav 

på at studieprogrammets læringsutbytte, nivå og struktur ikke endres i den tid studenten har 

studierett til studieprogrammet. Endringer i studieprogrammets emner og oppbygning kan likevel 

foretas så lenge det ikke medfører at studenten blir forsinket i sin progresjon.   

 

Merknad til § 4-1 

(1) Det følger av uhl. § 7-6 at vedtak om opptak er å anse som et enkeltvedtak etter 

forvaltningsloven, og gjelder for det studiet vedtaket omfatter. Opptaksvedtaket medfører ikke en 

generell studierett ved høyskolen, slik at dersom studenten ønsker overgang til et annet studietilbud, 

eller søker om overflytting fra en annen utdanningsinstitusjon, må det fattes et nytt, formelt 

opptaksvedtak. Nytt opptaksvedtak kan innebære krav om godskriving i medhold av uhl. § 3-5 og 

forskriften § 3-6. Dette er også å anses som et enkeltvedtak etter uhl. § 7-6. 

(2) Frist for semesterregistrering er 1. september for høstsemesteret og 1. februar for vårsemesteret. 

Studenten skal bekrefte utdanningsplanen hvert semester innen fastsatt frist, herunder bekrefte 

undervisnings- og vurderingsmelding i StudentWeb for det aktuelle semesterets emner.  

Det følger av lov om studentsamskipnader hvem som skal betale semesteravgift. En student som har 

studierett ved flere utdanningsinstitusjoner, skal kun betale studentsamskipnadsavgift til én av 

utdanningsinstitusjonene, uavhengig om studenten har studierett ved et studieprogram eller et 

enkeltemne. Studenter som har betalt semesteravgift, men som trekker seg fra studieprogrammet, 

kan be om å få tilbakebetalt semesteravgiften innen frist for semesterregistrering. Studenter som 

slutter etter fristen, får ikke semesteravgiften tilbakebetalt. 

(3) Studenter som har fått innvilget redusert studieprogresjon i medhold av § 4-2 har også rett inntil 

to år forlenget studierett, fra det tidspunktet studiet skulle avsluttes i henhold til avtalen om redusert 

studieprogresjon.  

 

§ 4-2 Krav til studieprogresjon 

(1) Studenten skal som hovedregel følge fastsatt studieprogresjon for studieprogrammet, slik det 

fremgår av studie- og emneplanen. 

(2) Etter søknad kan studenten i særskilte tilfeller få endret sin utdanningsplan og få innvilget 

redusert studieprogresjon.  

(3) For å beholde studieretten må studenten ha en studieprogresjon som tilsvarer minst 50 prosent 

av kravene til progresjon per studieår etter første ledd. Studenter som har fått innvilget redusert 

studieprogresjon etter annet ledd, må produsere minst 75 prosent av avtalt studieprogresjon per 

studieår. 

 

 

 



Merknad til § 4-2 

(1) Med normert studieprogresjon menes 60 studiepoeng per studieår for en fulltidsstudent.  

(2) Grunnlag for søknad om redusert studieprogresjon kan være funksjonsnedsettelse, særlig 

tyngende omsorgsoppgaver, graviditet, sykdom, skade, førstegangstjeneste eller annen særlig grunn 

som er til hinder for deltakelse. Studenten må fremsette skriftlig søknad til fakultetet om redusert 

studieprogresjon. 

(3) Dersom studenten ikke klarer progresjonskravet kan det fattes vedtak om tap av studierett. 

Saksbehandlingen skal følge forvaltningslovens alminnelige saksbehandlingsregler, og studenten skal 

varsles skriftlig og gis anledning til å uttale seg før vedtak fattes. Varslingsplikten følger av 

forvaltningsloven § 17, og kravene til vedtaket følger av kap 5.  

 

Forvaltningsloven 

(Her vil det også bli lagt lenke til maler for varsel om tap av studierett og mal for vedtak om tap av 

studierett). 

 

§ 4-3 Tilrettelegging av studiesituasjon 

(1) Institusjonen skal, så langt det er mulig og rimelig, tilrettelegge studiesituasjonen individuelt for 

studenter med særskilte behov. Tilretteleggingen må ikke føre til en reduksjon av de faglige krav som 

stilles ved det enkelte studium, jf. universitets- og høyskoleloven § 4-3 femte ledd. 

(2) En student som på grunnlag av sykdom, skade, funksjonsnedsettelse eller annen særskilt grunn 

trenger tilrettelagt undervisning, kan innen fastsatt frist søke om dette. En student som får behov for 

tilrettelagt undervisning etter den fastsatte fristen, og kan dokumentere at behovet oppsto eller ble 

avdekket etter denne, må sende søknaden snarest mulig etter at behovet oppsto. 

(3) Studiesituasjonen skal tilrettelegges for studenter som deltar i studentpolitisk arbeid ved 

høyskolen, som deltagelse i lovpålagte råd, utvalg, nemnder og lignende så langt dette er faglig 

forsvarlig. 

 

Merknad til § 4-3 

 

(2) Fristen skal kunngjøres i god tid før semesterstart, slik at studentene får anledning til å få 

søknaden vurdert før undervisningen starter. For nye studenter bør fristen kunngjøres i forbindelse 

med opptaksvedtaket.  

 

(3) Bestemmelsen skal ivareta de behovene studenter som er deltagende i lovpålagte råd, utvalg og 

har for en tilrettelagt studiesituasjon. Dette for eksempel der hvor slik deltagelse skjer utenfor 

demokratitiden som fastsatt i Samarbeidsavtalen mellom HSN og Studentdemokratiet. Det skal søkes 

en tilrettelegging som gjør at disse studentene skal kunne gjennomføre planlagt studieløp, enten i 

form av fritak eller ved andre tilrettelagte aktiviteter som substitutt for aktiviteter som gjennomføres 

under deres fravær. Øvrig studentpolitisk aktivitet, hvor studentene selv har herredømmet over 

tidspunktene, vil ikke gi rett til særskilt tilrettelegging.   



 

Likestillings- og diskrimineringsloven 

 

§ 4-4 Permisjon fra studier  

(1) Permisjon fra studiene innvilges ved pliktig militærtjeneste, ved sykdom og ved andre 

tungtveiende grunner. Studenten må sende skriftlig og begrunnet søknad til fakultetet. 

(2) Studenten har rett til permisjon fra studiene ved svangerskap, adopsjon og omsorg for barn jf. 

universitets- og høyskoleloven § 4-5. 

(3) Permisjon innvilges normalt for inntil to semestre. I særlige tilfeller kan det innvilges permisjon for 

mer enn to semestre. 

(4) Det innvilges ikke permisjon i første semester etter opptak, med unntak av lovregulert 

foreldrepermisjon, ved pliktig militærtjeneste eller i andre særskilte tilfeller som er utenfor 

studentens kontroll. 

(5) Studenter som er innvilget permisjon har fortsatt studierett ved høyskolen.  

  

Merknad til § 4-4 

(1) Studenten skal benytte høyskolens digitale skjema for søknad om permisjon. Der hvor studenten 

har studierett til flere studieprogrammer samtidig, innvilges permisjon til det programmet studenten 

søker om permisjon fra. Permisjon kan innvilges fra ett studieprogram samtidig som man er aktiv 

student ved et annet studieprogram. Hva som anses som tungtveiende grunner må vurderes i hvert 

enkelt tilfelle. 

 

(2) Slike søknader skal alltid innvilges. En student som er gravid, har rett til utsatt eksamen hvis 

eksamensdato er i perioden mellom tre uker før termin og seks uker etter fødsel. Far har rett til 

utsatt eksamen hvis eksamensdato er i perioden fra fødsel til to uker etter fødsel, jf. universitets- og 

høyskoleloven § 4-5 første ledd. Det følger videre av samme bestemmelse annet ledd at høyskolen 

skal legge til rette for at studenter som er i permisjon etter første ledd, kan gjenoppta sine studier så 

raskt som mulig etter endt permisjon. 

(3) Hva som kan anses som særlige tilfeller må vurderes i hvert enkelt tilfelle. Det bør unngås å gi 

permisjon over flere år. Det bør også vurderes hvorvidt redusert studieprogresjon i medhold av § 4-2 

annet ledd kan være et aktuelt alternativ. Studenten skal veiledes om hvilke handlingsalternativer 

som foreligger og at studenten bærer risikoen for om studietilbudet endres eller avvikles i 

permisjonstiden. 

Det skal tilrettelegges for at studenten skal kunne gjenoppta studiene så snart som mulig og 

fortrinnsvis på tilsvarende nivå som før permisjonen. Det er en forutsetning at dette er praktisk 

gjennomførbart i henhold til studie- og emneplanen, for eksempel at undervisningen i de aktuelle 

emnene gjennomføres i det semesteret studenten gjenopptar studiene. 

Permisjon gir normalt ikke rett til spesiell tilrettelegging av undervisning eller eksamen etter endt 

permisjon, se likevel § 7-16. 

 



§ 4-5 Tap av studierett 

(1) Studieretten opphører når: 

a. studenten ved tre eksamensforsøk ikke har bestått eksamen i samme emne, og ikke er 

innvilget dispensasjon for et fjerde eksamensforsøk 

b. studenten to ganger ikke har bestått det samme praksisemne, praksisperiode, 

bacheloroppgave, masteroppgave eller annet større prosjektarbeid  

c. studenten ikke har semesterregistrert seg 

d. studenten ikke har betalt semesteravgift eller annen avgift fastsatt i samsvar med forskrift 

om egenbetaling ved universiteter og høyskoler innen fastsatt frist 

e. studenten unnlater å levere original dokumentasjon eller vitnemål når dette blir etterspurt 

f. studenten ved falsk vitnemål eller annen ugyldig dokumentasjon er innvilget opptak 

g. studenten ikke bekrefter og oppdaterer sin utdanningsplan 

h. studenten ikke har produsert studiepoeng i henhold krav om studieprogresjon 

(2) Dersom studieretten opphører skal det fattes et skriftlig vedtak om tap av studierett.  

 

Merknad til § 4-5 

(1) Se § 4-1 femte ledd, hvor det er nedfelt at studieretten også opphører når studenten skriftlig 

bekrefter å ha trukket seg fra studiet eller hvor det er utstedt vitnemål eller karakterutskrift for endt 

utdanning.  

 

Når studenten har brukt opp eksamensforsøkene, og har søkt nytt opptak, har studenten ikke rett til 

å avlegge ny eksamen i det aktuelle emnet. Studenten må da avlegge eksamen/bestå dette emnet 

ved en annen utdanningsinstitusjon, for å så søke om godskriving av emnet ved Høgskolen i Sørøst-

Norge. Antall brukte eksamensforsøk videreføres etter nytt opptak. 

 

(2) Studenten skal varsles skriftlig etter reglene i forvaltningsloven før vedtak om tap av studierett 

fattes og gis anledning til å uttale seg i saken, jf. forvaltningsloven § 16. 

(Her vil det bli lagt inn lenke til mal for varsel om vedtak av studierett, og mal for vedtak om tap av 

studierett). 

 

§ 4-6 Reaktivering av studierett 

Studieretten kan reaktiveres innen tre uker etter at studenten har mistet studieretten på bakgrunn 

av manglende semesterregistrering/betaling av semesteravgift, eller dersom studenten selv skriftlig 

bekrefter å ha trukket seg fra studiet. 

 

 



Merknad til § 4-6 

 

Fristen for reaktivering løper fra det tidspunktet vedtak om studierett har kommet frem til 

studenten, eller dato for skriftlig bekreftelse om at studenten har trukket seg fra studiet. 

 

I vedtaket må det fremkomme at vedtaket først er gyldig fra utløpet av treukers-fristen, slik at det 

ikke formelt må fattes et nytt opptaksvedtak dersom studieretten blir reaktivert. 

 

Kapittel 5. Praksis 
 

§ 5-1 Praksis i rammeplanstyrte utdanninger 

(1) For utdanninger hvor det foretas en faglig vurdering av praksis, skal studenten ha jevnlig 

veiledning og tilbakemelding med orientering om hvordan studenten fungerer med hensyn til 

kravene for å bestå praksis. 

(2) For hver praksisperiode skal det avholdes midtveisvurdering og avsluttende vurdering der 

studentens prestasjoner vurderes med hensyn til målene for praksisperioden. Sluttvurderingen skal 

bygge på vurderinger underveis og eventuelle praktiske vurderinger. Studenten skal ha kopi av 

vurderingene. 

(3) Krav til tilstedeværelse skal fremgå av emneplanen, og kan som hovedregel ikke fravikes på grunn 

av gyldig fravær. 

 

Merknad til § 5-1 

 

Strider bestemmelsene i kap. 5 mot rammeplan, gjelder rammeplanens bestemmelser. 

(1) Det skal fremgå av emneplanen hvem som foretar den faglige vurderingen. Høyskolen er formell 

sensurmyndighet. 

 

§ 5-2 Ikke bestått praksis 

(1) Dersom det er tvil om studenten vil oppnå læringsutbyttet og bestå praksisperioden, skal 

studenten varsles med en skriftlig begrunnelse så tidlig som mulig i praksisperioden. 

(2) Praksisperioden kan vurderes til «ikke bestått» ved manglende oppfylling av arbeidskrav og 

tilstedeværelse. 

(3) En student som får vurdert samme praksisperioden til «ikke bestått» to ganger, vil miste 

studieretten, jf. § 4-5. 

 

 

 

 



Merknad til § 5-2 

(1) Hvis det oppstår tvil om studenten kan bestå praksis, skal det snarest kalles inn til et møte der 

studenten skal motta skriftlig varsel. Varselet skal beskrive hva studenten ikke mestrer, og hvilke krav 

som må oppfylles for å bestå praksis.  

Viser studenten i løpet av praksisperioden handling eller atferd som utvilsomt gir grunnlag for å ikke 

bestå praksisstudiet, kan studenten likevel få «ikke bestått» selv om forutgående varsel ikke er gitt 

innen fristen. 

Dersom studenten får annullert sitt praksisforsøk som følge av formelle feil ved gjennomføringen skal 

det tilrettelegges for en ny praksisperiode så snart som mulig. 

(2) Krav til tilstedeværelse kan som hovedregel ikke fravikes på grunn av sykdom eller andre grunner. 

Krav til tilstedeværelse skal fremgå av emneplanen. 

 

(3) Dersom praksis er vurdert til «ikke bestått» må som hovedregel hele praksisperioden tas om 

igjen. Vilkår for å fortsette på studiet skal fremgå av emneplanen. 

Studenten skal varsles skriftlig etter reglene i forvaltningsloven før vedtak om tap av studierett fattes 

og gis anledning til å uttale seg i saken, jf. forvaltningsloven § 16. 

 

§ 5-3 Utsatt praksis  

(1) For studenter som har gyldig fravær fra praksis, kan fakultetet etter søknad innvilge utsatt praksis. 

(2) Utsatt praksis kan innvilges når det er praktisk gjennomførbart med hensyn til tildeling av 

praksisplass, og ikke medfører endring i øvrige studenters studieprogresjon. 

(3) Fakultetet avgjør om studenter med gyldig fravær fra praksis må ta hele praksisperioden om igjen, 

og når utsatt praksis kan gjennomføres. 

 

Merknad til § 5-3 

 

Studenten skal varsles skriftlig etter reglene i forvaltningsloven før vedtak om tap av studierett fattes 

og gis anledning til å uttale seg i saken, jf. forvaltningsloven § 16. 

 

§ 5-4 Ny eller omarbeidet praksisrapport  

Studenten har adgang til å levere ny eller omarbeidet praksisrapport én gang dersom rapporten er 

vurdert til «ikke bestått». 

Kapittel 6. Vurderingsformer og karaktersystem 

§ 6-1 Vurderingsformer 

 

(1) Vurderingsformen skal måle studentens kunnskaper, ferdigheter og generelle kompetanse i 

henhold til emnets læringsutbytte. 



(2) Følgende vurderingsformer kan benyttes, enten hver for seg eller i kombinasjon, individuelt eller 

gruppe:  

a. skriftlig skoleeksamen  

b. muntlig eksamen  

c. justerende muntlig eksamen 

d. hjemmeeksamen 

e. praktisk eksamen 

f. mappevurdering 

g. løpende vurdering 

h. bacheloroppgave 

i. masteroppgave 

j. rapport  

k. praksis 

l. feltarbeid 

m. bestått på grunnlag av fremmøte 

(3) Viserektor for utdanning og studiekvalitet kan etter søknad fra fakultetet i særlige tilfeller gi 

dispensasjon til å benytte andre vurderingsformer enn de som fremgår av annet ledd.  

(4) Emnets vurderingsform, vekting av eventuelle delvurderinger og dersom delvurderinger kreves 

bestått i en bestemt rekkefølge, skal fremgå av emneplanen. 

(5) Vurderingsformen gruppevurdering, med unntak av bachelor- og masteroppgave, skal ikke 

utgjøre mer enn 50 prosent av vurderingsgrunnlaget i et studieprogram.  

(6) Høyskolen kan etter avtale med studenten benytte eksamensbesvarelsen til undervisnings- og 

forskningsformål. Eksamensbesvarelsene kan ikke publiseres eller anvendes til andre formål uten at 

det foreligger avtale mellom høyskolen og studenten.  

 

Merknad til § 6-1 

(2) a) Skriftlig skoleeksamen skal som hovedregel ikke overstige seks timer. Varighet skal fremgå av 

emneplanen. 

(2) b) Muntlig eksamen skal være offentlig med mindre hensynet til gjennomføringen tilsier noe 

annet. Det kan gjøres unntak fra regelen om offentlig eksamen dersom tungtveiende grunner tilsier 

det, jf. universitets- og høyskoleloven § 3-9 tredje ledd. 

(2) f) Mappevurdering er vurdering av ett eller flere godkjente arbeider som leveres innen fastsatt 

frist til fastsatt dato i henhold til kunngjorte kriterier. Arbeidene kan videreutvikles eller ferdigstilles i 

perioden fra kriterier er gitt og frem til eksamensdato. Bare skriftlige arbeider eller andre arbeider 

som er av en slik art at vurderingen lar seg etterprøve, kan inngå i en mappe. Skriftlig eksamen kan 

ikke inngå i en mappe.  



(2) g) Med løpende vurdering menes emner der endelig karakter fastsettes på grunnlag av flere 

vurderinger. Løpende vurdering kan bare brukes innenfor teknologiske fag i henhold til veilederen til 

Nasjonalt råd for teknologisk utdanning (NRT). 

 

Karakterbeskrivelser og vurderingskriterier for sensur av bacheloroppgaver i ingeniørfag 

Alle skriftlige eksamener skal som hovedregel leveres med kandidatnummer. 

 

 

§ 6-2 Karaktersystem 

(1) Ved vurdering av eksamen, skal det som hovedregel benyttes karakterer etter en skala med fem 

trinn fra A til E for bestått, og F for ikke bestått. Fakultetet selv kan bestemme at anbefalte 

karakterbeskrivelser fra nasjonale fagråd skal benyttes i tillegg. 

(2) Den graderte karakterskala innebærer følgende generelle, ikke fagspesifikke beskrivelser: 

Symbol Betegnelse Generell, ikke fagspesifikk beskrivelse av vurderingskriterier 

A Fremragende 
Fremragende prestasjon som klart utmerker seg. Studenten viser svært god 

vurderingsevne og stor grad av selvstendighet. 

B Meget god 
Meget god prestasjon. Studenten viser meget god vurderingsevne og 

selvstendighet. 

C God 
Jevnt god prestasjon som er tilfredsstillende på de fleste områder. Studenten 

viser god vurderingsevne og selvstendighet på de viktigste områdene. 

D Nokså god 
En akseptabel prestasjon med noen vesentlige mangler. Studenten viser en 

viss grad av vurderingsevne og selvstendighet. 

E Tilstrekkelig 
Prestasjonen tilfredsstiller minimumskravene, men heller ikke mer. Studenten 

viser liten vurderingsevne og selvstendighet. 

F Ikke bestått 
Prestasjon som ikke tilfredsstiller de faglige minimumskravene. Studenten 

viser både manglende vurderingsevne og selvstendighet. 

(3) Bokstavkarakterer skal brukes i et omfang som omfatter minst tre fjerdedeler av antall 

studiepoeng for studieprogrammet som helhet.  

(4) Vekting av delkarakterer ved beregning av sluttkarakter skal fremgå av emneplanen. Vanlige 

forhøyningsregler gjelder. Den endelige karakteren fastsettes som bokstavkarakter. 

(5) Delvurderinger som inngår i grunnlaget for endelig karakterfastsetting skal ha samme 

vurderingsuttrykk, og hver delvurdering skal bestå av én vurderingsform.  

 

 

 

 



Merknader til § 6-2 

(3) Vurderingsuttrykket «bestått»/«ikke bestått» kan benyttes i emner hvor annen 

karakterfastsetting er uhensiktsmessig. I den teoretiske delen av studieprogrammet, kan 

«bestått»/«ikke bestått» benyttes i et omfang på inntil en fjerdedel av studiepoengene. 

Vurderingsuttrykk skal fremgå av emneplanen. 

(5) Delvurderinger som inngår i samlet karakter, utløser studiepoeng først når samtlige 

delvurderinger i emnet er bestått. 

 

Kapittel 7. Eksamen 

 
§ 7-1 Vilkår for å avlegge eksamen   

(1) Vilkår for å avlegge eksamen skal fremgå av emneplanen. Det kan stilles krav i emneplanen om at 

faglige arbeidskrav, obligatoriske aktiviteter og tilstedeværelse må være godkjent før studenten kan 

avlegge eksamen og/eller fortsette studiet.  

(2) Studenter som innen fristen ikke har betalt semesteravgift etter forskrift om 

studentsamskipnader § 17, har ikke rett til å avlegge eksamen. 

 

Merknad til § 7-1  

 Forskrift om studentsamskipnader 

 

§ 7-2 Arbeidskrav   

(1) Det kan i emneplanen stilles krav om at obligatoriske arbeider må være godkjent for å kunne 

avlegge eksamen og/eller fortsette studiet. Arbeidskrav vurderes som godkjent eller ikke godkjent. 

(2) Ved dokumentert sykdom og i andre særlige tilfeller, kan fakultetet der hvor dette er faglig 

forsvarlig, gi fritak fra arbeidskrav. Det er normalt en forutsetning at studenten utfører andre 

aktiviteter som fastsettes av fakultetet og som vurderes til godkjent.   

(3) Dersom en student ikke får et arbeidskrav godkjent, og dette er satt som krav før studenten kan 

avlegge eksamen, skal studenten gis anledning til ett nytt forsøk dersom dette er gjennomførbart før 

eksamensavviklingen. 

 

Merknad til § 7-2 

(1) Med arbeidskrav menes all form for prøving som er satt som vilkår for å ha rett til å avlegge 

eksamen, delta i praksis eller følge normal studieprogresjon, men der resultatet ikke inngår i 

beregningsgrunnlaget for karakterfastsettelsen. Eksempler er obligatoriske innleveringer, prøver, 

laboratorieøvelser, prosjektarbeid eller andre obligatoriske krav som inngår i et emne. 

(2) Fritak fra arbeidskrav gis som hovedregel bare dersom studenten kan dokumentere tilsvarende 

kunnskaper og/eller ferdigheter.  



(3) Denne rettigheten utløses kun hvis det er praktisk mulig å gjennomføre et nytt arbeidskrav med 

hensyn til tidsrommet frem mot eksamensavviklingen, og ut fra omfanget av arbeidskravet. Hvis 

dette ikke kan gjennomføres, må studenten normalt vente til neste eksamensforsøk. 

 

§ 7-3 Obligatoriske aktiviteter og krav til tilstedeværelse 

(1) Krav til tilstedeværelse ved obligatorisk undervisning og obligatoriske samlinger er som 

hovedregel 80 prosent dersom ikke annet fremgår av emneplanen.  

(2) Ved dokumentert sykdom og i andre særlige tilfeller kan fakultetet, dersom det er faglig 

forsvarlig, gi fritak fra obligatoriske aktiviteter og krav om tilstedeværelse. 

 

Merknad til § 7-3 

(1) Alle studiesamlinger knyttet til nett- og samlingsbaserte studier er obligatoriske dersom ikke 

annet er oppgitt i emneplanen. Undervisningsplaner og/eller semesterplaner for det enkelte studieår 

viser når studentene skal delta på studiesamling. 

(2) Dersom studenten har vært fraværende ved mer enn 20 prosent av samlingene i utdanningen, 

kan fakultetet kreve at studenten deltar på tilsvarende samling(er) for å få adgang til å avlegge 

eksamen. 

 

§ 7-4 Rett til å avlegge eksamen som privatist   

(1) Personer som oppfyller opptakskravene og andre vilkår for å avlegge eksamen, men som ikke er 

innvilget opptak, kan søke om adgang til å avlegge eksamen i et emne som privatist.  

(2) Privatister har ikke adgang til å avlegge eksamen i emner som har arbeidskrav, krav til obligatorisk 

aktivitet eller deltakelse, praksis eller i emner hvor eksamensforsøkene er brukt opp.  

(3) Rektor kan fastsette at de som ikke er tatt opp som studenter til et emne, skal betale avgift i 

tillegg til semesteravgiften som skal dekke høyskolens merutgifter ved eksamen, jf. forskrift om 

egenbetaling ved universiteter og høyskoler. 

(4) Studenter som er utestengt fra høyskolen i henhold universitets- og høyskoleloven § 4-8 har ikke 

adgang til å avlegge eksamen som privatist i utestengingsperioden. 

 

Merknad til § 7-4 

(1) Privatistenes rettigheter begrenser seg til adgang til å delta i offentlige forelesninger, og til å 

avlegge eksamen. For å kunne avlegge eksamen må privatisten ha studiekompetanse for emnet og 

oppfylle eventuelle, spesielle opptakskrav og forkunnskapskrav.  

(2) Privatister har som hovedregel ikke adgang til å avlegge eksamen i emner som inngår i 

oppdragsfinansierte studier. 

Egenbetalingsforskriften 

 



§ 7-5 Eksamensavgift 

Studenter som avlegger eksamen ved et betalingsstudium må betale eksamensavgift.   

 

Merknader til § 7-5 

Eksamensavgift beregnes per enkelteksamen, uavhengig av om privatisten avlegger flere eksamener i 

samme semester. 

Studiepoeng per eksamen  Eksamensavgift  

0 – 14     Kr. 3000  

15 – 29     Kr. 4000  

30 og over    Kr. 5000  

Eksamen som omfatter  Kr. 6000 

hjemmeoppgaver, produktvurdering og lignende.    

 

§ 7-6 Oppmelding til eksamen 

(1) Studenter som har godkjent utdanningsplan innen fastsatt frist, blir automatisk meldt opp til 

eksamen. Privatister og enkeltemnestudenter blir oppmeldt når søknad er godkjent. 

(2) Frist for oppmelding til eksamen i emner som ikke medfører automatisk oppmelding etter første 

ledd er 1. september for høstsemesteret og 1. februar for vårsemesteret. 

(3) Oppmeldingsfrist til utsatt eksamen ved gyldig fravær, jf. § 7-12, og ny eksamen, jf. § 7-13, er fire 

uker før eksamensdato hvis ikke annet er oppgitt.  

(4) Studenten er selv ansvarlig for å kontrollere i StudentWeb at oppmeldingen til eksamen er 

korrekt. 

 

Merknad til § 7-6 

 

(2) Dette gjelder for eksempel oppmelding til valgemner og lignende. 

 

§ 7-7 Avmelding fra eksamen 

(1) Studenten kan melde seg av eksamen i et emne innen kunngjort avmeldingsfrist, eller senest fire 

uker før eksamensdato. 

(2) For bachelor- og masteroppgaver er avmeldingsfristen seks uker hvis ikke annet er fastsatt i 

emneplanen. Studenten må informere fakultetet skriftlig om avmeldingen.  

(3) Det kan i særlige tilfeller innvilges adgang til avmelding også etter fristene som angitt i første og 

annet ledd. 

 



Merknad til § 7-7 

Avmelding foretas i StudentWeb. 

Antall veiledningstimer som er mottatt frem til studenten foretar avmelding skal noteres. 

(3) Særlige tilfeller kan være omstendigheter som er utenfor studentens kontroll, som dokumentert 

sykdom, pliktig militærtjeneste eller annet. Unntaksadgangen er ment å ta høyde for situasjoner før 

eksamensavviklingen som ikke er omfattet av retten til å få utsatt eksamen, jf. § 7-12. 

 

§ 7-8 Tidspunkt for eksamen 

(1) Eksamensdato kunngjøres i StudentWeb.  

(2) Oversikt over eksamensdatoer skal som hovedregel foreligge ved semesterstart, og senest 1. 

oktober og 1. mars. 

(3) Eksamen avholdes som hovedregel i det semesteret undervisningen i emnet avsluttes. 

 

§ 7-9 Antall eksamensforsøk 

(1) En student kan avlegge eksamen i det samme emnet inntil tre ganger. 

(2) Etter skriftlig begrunnet og dokumentert søknad, kan det i særlige tilfeller gis dispensasjon for et 

fjerde eksamensforsøk. De forhold som legges til grunn må ha vært tilstede ved, eller umiddelbart før 

eksamenstidspunktet, og studenten må ha hatt rimelig grunn for ikke å ha benyttet seg av 

muligheten for avmelding eller legeattest for gyldig fravær ved tredje eksamensforsøk.  

(3) Ved flere forsøk til eksamen teller beste karakter. 

(4) Med tellende eksamensforsøk menes at studenten: 

a. har bestått eksamen 

b. trekker seg etter avmeldingsfristens utløp eller under eksamen 

c. ikke møter til eksamen 

d. ikke leverer skriftlig eksamen uten tilsyn innen oppgitt frist 

e. får karakteren F/«ikke bestått» 

f. får eksamen annullert på grunn av fusk eller forsøk på fusk 

(5) Bacheloroppgave og andre større prosjektarbeider kan gjentas bare én gang i ny eller omarbeidet 

form. 

 

(6) Studenten kan levere ny eller omarbeidet masteroppgave én gang dersom masteroppgaven er 

vurdert til karakteren F. Det er ikke adgang til å få vurdert ny eller omarbeidet masteroppgave i 

samme studieprogram når masteroppgaven er vurdert med karakteren A til E. 

 



Merknad til § 7-9 

(1) Begrensningen i antall eksamensforsøk gjelder totalt for et emne, også dersom emnet har skiftet 

emnekode, inngår med ulik kode i flere studieprogrammer eller inngår i ny form i et studieprogram i 

tilknytning til en overgangsordning. 

(2) Studenter som har bestått resultat etter tre eksamensforsøk, vil som hovedregel ikke få innvilget 

er fjerde eksamensforsøk. 

(5) og (6) At oppgaven skal være omarbeidet, innebærer at oppgaven må endres betydelig for at den 

skal kunne leveres på nytt. Det er ikke tilstrekkelig bare å gjøre mindre endringer i layout og oppsett. 

Ved omarbeidet oppgave, må endringene også være vesentlige i det faglige innholdet, men må være 

av en slik art at oppgaven fortsatt er innenfor godkjent problemstilling/prosjektbeskrivelse. Ny 

bachelor- eller masteroppgave kan også være innenfor ny problemstilling/prosjektbeskrivelse.  

Det kan gis ekstra veiledning ved omarbeiding av oppgaven. Denne veiledningen bør ikke overstige 

mer enn ti prosent av det opprinnelige timetall med veiledning. 

 

§ 7-10 Digital eksamen 

(1) Høyskolen kan avholde skoleeksamen ved bruk av digitalt eksamensutstyr. 

(2) Ved digital eksamensavvikling av skriftlig eksamen med tilsyn, kan studenten pålegges å ha med 

eget utstyr, som for eksempel bærbar datamaskin. 

(3) Dersom studenten ikke har klargjort utstyret for digital eksamen innen fastsatt frist, kan 

studenten miste retten til å gjennomføre eksamen. 

 

Merknad til § 7-10 

(2) Digital skoleeksamen gjennomføres på studentens egen, bærbare datamaskin. 

Studenten skal være på plass i eksamenslokalet og innlogget i det digitale eksamensverktøyet senest 

30 minutter før eksamen starter slik at utstyret er klargjort før eksamensoppstart. Det kan for 

enkelte emner stilles krav om tidligere fremmøte. Dersom studenten ikke er innlogget i det digitale 

eksamensverktøyet senest 30 minutter før eksamen starter, kan studenten miste retten til å 

gjennomføre eksamen. Ved uforutsette, tekniske problemer vil studenter som har møtt senest 30 

minutter før eksamensstart få hjelp av IT-support. 

 

§ 7-11 Ordinær eksamen  

(1) Ordinær eksamen gjennomføres i det semesteret som er angitt i emneplanen. 

(2) Ved innlevering av hjemmeeksamen kan eksamenskontoret innvilge inntil én ukes utsettelse, hvis 

studenten umiddelbart ved skriftlig legeerklæring eller annen etterprøvbar dokumentasjon kan 

dokumentere at forsinkelsen skyldes egen akutt sykdom eller sykdom, dødsfall, ulykke eller lignende i 

nær familie, eller andre forhold som er utenfor studentens kontroll.  

 

 



Merknad til § 7-11 

(1) Innenfor samme eksamensperiode skal det normalt arrangeres kun én ordinær eksamen i samme 

emne. Studenter som ønsker å forbedre karakter, må melde seg opp til neste ordinære eksamen i 

emnet.  

(2) Søknad om utsatt innlevering sendes eksamenskontoret. Utsettelse av innlevering av 

hjemmeeksamen i inntil én uke inkluderer helg/helligdager. 

 

§ 7-12 Utsatt eksamen ved gyldig fravær 

(1) En student som på grunn av gyldig fravær ikke avlegger ordinær eksamen, har som hovedregel 

rett til å avlegge eksamen i påfølgende semester. Ved studieprogrammer med 

progresjonsbestemmelser kan studenten avlegge utsatt eksamen innenfor samme eksamensperiode, 

eller så tidlig som mulig i påfølgende semester. 

(2) Som gyldig fravær regnes egen sykdom, eller alvorlig sykdom, dødsfall eller ulykke i nærmeste 

familie eller andre særlige grunner. Fravær som skyldes studentens egne handlinger, godkjennes 

ikke. Fravær som blir godkjent, teller ikke som eksamensforsøk, og registreres som «gyldig fravær».  

(3) Studenter som ikke avlegger eksamen, må senest innen én uke etter eksamensdato eller fastsatt 

frist levere skriftlig dokumentasjon for gyldig fravær. Dokumentasjonen må angi eksamensdato, og 

skal som hovedregel være datert senest på eksamensdagen eller dato for innleveringsfrist. 

(4) Studenter som møter, men som blir syke under eksamen, velger om de vil levere eller trekke 

besvarelsen. Ved levering vil besvarelsen sensureres. Når besvarelsen trekkes, må legeerklæring som 

angir fraværsgrunn leveres eksamenskontoret innen én uke etter eksamensdato for å unngå bruk av 

et tellende eksamensforsøk. Legeerklæringen skal som hovedregel være utstedt på eksamensdagen.  

(5) Utsatt eksamen gjennomføres med samme emneplan som ved siste ordinære eksamen. 

 

Merknad til § 7-12 

(4) Dersom besvarelsen er levert til sensurering, kan studenten etterpå ikke påberope seg sykdom. 

(5) Det er deretter studentens eget ansvar å kontrollere hvilken emneplan som gjelder. Det 

innebærer at vurderingsform og vurderingsuttrykk kan være endret. Det kan i emneplanen være 

særskilte krav for å avlegge ny eksamen. 

 

§ 7-13 Ny eksamen ved ikke bestått (kontinuasjonseksamen)  

(1) For studenter som ikke besto ordinær eksamen arrangeres som hovedregel ny eksamen i 

påfølgende semester. Ved studieprogrammer med progresjonsbestemmelser kan studenten avlegge 

ny eksamen innenfor samme eksamensperiode, eller så tidlig som mulig i påfølgende semester. For 

studenter i siste semester av studieprogrammet skal det fortrinnsvis arrangeres en ny eksamen så 

snart som mulig innenfor samme eksamensperiode.  

(2) Innenfor samme eksamensperiode skal det som hovedregel arrangeres kun én ny eksamen i 

samme emne. 



(3) Ved ny eksamen i påfølgende semester gjelder samme emneplan som ved siste ordinære 

eksamen.  

(4) Når et emne tas ut av undervisningstilbudet, plikter høyskolen å arrangere ny eksamen i 

påfølgende semester. Hvis det fremdeles gjenstår studenter som har karakteren F/«ikke bestått» 

eller gyldig fravær i et emne som har utgått, arrangeres ny eksamen en siste gang i derpå følgende 

semester. 

 

Merknad til § 7-13 

(1) For små emner med mindre enn 20 studenter, må det i hvert tilfelle vurderes om ny eksamen skal 

arrangeres. 

For studenter som er i sitt avsluttende semester skal det arrangeres en konteeksamen så snart det er 

praktisk mulig å gjennomføre eksamenen. 

(3) Det er deretter studentens eget ansvar å kontrollere hvilken emneplan som gjelder. Det 

innebærer at vurderingsform og vurderingsuttrykk kan være endret. Det kan i emneplanen være 

særskilte krav for å avlegge ny eksamen. 

 

§ 7-14 Språk og målform 

(1) Eksamensoppgaven skal som hovedregel utformes og besvares på undervisningsspråket som 

fremgår av emneplanen. Dette gjelder for alle vurderingsformer. 

(2) Eksamensoppgaven utformes på den eller de målformer som samsvarer med målformen til de 

oppmeldte studentene, jf. forskrift om målform i eksamensoppgåver. 

(3) Studenten kan søke om å få besvare eksamen eller andre skriftlige arbeider som inngår i 

vurderingsgrunnlaget på et annet språk enn undervisningsspråket. Søknad fremsettes på høyskolens 

skjema for tilrettelegging innen fastsatt frist, jf. § 7-16. 

 

Merknad til § 7-14 

(1) Ved internasjonale studieprogram med undervisning på engelsk, kan det likevel undervises på 

norsk dersom det ikke deltar fremmedspråklige studenter (eller dersom alle studentene snakker og 

forstår norsk). 

Der undervisningen gis på engelsk eller annet fremmedspråk for at studentene skal utvikle evnen til å 

forstå og utøve faget i en internasjonal sammenheng, må undervisningen opprettholdes på engelsk 

eller det aktuelle fremmedspråket, selv om det ikke deltar fremmedspråklige studenter ved 

studieprogrammet. 

 

(2) Høyskolen kan gjøre unntak fra bestemmelsen etter reglene i forskrift om målform i 

eksamensoppgaver § 3 når: 

a) alle studentene har samme målform 

b) eksamensoppgavene er særlig omfattende 



c) fagterminologi mangler eller er ukjent for studentene i en målform 

d) andre særlige tilfeller i henhold til forskrift om målform i eksamensoppgaver § 3 annet ledd  

(3) Studenten kan for eksempel søke om å få besvare eksamen på norsk der undervisningen foregår 

på engelsk, eller på svensk eller dansk der undervisningen foregår på norsk. 

 

Forskrift om målformer i eksamensoppgåver 

 

§ 7-15 Hjelpemidler ved eksamen 

(1) Tillatte hjelpemidler skal opplyses om ved emnestart, i tilknytning til den enkelte eksamen, samt 

tydelig fremgå av emneplanen og eksamensoppgavens forside. 

(2) Studenten har selv ansvar for å ta med tillatte hjelpemidler til eksamen, samt gjøre seg kjent med 

hvordan disse virker. 

(3) Studenten plikter å gjøre alle hjelpemidler tilgjengelig for kontroll. 

(4) Ved eksamen er det ikke tillatt å bruke elektronisk utstyr, eller kommunisere i eksamenslokalet 

eller med omverdenen, med mindre annet fremgår av emneplanen. 

(5) Bruk eller besittelse av ulovlige hjelpemidler i forbindelse med gjennomføring av eksamen, 

betraktes som fusk eller forsøk på fusk, jf. § 8-8. 

 

§ 7-16 Tilrettelegging ved eksamen  

(1) Studenter som ved spesialist- eller legeerklæring dokumenterer fysiske og/eller psykiske 

funksjonsnedsettelser, har rett til å få eksamen tilrettelagt så langt det er praktisk mulig.  

(2) Frist for å levere søknad om tilrettelegging ved eksamen er 15. september for høstsemesteret, og 

15. februar for vårsemesteret. Høyskolens skjema skal benyttes, og dokumentasjon kan ettersendes 

innen fire uker. Unntak fra fristen gjøres kun der det dokumenteres at behovet for tilrettelegging 

oppstår etter fristens utløp, eller ved andre særlige grunner.  

(3) Søknaden må inneholde dokumentasjon av nyere dato fra sakkyndig, som for eksempel lege, 

psykolog, logoped eller annen spesialist. Det skal som hovedregel søkes for hvert studieår, med 

mindre behovet for tilrettelegging er varig. Dokumentasjonen må inneholde en beskrivelse av 

funksjonsnedsettelsen og behovet for tilrettelegging. 

(4) Tilretteleggingen skal oppveie for de ulemper funksjonsnedsettelsen gir ved eksamen. 

Tilretteleggingen skal ikke gi en fordel i forhold til medstudenter, og må ikke føre til en reduksjon av 

de faglige kravene som stilles for vurdering av oppnådd læringsutbytte. Tiltak som innvilges skal være 

tilstrekkelig, men vil ikke alltid være optimale ut fra studentens egne ønsker eller vurdering av behov. 

(5) Vedtak om individuell tilrettelegging ved eksamen fattes på bakgrunn av studentens søknad, 

vurdering av dokumentasjon fra sakkyndig, bestemmelser gitt i lov og forskrift, samt faglige hensyn. 

En diagnose gir ikke automatisk rett til tilrettelegging. Studenten kan ved henvendelse til 

eksamenskontoret få bekreftelse for sitt behov for tilrettelegging som legges ved 

eksamensbesvarelsen. 



 

Merknad til § 7-16 

(1) Det kan gis tilrettelegging i form av utvidet eksamenstid, regulerbar stol, bruk av medbrakt 

spesialstol, pc, eget rom og lignende. 

 

tilrettelegging. Unntak kan være at tilstanden er av så alvorlig karakter at den regnes som en 

funksjonsnedsettelse. Behovet må dokumenteres av lege/sakkyndig. 

Endring av vurderingsform innvilges bare unntaksvis da vurderingsform må ses i sammenheng med 

læringsutbyttebeskrivelser og fagspesifikke egenskaper.  

Utydelig håndskrift eller dårlige skriveferdigheter gir ikke rett til tilrettelegging ved eksamen.  

Allergi og/eller astma gir som hovedregel ikke grunnlag for individuell tilrettelegging ved eksamen. 

Ved dokumenterte, særlige alvorlige tilfeller kan det gi grunnlag for ekstra tid til hvile og/eller 

nødvendig medisinering. 

Det innvilges som hovedregel ikke utvidet tid ved hjemmeeksamen.  

Studenter som ønsker å amme under gjennomføring av skoleeksamen, og studenter som kan 

dokumentere andre, særlige behov, kan søke om å få utvidet eksamenstid. Utvidet eksamenstid 

tilsvarer et tillegg på 30 minutter ved skriftlig eksamen av tre og fire timers varighet, og én time ved 

skriftlige eksamen med varighet fem timer eller mer. Det gis ikke tilleggstid for eksamen under tre 

timers varighet.  I særskilte, dokumenterte tilfeller kan det innvilges utvidet eksamenstid med inntil 

én time ved. Ved eksamen med varighet på fire timer eller mindre, og inntil to timer for kan det 

innvilges 25 prosent utvidet eksamenstid. Ved eksamen med varighet på seks timer, kan det innvilges 

inntil to timer ekstra. 

Det er ikke adgang til å bruke retteprogram ved eksamen i norsk eller andre språkfag.  

Studenter med annet morsmål enn norsk kan søke om å få benytte ordinær 

rettskrivningsordbok/synonymordbok eller tospråklig rettskrivningsordbok/synonymordbok ved 

skoleeksamen. 

 

§ 7-17 Eksamenssted 

(1) Eksamenssted er som hovedregel høyskolens lokaler ved det studiestedet studenten tilhører eller 

der undervisningen i emnet gjennomføres. 

(2) Studenter som skal gjennomføre deler av studiet i utlandet, og som ønsker å avlegge eksamen i 

høyskolens emner, må normalt gjøre dette mens de oppholder seg i Norge. 

(3) Studenten kan i særlige tilfeller etter søknad innvilges dispensasjon for å avlegge eksamen ved 

annet eksamenssted. Søknad, med det eksterne eksamensstedets kontaktinformasjon, må være 

mottatt av eksamenskontoret innen 15. oktober eller 15. mars. 

(4) Studenten ilegges en avgift som dekker eventuelle, interne merkostnader, og må videre dekke 

eventuelle kostnader som det eksterne eksamensstedet krever. Studenten må selv inngå avtale med 

den eksterne utdanningsinstitusjonen. 



(5) Studenter ved andre utdanningsinstitusjoner som ønsker å benytte høyskolen som 

eksamenslokale, kan søke om å avlegge eksamen ved høyskolen. Hvis dette innvilges, skal det i 

henhold til gjeldende satser betales et gebyr per eksamen per student, samt eventuell godtgjørelse 

for eksamensvakt. 

 

Merknad til § 7-17  

 

(3) Med annen utdanningsinstitusjon menes normalt annen høyskole, universitet eller 

folkeuniversitet som tilbyr høyere utdanning. Det tillates normalt ikke at studenten avlegger 

eksamen ved egen arbeidsplass. 

En student ved Høgskolen i Sørøst-Norge som har fått innvilget og avlegge eksamen ved eksternt 

eksamenssted, må betale et gebyr på kr. 1000 per eksamen. Søknad må fremsettes 1. september for 

høstsemesteret, og 1. februar for vårsemesteret.  

(5) Studenter ved andre utdanningsinstitusjoner som har fått innvilget og benytte Høgskolen i Sørøst-

Norge som eksamenslokale, betaler et gebyr på kr. 1500 per eksamen per student, samt eventuell 

godtgjøring for eksamensvakt. 

 

Kapittel 8. Sensur, klage og fusk 
 

§ 8-1 Oppnevning av sensorer 

(1) Fakultetet oppnevner og godkjenner sensorer.  

(2) Ekstern sensor må ha minst én av følgende kvalifikasjoner: 

  

a. være ansatt på høyskolelektor- eller amanuensisnivå eller høyere nivå ved universitet, høyskole 

eller annen forskningsinstitusjon 

b. ha dokumentert, vitenskapelig kompetanse innen aktuelt fagområde som kvalifiserer for 

ansettelse som minimum høyskolelektor eller amanuensis ved universitet, høyskole eller annen 

forskningsinstitusjon 

c. i særlig tilfelle være kvalifisert innen emnet gjennom relevant yrkespraksis. 

(3) Ekstern sensor kan ikke være tilsatt ved høyskolen og kan heller ikke ha ansvar for undervisning i 

emnet ved høyskolen i samme studieår som vurderingen finner sted. 

 

Merknad til § 8-1 

(1) Sensor ved ordinær eksamen sensurerer normalt også ved ny eksamen. 

(3) Ekstern sensor kan ikke være timelærer i det emnet som skal vurderes. 

 

 



§ 8-2 Sensorordninger 

(1) Det skal være ekstern sensur av vurderingen eller vurderingsordningen, jf. universitets- og 

høyskoleloven § 3-9 første ledd.  

(2) Det skal benyttes to sensorer, hvorav minst én ekstern i følgende tilfeller: 

a. ved bedømmelse av bachelor- og masteroppgaver  

b. ved ny sensurering etter universitets- og høyskoleloven § 5-2 om klage ved formelle feil 

ved eksamen, og ved ny sensurering etter universitets- og høyskoleloven § 5-3 om klage over 

karakterfastsettelse 

c. ved sensur av fritt emne/spesialpensum  

d. ved første gangs sensur av nytt emne 

(3) Ekstern sensor avgjør når det er uenighet mellom intern og ekstern sensor. Ved uenighet mellom 

to interne sensorer, oppnevnes en tredje, ekstern sensor som avgjør sensuren.  

(4) Ved bedømmelse av muntlig eller praktisk eksamen skal det benyttes to sensorer. 

(5) Styret gir rektor fullmakt til å fastsette nærmere regler for sensorordningen. 

 

Merknad til § 8-2 

(1) Uhl. § 3-9 første ledd stiller krav om medvirkning fra ekstern sensor, enten vurdering av den 

enkelte besvarelse eller gjennom ekstern evaluering av vurderingsordningene. Systemet med ekstern 

evaluering av vurderingene eller vurderingsordningene skal også ivareta studentenes rettssikkerhet 

ved å sikre lik og upartisk bedømmelse av studentenes prestasjoner. Fakultetene bestemmer selv 

hvordan ekstern deltakelse skal foregå, enten ved den enkelte vurdering eller ved ekstern evaluering 

av vurderingsordningene.  

Elementer i en ordning med ekstern deltakelse kan for eksempel være ekstern deltakelse ved 

oppgaveutforming og fastsetting av vurderingskriterier, ekstern stikkprøvekontroll av vurderinger 

foretatt av intern sensor, ekstern sensur av bestemte andeler av vurderingene som regnes inn i 

endelig karakter, og ekstern sensur av større skriftlige arbeider som prosjekter og porteføljer. 

(Ot.prp. nr. 40 (2001-2002) pkt. 12.1.10, merknader til § 50 nr. 1, s. 53.)  

For maritime sertifikatutdanninger skal minst 25 prosent av de eksterne sensorene være tilsatt ved 

andre høyskoler/universiteter som har maritim utdanning. . 

(2) På eksamener hvor det ikke er krav til to sensorer bør det i tillegg til intern sensor hvert år bli 

benyttet ekstern sensor på minst 1/3 av emnene, slik at alle emnene i løpet av en treårsperiode har 

hatt ekstern sensur. 

(3) Dette innebærer at det ikke skal oppnevnes en ny, ekstern sensor, men at den allerede 

oppnevnte eksterne sensorens vurdering blir lagt til grunn ved uenighet.  

Dersom det blir benyttet bare en sensor på en del av besvarelsene, bør tvilstilfeller drøftes med 

ekstern sensor. I særlige tilfeller bør det oppnevnes en tredje sensor.   

(4) Det er i disse tilfellene valgfritt om det benyttes to interne sensorer, en intern og en ekstern 

sensor eller to eksterne sensorer. 



 

(5) Denne bestemmelsen vil ivareta løpende endringer i universitets- og høyskoleloven, som for 

eksempel nasjonale regler og føringer om sensorordningen. 

 

§ 8-3 Sensur 

(1) Innleverte besvarelser skal sensureres.  

 

(2) Etter justerende muntlig eksamen for individuelle bachelor- og masteroppgaver kan 

emnekarakteren justeres med maksimalt én karakter. 

(3) Sensurfrist og sensur kunngjøres i StudentWeb. Studenten er selv ansvarlig for å gjøre seg kjent 

med kunngjøring av sensurfrist og sensur. 

(4) Ved muntlig og praktisk eksamen, skal sensuren som hovedregel kunngjøres for studenten samme 

dag som eksamen er gjennomført. 

(5) Sensur skal foreligge senest tre uker etter eksamensdato. Styret kan bestemme at sensurfristen 

skal forlenges når det foreligger særskilt grunn, jf. universitets- og høyskoleloven § 3-9 fjerde ledd.  

(6) Sensur for masteroppgaver og tilsvarende større, skriftlige arbeider med omfang 30 studiepoeng 

eller mer, skal foreligge senest åtte uker etter innleveringsfristen.   

 

Merknad til § 8-3 

(1) Innleverte besvarelser kan ikke leveres tilbake, suppleres eller unndras sensur. 

Sensuren er i utgangspunktet individuell, også ved gruppeeksamener, med mindre annet er angitt i 

emneplanen. I særskilte tilfeller, hvor forutsetningen for gruppedeltagelse ikke er oppfylt. I slike 

tilfeller kan det i samråd med aktuell faglærer bestemmes at karakter fra gruppeoppgaver justeres 

individuelt etter muntlig eksaminasjon, selv om dette ikke er forutsatt i studieplan. 

 

(2) Ved gruppeoppgaver, kan karakteren etter justerende muntlig eksamen justeres mer enn én 

karakter. Det kan ikke gis karakteren F/«ikke bestått» på justerende muntlig ved gruppeoppgaver 

(5) Etter universitets- og høyskoleloven § 3-9 fjerde ledd skal sensur foreligge innen tre kalenderuker, 

uavhengig av antall virkedager i de aktuelle ukene. Dersom sensurfristen faller på en lørdag, helligdag 

eller dag som er likestilt med en helligdag, forlenges fristen til nærmeste virkedag, jf. 

forvaltningsloven § 41. 

Unntak fra sensurfristen for den enkelte eksamen skal bare gis når det er tale om enkeltstående, 

uforutsette alvorlige situasjoner. Hvis slike situasjoner gjentar seg, må det gjøres en løpende 

vurdering for å hindre at dette skjer igjen. Terskelen for unntak begrunnet i for eksempel 

sensormangel må være svært høy, begrunnes og søkes om. 

Sensorveiledningen skal gjøres tilgjengelig for studentene etter at karakterene er fastsatt. 

 



§ 8-4 Forsinket kunngjøring av sensur 

 

For sensur som er mer enn én uke forsinket, jf. universitets- og høyskoleloven § 3-9 fjerde ledd, 

iverksettes økonomiske sanksjoner overfor ansvarlig fakultet. For emner hvor utsatt sensurfrist er 

innvilget av styret, iverksettes økonomiske sanksjoner fra og med første arbeidsdag etter dato for 

utsatt sensurfrist. 

 

Merknad til § 8-4 

 

Satsene på dagmulkten inntas i rutiner og arbeidsbeskrivelser for sensur i kvalitetssystemet. 

Eventuelt utløste dagbøter skal forvaltes av Læringsmiljøutvalget, som etter søknad fra 

Studentdemokratiet kan bevilge deler av disse midlene til læringsfremmende aktiviteter. 

 

§ 8-5 Begrunnelse for karakterfastsettelse 

(1) Studenten har rett til begrunnelse for karakterfastsettelse, jf. universitets- og høyskoleloven § 5-

3.  

(2) Krav om begrunnelse må fremsettes skriftlig innen én uke etter at sensuren er kunngjort for 

studenten. Begrunnelse skal normalt være gitt innen to uker.  

(3) Krav om begrunnelse for karakterfastsettingen for muntlig eksamen, praktiske ferdigheter, eller 

eksamen i utøvende, kunstneriske, praktiske og estetiske emner, må fremsettes umiddelbart etter at 

karakteren er meddelt studenten.  

 

Merknad til § 8-5 

(1) Tidspunkt for kravet, samt når begrunnelsen er gitt, skal registreres. Dersom en student avslår 

muntlig begrunnelse, regnes begrunnelsen som gitt, og det skal registreres når tidspunkt for 

begrunnelsen ble forsøkt gitt og avslått. Ved digital eksamen anses begrunnelse som gitt når sensor 

deler sine kommentarer fra sensuren. Det forutsettes at sensor gir tilstrekkelige kommentarer til at 

disse kan anses som en begrunnelse. 

I begrunnelsen skal det gjøres rede for de generelle prinsippene som er lagt til grunn for 

bedømmelsen, og for bedømmelsen av studentens prestasjon. Sensorveiledning eller andre skriftlige 

retningslinjer for bedømmelsen skal være tilgjengelig for studenten etter at karakter er fastsatt.  

Begrunnelse for karakterfastsettelsen kan ikke påklages. Dersom begrunnelsen avdekker at det 

åpenbart har vært gjort formelle feil ved første gangs karakterfastsettelse, skal det vurderes om 

oppgaven kan sensureres på nytt eller om det må gjennomføres ny eksamen, jf. uhl. § 5-2. 

(2) Studenten må benytte høyskolens elektroniske skjema ved fremsettelse av krav om begrunnelse.  

Dersom begrunnelsen ikke kan gis innen to uker skal studenten varsles og samtidig informeres om 

når begrunnelsen foreligger.  

 

 



§ 8-6 Klage på karakter 

(1) Studenten kan klage på karakteren innen tre uker etter at sensurvedtaket er kunngjort eller fra 

det tidspunktet begrunnelse for karakter er gitt, jf. universitets- og høyskoleloven §§ 5-2 og 5-3.  

(2) Bedømmelse av muntlig eller praktisk vurdering, som etter sin art ikke lar seg etterprøve, kan ikke 

påklages, jf. universitets- og høyskoleloven § 5-3 femte ledd. 

(3) Studenten kan fremsette individuell klage på karakter ved gruppeeksamen. En eventuell endring 

av karakter etter klage vil kun gjelde for den studenten som har klaget. 

(4) Ved klage på karakter foretas ny sensur, jf. universitets- og høyskoleloven § 5-3 fjerde ledd. Ny 

vurdering foretas av to nye sensorer, hvorav minst én sensor skal være ekstern, jf. universitets- og 

høyskoleloven § 3-9 femte ledd. 

(5) Ny karakter kan fastsettes både til gunst og ugunst for klager. Ny sensur kan ikke påklages, jf. 

universitets- og høyskoleloven § 5-3 sjette ledd. 

 

Merknad til § 8-6 

(1) Klagen skal fortrinnsvis fremsettes på høyskolens elektroniske skjema. 

(2) For bachelor- og masteroppgaver, hvor karakteren er fastsatt på grunnlag av både skriftlig og 

muntlig vurdering og ny sensur av den skriftlige delen fraviker fra første sensur, skal det også 

avholdes ny, muntlig vurdering som del av klagesensuren. Dette gjelder både om endringen gjøres til 

gunst eller ugunst for studenten.  

Studenten kan be om begrunnelse på karakter som er oppnådd ved klagesensur. 

(3) Ved gruppeeksamen er det individuell klagerett uavhengig om det er mulig å identifisere klagers 

bidrag eller ei. Hvis karakteren omgjøres etter klage, skal den nye karakteren kun gjelde for den eller 

de studenten(e) som har klaget på karakteren. Dette innebærer at for den eller de studenten(e) som 

ikke klager, vil karakteren gitt ved første sensur bli stående. Den individuelle retten til å klage 

innebærer også en individuell rett til ikke å klage. 

(4) Sensorene skal ikke ha opplysninger om karakter, begrunnelse for karakter, eller studentens 

eventuelle begrunnelse for klagen.  

Forvaltningslovens regler gjelder for klagebehandlingen, og innebærer blant annet at klagen skal 

avgjøres uten ugrunnet opphold. Dersom det tar uforholdsmessig lang tid å behandle klagen, skal 

den som saksbehandler sende et foreløpig svar til klageren, hvor det gis informasjon om årsaken til 

en lengre saksbehandlingstid og angi når man regner med å få klagen behandlet. 

Dersom det fremmes klage over formelle feil og klage på karakterfastsettelse samtidig, bør klage 

over formelle feil avgjøres først. En slik klage kan medføre at sensurvedtaket oppheves. 

(5) Dersom nytt forslag i universitets- og høyskoleloven § 5-3 sjette ledd blir vedtatt foreslås det 

følgende merknadstekst til bestemmelsen: Hvis karakteren ved ny sensur avviker med to eller flere 

karakterer fra opprinnelig sensur, skal det foretas ytterligere en vurdering før endelig karakter 

fastsettes, jf. universitets- og høyskoleloven § 5-3 sjette ledd. Ved vurderingen skal all 

dokumentasjon være tilgjengelig, da dette ikke er en tredje runde med ordinær sensur og 

bestemmelsen om blind sensur i uhl. § 5-3 fjerde ledd kommer derfor ikke til anvendelse. 

Underretning til klager om klagens utfall skjer først når endelig karakter foreligger. 



Dersom klagen gjelder et emne som inngår i et utstedt vitnemål, må dette leveres tilbake til 

høyskolen dersom ny sensur avviker fra første sensur. 

 

§ 8-7 Klage over formelle feil ved eksamen 

(1) En student som har avlagt eksamen, prøve eller et annet arbeid som bedømmes med karakterer, 

kan klage på formelle feil innen tre uker etter at studenten har blitt eller burde være kjent med 

feilen, jf. universitets- og høyskoleloven § 5-2. Studenten kan fremsette individuell klage på formelle 

feil ved gruppeeksamen. 

(2) Ny sensur skal foretas av to nye sensorer, hvorav én ekstern, jf. universitets- og høyskoleloven § 

3-9 femte ledd. 

(3) Finner høyskolen eller høyskolens klagenemnd at det er begått formelle feil som kan ha hatt 

betydning for én eller flere av studentenes prestasjoner eller bedømmelsen av disse, kan det 

bestemmes at det skal foretas ny sensur enten bare for klager, eller for alle studenter som har avlagt 

eksamen. Det kan også bestemmes at eksamen skal annulleres, og at det skal avholdes ny eksamen. 

(4) Karakterfastsetting ved ny sensur etter klage på formelle feil kan påklages, jf. universitets- og 

høyskoleloven § 5-3. 

 

Merknad til § 8-7 

(1) Skriftlig begrunnet klage over formelle feil fremsettes til eksamenskontoret.  

Eksamenskontoret skal i samarbeid med fakultetet vurdere klagen. Dersom klagen ikke tas til følge, 

saken oversendes høyskolens klagenemnd så snart den er tilrettelagt, jf. forvaltningsloven § 33 fjerde 

ledd.  

Arbeidsbeskrivelse: klage over formelle feil 

Uavhengig av om eksamen er gjennomført individuelt eller i gruppe, har en enkeltstudent rett til å 

fremsette klage over formelle feil. Endring i karakter etter klagesensur får i utgangspunktet bare 

virkning for studenter som har fremsatt klage, med mindre vilkårene i tredje ledd er oppfylt.  

(2) To nye sensorer vil si sensorer som ikke tidligere har medvirket ved bedømmelsen av klagerens 

besvarelser.  

(3) I enkelte tilfeller kan det være nødvendig å gjennomføre ny sensur eller ny eksamen selv om de 

aktuelle studentene ikke ønsker det. Fakultet kan også fatte vedtak om ny sensur eller ny eksamen 

hvis det oppdages slike feil uten at det er fremsatt formell klage.  

Dette regnes som et enkeltvedtak, og studentene som blir berørt av en slik beslutning må skriftlig 

underrettes med mulighet for å påklage vedtaket. Dersom en student innen klagefristen påklager 

vedtaket, skal fakultetet tilrettelegge saken og oversende den til høyskolens klagenemnd for 

behandling. 

Ny sensur eller pålegg om ny eksamen eller prøve vil kunne være aktuelt der den formelle feilen 

innebærer at studentene har hatt en urimelig fordel, for eksempel der eksamensoppgavene har vært 

kjent blant studentene på forhånd.  



I andre tilfeller kan den formelle feilen være av en slik art at den har bidratt til at studentene har 

levert en dårligere eksamensbesvarelse enn det deres reelle kunnskapsnivå skulle tilsi. I tillegg er det 

tilfeller der noen studenter kan ha prestert dårligere, for eksempel hvis den formelle feilen består i 

støy eller lignende i eksamenslokalet, for kort tid på eksamen, eller en uklarhet eller feil i 

eksamensoppgaven. I slike tilfeller vil det være tilstrekkelig at de studentene som ønsker det, får 

tilbud om ny eksamen eller sensur. 

 

§ 8-8 Fusk 

(1) Fusk eller forsøk på fusk kan medføre annullering av eksamen, arbeidskrav eller kurs, utestenging 

fra høyskolen og tap av retten til å avlegge eksamen i inntil ett år ved alle utdanningsinstitusjoner 

etter universitets- og høyskoleloven. 

(2) Som fusk eller forsøk på fusk regnes blant annet: 

a. bruk av andre hjelpemidler enn de som er tillatt i emneplanen. Det samme gjelder dersom 

studenten har slike hjelpemidler tilgjengelig ved gjennomføring av eksamen, selv om det ikke 

kan påvises at hjelpemiddelet har vært i bruk 

b. ulovlig samarbeid med andre 

c. plagiering av faglitteratur, internettsider og eget eller andres arbeid uten tilstrekkelig 

kildehenvisning  

d. dersom besvarelsen åpenbart er utarbeidet av andre 

e. medvirkning til fusk 

(3) Når det oppstår mistanke om fusk eller forsøk på fusk, skal studenten straks gjøres oppmerksom 

på dette. Studenten skal gis rett til å fullføre eksamen.  

(4) Dersom høyskolen reiser sak om utestenging, har studenten rett til bistand fra advokat og 

dekning av advokatutgifter, jf. universitets- og høyskoleloven § 4-8 femte ledd. 

 

Merknad til § 8-8 

 

(1) Også fusk ved gjennomføringen av arbeidskrav omfattes av bestemmelsen.  

 

Mistanke om fusk eller forsøk på fusk ved gruppeeksamen der det er gitt samme karakter for hele 

gruppen, vurderes individuelt for hver student. Fastsatt karakter blir gjeldende for studentene som 

ikke er omfattet av mistanke om fusk eller forsøk på fusk. 

(2) b) Av hensyn til kravene til forutsigbarhet for studentene skal det fremkomme tydelig, ved skriftlig 

informasjon, hvorvidt det er tillatt med samarbeid om besvarelsen og rammene for dette.  

Ulovlig samarbeid kan være både mellom enkeltstudenter eller grupper av studenter, samt 

utenforstående i eksamenssituasjonen. Kommunikasjon mellom studenter på skoleeksamen (i eller 

utenfor eksamenslokalet) blir betraktet som fusk.  

Samarbeid på tvers av grupper som fører til tekstlikhet i ulike gruppebesvarelser kan bli betraktet 

som fusk, dersom annet ikke fremgår av oppgaveteksten.  



Det samme gjelder også samarbeid mellom enkeltindivider under hjemmeeksamen, på fagoppgaver 

osv. som fører til tekstlikhet i besvarelser eller som gir en eller begge kandidater urettmessige 

fordeler i eksamens-situasjonen. 

(2) c) Plagiering er å fremstille andres arbeid og ideer som sine egne, for eksempel ved å kopiere 

tekst, bruke andres sitater eller parafrasering uten tilstrekkelig kildehenvisning. Dette kan også være 

avskrift av tidligere innleverte oppgaver eller eksamener som er skrevet av studenten selv eller av 

andre, uten tilstrekkelig kildehenvisning. Dette er også typisk for en besvarelse som er preget av 

manglende selvstendighet. 

(2) d) Denne bestemmelsen gjelder ikke tilfeller hvor studenten har kopiert andres verk, men hvor 

besvarelsen er skrevet av andre enn studenten selv. 

(3) Studenten har rett til å fullføre og levere inn sin besvarelse selv om mistanke om fusk oppstår 

under eksamensgjennomføringenF. 

(4) Studenten kan la seg bistå av fullmektig ved ethvert trinn i saksbehandlingen, men høyskolen 

dekker utgiftene til advokatbistand når det reises sak om utestenging. Dette skjer først når saken er 

oversendt og vurdert av klagenemndas sekretariat. 

Arbeidsbeskrivelse: Mistanke om fusk 

 

Kapittel 9. Vitnemål og sluttdokumentasjon 

 
§ 9-1 Vitnemål og karakterutskrift 

 
(1) For oppnådd grad, yrkesutdanning og praktisk-pedagogisk utdanning utstedes vitnemål på norsk. 

For engelskspråklig studieprogram utstedes vitnemål på engelsk.   

(2) Vitnemål utstedes automatisk til de studentene som etter normert studietid oppfyller kravene. 

Studenten kan reservere seg mot å få utstedt vitnemål i inntil to semestre. 

(3) Studenter som ikke fullfører utdanningen til normert tid, må selv fremsette søknad om utstedelse 

av vitnemål. 

(4) Vitnemål for selvkomponert eller yrkesrettet bachelorgrad utstedes etter søknad. Søker må selv 

dokumentere at kravene er oppfylt på søknadstidspunktet, jf. § 3-2. 

(5) Studenter som har vitnemål for utdanning med et omfang av 180 studiepoeng eller mer, kan ikke 

få tildelt ny bachelorgrad innenfor samme fagområde. Studenten må opplyse om vitnemål utstedt fra 

andre utdanningsinstitusjoner. 

(6) Vitnemål for oppnådd grad utstedes i ett eksemplar. Dersom det blir sannsynliggjort at vitnemålet 

er tapt, utstedes duplikat mot vederlag. 

(7) Utdanning som ikke er omfattet av første ledd dokumenteres med karakterutskrift, alternativt 

med øvrig sluttdokumentasjon. 

 

 



Merknad til § 9-1 

(1) Studenten har ikke krav på oversettelse av vitnemål og høyskolen kan heller ikke tilby dette som 

en betalt tjeneste. 

(2) Frist for å reservere seg mot å få utstedt vitnemål er 1. juni. 

(3) Vitnemålet skal inneholde de antall studiepoeng som er normert for graden. Overskytende 

studiepoeng dokumenteres med karakterutskrift. 

Studenter som har forbedret karakterer etter at vitnemål er utstedt, vil få dokumentert nye 

karakterer med karakterutskrift. 

Det kan utstedes duplikat av vitnemål for et honorar på kr. 500. For eldre vitnemål som ikke finnes i 

høyskolens database, vil utstedt duplikat koste kr. 1000. 

(7) En karakterutskrift forstås vanligvis som en dokumentasjon som viser emne og karakter.  

Sluttdokumentasjon kan utstedes som dokumentasjon på gjennomføring av et kortere studium. Disse 

studiene er ikke gradsgivende og vil ikke få et vitnemål. Sluttdokumentasjon skal utover angivelse av 

karakter inneholde en dokumentasjon på innholdet av studiet, som for eksempel læringsutbytte 

m.m. 

 

 

§ 9-2 Diploma supplement 

(1) Sammen med utstedelse av vitnemål skal det utferdiges Diploma Supplement og er kun gyldig 

sammen med vitnemålet. 

(2) Diploma supplement er et internasjonalt vitnemålstillegg som gir en utfyllende beskrivelse på 

engelsk av kvalifikasjonene studenten har oppnådd. 

 

§ 9-3 Tilknytningskrav for utstedelse av vitnemål 

(1) For at høyskolen skal kunne tildele en grad eller utstede vitnemål for fullført utdanning, må minst 

60 av studiepoengene som skal inngå i beregningsgrunnlaget, være avlagt ved høyskolen. 

 

(2) For godskriving av utdanning som tidligere har inngått i beregningsgrunnlaget for en grad, eller 

som del av en grad eller yrkesutdanning, må studenten i tillegg ha avlagt minst 60 nye studiepoeng 

ved høyskolen før det kan utstedes et nytt vitnemål eller tildeles en ny grad, jf. forskrift om 

godskriving av høyere utdanning § 3. 

 

Merknad til § 9-3 

(1) Det er kun gjort unntak fra tilknytningskravet for fellesgrader, og godskrivingsforskriften angir 

ingen øvrig dispensasjonsadgang. 

 

Godskrivingsforskriften 



 

Kapittel 10. Sluttbestemmelser 

 
§ 10-1 Ikrafttredelse 

(1) Denne forskriften trer i kraft fra og med 1. juli 2018. 

(2) Samtidig oppheves forskrift 18. desember 2015 nr. 1864 om opptak, studier og eksamen ved 

Høgskolen i Sørøst-Norge. 
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Høringssvar til Høring – forskrift om studie 
og eksamen ved Høgskolen i Sørøst-Norge  
 

Studentdemokratiet i Sørøst-Norge (Studentdemokratiet) takker for muligheten til å svare på 

høring om studie og eksamensforskriften ved Høgskolen (Universitet) i Sørøst-Norge.  

Studentdemokratiet er spesielt positive til:  

 Forslaget om å fjerne den absolutte begrensningen med forbud mot deleksamener 

for emner på 10 studiepoeng eller mindre.  

 Forslaget om at studiesituasjonen skal tilrettelegges for studenter som deltar i 

studentpolitisk arbeid ved høyskolen (universitetet).  

 Forslaget om å innføre økonomiske sanksjoner ved forsinket sensur.  

Videre er det det noen konkrete punkter i høringen vi ønsker å kommentere. 

Definisjonsliste 

Å ha en definisjonsliste i et eget dokument kan i Studentdemokratiets øyne gjøre forskriften 

mer brukervennlig da dokumentet med definisjonslisten kan ha en støttefunksjon i lesingen 

av forskriften. Videre slipper brukeren av forskriften å måtte bevege seg frem og tilbake i 

selve forskriften dersom h*n er usikker på en definisjon. Brukeren kan da benytte seg av 

definisjonslisten ved behov og få en helhetlig og oversiktlig forståelse av dokumentet.  

Skal definisjonslisten være i et eget dokument er det viktig at definisjonene står til 

forskriften og at forskriften referer til dokumentet. 

Studentene skal ha klare og trygge rammer når det kommer til forskriften. Det å ha 

definisjonslisten i et eget dokument kan ha en motsatt virkning og skape uro og usikkerhet 
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for studentene dersom denne endres ofte. Det er positivt at det å ha definisjonslisten i et 

eget dokument gjør det lettere å supplere definisjonslisten, men det at terskelen for å endre 

definisjoner senkes ser vi som uheldig.  

Fjerne krav til antall sensorer 

Studentdemokratiet støtter ikke forslaget om å fjerne det generelle kravet om at det skal 

være to sensorer ved alle eksamener. Det at det er to sensorer som vurderer eksamenen kan 

øke kvalitetssikringen av sensuren og trygge studentene på prosessen rundt sensuren.  

Fjernes kravet om antall sensorer mener vi allikevel at det alltid bør være to sensorer på 

muntlige og praktiske eksamener og eksamener som baserer seg på tidligere innleveringer i 

et emne hvor studenten ikke er anonym. Det er viktig at studentene får en rettferdig og 

kvalitetssikret karakter som ikke blir påvirket, hverken positivt eller negativt, av sensorens 

tidligere erfaringer med studenten. 

Øke sensurfristen fra «seks» til «åtte» uker  

Studentdemokratiet er mot forslaget om å øke sensurfristen på masteroppgaver og andre 

lignende store oppgaver som bacheloroppgaver fra «seks» til «åtte» uker. En økt sensurfrist 

kan by på utfordringer knyttet til jobbsøking, søking til etter/videreutdanninger og søking til 

mastergrader. Er det i tillegg muntlig høring til oppgaven kan det igjen bli ekstra lang 

ventetid. 

Fjerning av dagens krav for å kunne sette opp kontinuasjonseksamen ved stryk 

Studentdemokratiet støtter forslaget om å fjerne kravet om at kontinuasjonseksamen kun 

settes opp dersom minst fem av de studentene som stryker krever det. Det er stor variasjon 

på hvor mange studenter det er på de ulike emnene. Dagens krav tar ikke hensyn til denne 

variasjonen og bidrar til en mer krevende og utfordrende studiehverdag for studentene på 

de små emnene. Videre er det uheldig for studentene som må vente inntil ett år før de kan 

ta eksamenen på ny da dette kan skade studentenes studieprogresjon og hindre at 

studentene fullfører til normert tid. 

Utfyllende liste over eksamensformer 
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Studentdemokratiet stiller seg positive til den utfyllende listen over de ulike 

eksamensformene som kan benyttes. Det har kommet innspill fra enkeltstudenter om at det 

bør legges inn krav om at skriftlige skoleeksamener skal gjennomføres digitalt.  

Øke fristen for å melde seg av eksamen/bachelor-/masteroppgave 

Studentdemokratiet er mot forslaget om å øke fristen for å melde seg av ved 

eksamen/bachelor-/masteroppgave fra «fire» til «seks» uker. Det kan oppstå situasjoner 

som fører til at en student må melde seg av, og vi ser på det som uheldig at det ikke tas 

hensyn til de uforutsette situasjonene. Videre er veiledere ved bachelor- og masteroppgaver 

ofte utilgjengelige i perioder, noe som kan føre til at studenten får veiledningen som kan vise 

at oppgaven ikke kan bli ferdige relativt sent. Dagens ordning med «fire» uker bør derfor bli 

stående. 

Antall forsøk på arbeidskrav 

Studentdemokratiet mener at teksten i dagens forskrift om arbeidskrav bør bli stående eller 

tydeliggjort. Vi har opplevd at utfordringene knyttet til tolkningen av bestemmelsen har 

ligget hos ansatte som har prøvd å tolke til bestemmelsen slik at den ikke er gunstig for 

studentene. Studentene bør få tre forsøk på å få arbeidskrav godkjent. Endres denne 

bestemmelsen må det stilles større krav til veiledning ved et eventuelt ikke godkjent 

arbeidskrav.  

Vi ser også bestemmelsen som er foreslått som uheldig ettersom flere emner har 

arbeidskrav som blir gjennomført ukene rett før eksamen. Bestemmelsen, slik den er forslått 

med "studenten gis rett til å gjennomføre ett nytt forsøk før eksamensavviklingen, dersom 

dette er praktisk gjennomførbart" vil i praksis bety at flere studenter kun vil få ett forsøk på 

arbeidskravene som legges opp nærme eksamen. Dette kan føre til at flere studenter ikke får 

gjennomført eksamen.  

Det bør heller etableres klare og tydelige rammer for når arbeidskrav som må være godkjent 

før studenten kan gå opp til eksamen må være gjennomført. Slike rammer skaper gode 

forutsetninger for studentene, faglærerne og de emneansvarlige.  

Vi er mot en innskrenkning av studentenes forsøk på arbeidskrav og mener at det heller bør 

utarbeides bedre rammer for gjennomføringen av arbeidskrav ved USN. 



 

4 
 

Obligatorisk aktiviteter og krav til tilstedeværelse 

Studentdemokratiet støtter forslaget om å skille mellom obligatorisk aktivitet og arbeidskrav 

i forskriften. Flere studenter har erfart at forelesere/emneansvarlige kaller tilstedeværelse 

for arbeidskrav for å kunne kreve at studentene må møte i undervisningen for å kunne gå 

opp til eksamen. Forslaget, slik det ligger bidrar til at det blir en slutt på denne praksisen og 

sørger for at studentene får en klarere studiehverdag.  

Videre er det positivt at det legges til at studenter kan gis fritak fra obligatoriske aktiviteter 

og krav om tilstedeværelse ved dokumentert sykdom og i andre særlige tilfeller dersom det 

er forsvarlig. Denne ordningen vil skape en tryggere og mindre stressende studiehverdag for 

studentene. 
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Svar på høring - forskrift om studier og eksamen ved Høgskolen i Sørøst-Norge, 
fra Fakultet for helse- og sosialvitenskap 

Fakultetet for helse- og sosialvitenskap gir med dette vårt svar på høringen om endringer i forskrift om studier 

og eksamen ved Universitetet i Sørøst-Norge. Vi har valgt å gi vårt høringssvar både i form av noen generelle 

kommentarer og som svar på høringsspørsmålene som er tatt inn i høringsbrevet. 

Notatet som følger høringsutkastet oppfattes som klargjørende og ryddig. Begrunnelsene for valg som er tatt gir 

et godt grunnlag for å vurdere forskriften. Vi synes forskriften klargjør sentrale forhold knyttet til studier og 

eksamen og mener den vil føre til mer enhetlig og transparent praksis. 

Både administrasjon og fakultetets tre institutter har inngitt svar og kommentarer til fakultetet, som så ledelsen 

etter beste evne har sammenfattet til dette høringssvaret.  

Generelle og særskilte kommentarer til de foreslåtte bestemmelser  
En gjennomgående tilbakemelding fra fakultetet er at man ikke ønsker utvidet avmeldingsfrist verken for vanlig 

eksamen eller for større arbeider. For noen studieprogrammer vil dette medføre at man må endre 

leveringsfrister for arbeidskrav, eller at avmeldingsfrister for noen eksamener kommer i praksisperioder i andre 

emner. Det er også bekymring for at lengere avmeldingsfrist for større arbeider kan medføre at flere 

masterstudenter ender opp med ikke å levere sine masteroppgaver, og slutter som studenter. Fakultetet mener 

at dagens frister fungerer etter formålet, og ønsker å beholde disse. 

I merknad til § 2-2 fjerde ledd står det at det kan settes som arbeidskrav i emneplanen at studenten må ha møtt 

til veiledning. Denne begrepsbruken er ikke i samsvar med notatet der det fremkommer at arbeidskrav skal 

knyttes til noe som skal vurderes og ikke bare registreres. Obligatorisk deltakelse kan derfor ikke defineres som 

arbeidskrav. Vi ser en slik avgrensing av begrepet arbeidskrav som hensiktsmessig og støtter at obligatorisk 
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deltakelse ikke kan defineres som et arbeidskrav. Som en konsekvens av dette bør begrepet arbeidskrav i 

merknaden til 2-2 erstattes med krav slik at begrepsbruken er konsistent. 

Ved omarbeiding av masteroppgaven i § 2-3 (7-9): «Veiledningen bør ikke overstige mer enn ti prosent av det 

opprinnelige timetallet». 1,5 til 2 timer veiledning på masteroppgave som har fått F, er av erfaring for liten tid til 

å hjelpe studentene til å oppnå en god og omfattende omarbeiding som dette innebærer. Derfor foreslår vi at 

ved omarbeiding av masteroppgave som har fått F bør veiledningen omfatte inntil 40 % av det opprinnelige 

timetallet. 

Vi støtter at det er mulig å inkludere spesialiseringsområdet på vitnemål for masterprogram der det er aktuelt 

ref. § 2-7. I for eksempel Master i klinisk helsearbeid inngår en studieretning med den overordnede tittelen 

«Sammensatte helsetilstander», og det vil for mange studenter være nyttig i arbeidslivet og videre studier å få 

synliggjort innenfor hvilket tema de har spesialisert seg. 

Når det gjelder § 3-7, finner fakultetet at krav til at studentene må ha avlagt minst 60 studiepoeng før de kan ta 

emner ved en internasjonal utdanningsinstitusjon, vil bidra til å gjøre det vanskelig for studentene - men også 

demotivere dem til internasjonalisering.  Masterløpene ved USN er lagt opp ulikt, i Master i klinisk helsearbeid 

(deltidsstudium) har studentene flesteparten av sine studieretningsemner (både obligatoriske og valgbare) i 

løpet av de 2 første årene/60 første studiepoengene. Det er tilsvarende emner til disse studieretningsemnene 

som er aktuelle for studentene å ta ved utdanningsinstitusjon i utlandet. 

For studieprogrammer som i hovedsak tilbys deltid, burde det også etter søknad være mulig for studentene å få 

søke om å øke studieprogresjonen sin. Forbehold bør være at studieprogrammet kan tilby emner slik at studiet 

kan tas raskere enn normert tid (inntil fulltids progresjon). Fakultetet foreslår at det presiseres føringer for 

raskere studieprogresjon i et eget ledd i § 4-2. 

Når det gjelder bestemmelsen i den foreslåtte § 7-5 bemerker fakultetet at vi ikke operer med eksamensavgift 

ved betalingsstudier. Alle kostnader er budsjettert inn i studieavgiften (eksklusiv kontinuasjonseksamen etc.). På 

studiesidene opererer vi kun med studieavgift og semesteravgift. Fakultetet anser det slik at bestemmelsen 

omhandler privatisteksamener, og en standard prising for disse, og det bør presiseres i tekst slik at dette ikke 

misforstås. 

Fakultetet støtter at man fjerner den nedre begrensingen på fem studenter med ikke bestått som krav for å 

sette opp en kontinuasjonseksamen. Dette kravet er, som tidligere bemerket ved flere anledninger, uegnet for 

rammeplanstyrte utdanninger med progresjonskrav. Når det gjelder bestemmelsen om kontinuasjonseksamen 

som sådan mener fakultetet at når det settes opp slik eksamen bør de som ønsker å forbedre karakter, gis 

mulighet til å melde seg opp. Dette vil være besparende resursmessig. Ved neste ordinære eksamen kan det i 

enkelte fag være store kull som skal opp til eksamen, mens det ved kontinuasjonseksamen er færre studenter 

oppmeldt og derfor en enklere gjennomføring. Effektivitet i administrasjonen tilsier at forbedring av karakter 

bør kunne tas med på ny eksamen ved ikke bestått. Vi ønsker derfor at denne muligheten tydelig står beskrevet 

i ordlyden. 

Når det gjelder merknaden til § 8-6 femte ledd mener fakultetet at ved klage på karakter når vitnemål er 

utstedt, må dette leveres tilbake uansett utfall av sensur.  Klagen bør ikke behandles før vitnemålet er 

tilbakelevert.  Effektivitet i administrasjonen tilsier at vitnemålet må returneres, før klagen behandles. Skulle ny 

sensur bli til ugunst for studenten vil det være vanskelig å få dokumentet i retur. 

Fakultetets svar på høringsspørsmål  
Fakultetets svar i innrykk. 

1. Definisjoner  

a. Er det ønskelig at definisjonslisten er i forskrifts form, eller kan den være en del av HSNs øvrige 

dokumenthierarki?  
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Fakultet ønsker at definisjoner fremkommer i det øvrige dokumenthierarki. 

b. Er det flere definisjoner som ønskes?  

c. Er det noen av dagens definisjoner som er ufullstendige og/eller vanskelige å forstå? d. Annet?  

2. Sensorordningen og sensur  

a. Er høringsinstansene enig i at det generelle kravet til to sensorer bør tas ut?  

Ja. 

b. Bør det utarbeides rutiner og arbeidsbeskrivelser i kvalitetssystemet som nærmere beskriver kravene til 

sensorordningen? Evnt. med innspill til omfang og innhold.  

Det bør være overordnet generisk beskrivelse av krav til sensorordningen for sentrale punkter som skal 

være oppfylt for å ivareta studentenes rettigheter med hensyn til enhetlig og rettferdig vurdering. 

Det er imidlertid en risiko for subjektiv vurdering hvis den som er emnenansvarlig også skal være den 

som vurderer og i tillegg gjør det alene. 

Når studentene jobber med bachelor-/masteroppgaver og kasusrapporter hvor problemstilling og type 

innhold varierer er en generell sensorveiledning best. I andre tilfeller vil en mer detaljert veiledning 

være nyttig, spesielt om flere personer er involvert, men fagmiljøene må kunne håndtere detaljnivået 

selv. 

c. Hvordan vurderer høringsinstansene kravene til antall sensorer utover de lovpålagte kravene både i relasjon 

til kvalitet og økonomi?  

Det må være tilstrekkelig å følge opp krav satt i loven og de tre tilfeller som er listet i forskrift.  Det er for 

kostnadskrevende og lite hensiktsmessig at samtlige eksamener vurderes av to sensorer. 

d. Er det hensiktsmessig å utvide sensurfristen for større arbeider i medhold av uhl. § 3-9 fra seks til åtte uker?  

Nei, det er uklokt - det forkorter semesteret kraftig for studentene.  

"Prinsipper for arbeidsplanlegging" må legges til grunn hva gjelder tid for vurdering av skriftlige 

oppgaver (0.5 timer per 1000 ord – maks 8 timer). Det er ikke grunnlag for å utvide fristen til 8 uker, 

men heller nødvendig å fordele sensuroppgavene på flere dersom det er påkrevet utfra tidshensyn. 

e. Er det hensiktsmessig å gi adgang til å endre karakteren etter justerende muntlig eksamen på BA- og 

masteroppgaver mer enn én karakter ved gruppeeksamen (men ikke fra bestått karakter til stryk)?  

Ja, det er veldig nyttig å kunne bruke muntlig eksamen til å identifisere studenter som i liten grad har 

utmerket seg i arbeidet med en gruppeeksamen, og gi disse mindre god karakter enn sine 

gruppemedlemmer. Gruppen som avlegger eksamen har et kollektivt ansvar om å melde fra til veileder 

om ett eller flere medlemmer ikke bidrar, slik at man bør kunne forvente at de tilfredsstiller minstekrav 

(altså karakter E) selv om de har bidratt lite. 

f. Annet?  

3. For sen kunngjøring av sensur  

a. Skal det nedfelles regler om økonomiske sanksjoner i forskriften, evnt. i kombinasjon med kvalitetssystemet 

(hvor størrelsen på dagbøtene f.eks fastsettes)?  

Fakultetet synes ikke økonomiske sanksjoner er rette vei å gå. 
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Fagmiljøer kan bli flinkere til å planlegge og se på total belastning ved sensur og fordele dette på flere 

slik at man faktisk har reell tid til å sensurere de aktuelle oppgavene innen sensurfristen, der hvor dette 

er en problemstilling. 

b. Kan fakultetene gi en kort beskrivelse av oppfattet omfang av for sen kunngjort sensur, og om dette er 

innenfor hhv ordinære eksamener, eller for større arbeider hvor styret har fastsatt lengre sensurfrist?  

Årlig. 

c. Annet?  

4. Rett til kontinuasjonseksamen  

a. Bør kravet om at det må være minst 5 studenter som har strøket som krever ny eksamen tas ut?  

 Ja. 

b. Er vilkårene for konte for studier med progresjonskrav og for studenter i sitt avsluttende semester 

tilstrekkelig regulert? 

Vilkårene for kontinuasjonseksamen er tilstrekkelig regulert og gir handlingsrom for instituttene. Unntak 

er kliniske emner i 3. studieår ved enkelte institutt, hvor det bør åpnes for kontinuasjonseksamen 

innenfor samme semester. Dette bør instituttledelsen kunne bestemme. 

c. Er tidspunktet for gjennomføringen av kontinuasjonseksamen hensiktsmessig beskrevet?  

Ja. 

d. Annet?  

 Mappevurdering bør defineres, og formelle og juridisk krav bør beskrives. 

5. Fri bachelorgrad  

Rent akademisk sett bør det åpnes for både åpne bachelor- og mastergrader. Det vil skape nytenkning 

og innovasjon, og USN bør bidra til det. 

a. Hvilke krav bør settes til fordypningsemner, breddeemner og frie emner?  

b. Skal/kan det stilles krav til et selvstendig arbeid?  

c. Har høringsinstansene noen innvendinger mot utstedelse av vitnemål for slike grader på prinsipielt grunnlag?  

d. Bør det foretas en navneendring?  

e. Annet?  

6. Emnestørrelse, antall eksamener og adgang til deleksamener  

a. Vil hovedregelen om maksimalt fire eksamener pr. semester få uheldige eller utilsiktede virkninger for enkelte 

av studieprogrammene?  

Dersom et studieprogram har flere enn fire emner med avsluttende eksamen i samme semester, vil det 

gi en uheldig/utilsiktet virkning. Dersom delprøver/mappevurdering medregnes er dette svært uheldig. 

Tiltaket slik det er beskrevet i høringen er begrunnet i administrative ressurser/planlegging. Dette alene 

bør ikke være førende for hvordan USN gjennomfører vurdering av studenter. 

b. Synes det hensiktsmessig å gi adgang til én deleksamen for emner under 10 studiepoeng?  

Ja, studentene har uttalt at store emner er tunge å lese til og de ønsker dette delt opp i mindre deler, 

særlig om emnet da går over lang tid, for eksempel to semestre. Men dette må ikke settes opp som en 
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må-bestemmelse; eksamen er ressurskrevende både med hensyn til planlegging, avvikling og eventuelle 

klager. Del-eksamen på alle emner er ikke mulig, ei heller pedagogisk hensiktsmessig, og det er viktig at 

disse bestemmelsene ikke setter faglærer i en posisjon hvor dette MÅ gjennomføres for å hjelpe 

studenter til å styre sin innsats. Studentene må kunne kreves å administrere sin egen studietid slik at de 

oppnår fremsatte LUB. Da må dette heller kunne støttes med pedagogiske virkemidler som arbeidskrav 

eller studiespørsmål og gjennom bruk av studentaktive læringsformer. 

c. Synes dispensasjonsadgangen hensiktsmessig beskrevet?  

d. Annet?  

7. Vurderingsformer  

a. Er det vurderingsformer som er opplistet som ikke er relevante?  

b. Er det andre vurderingsformer som bør tas inn?  

c. Er dispensasjonsadgangen med hensyn til nye vurderingsformer hensiktsmessig beskrevet?  

Ja, dette vil være viktig for å sikre mulighet for dynamisk utvikling. Dette dekker da også punkt a og b. 

d. Fremstår det som hensiktsmessig å angi at vurderingsformene kan benyttes alene, eller i kombinasjon, 

individuelt eller i gruppe?  

e. Skal justerende muntlig eksamen kun forbeholdes bachelor- og masteroppgaver? Evnt. hvorfor?  

f. Det bes om innspill til behovet for, og forslag til definisjoner av de ulike vurderingsformene.  

g. Ved bruk av vurderingsformen løpende vurdering, hvordan dokumenteres denne frem mot endelig 

karakterfastsettelse?  

Vi var ikke kjent med denne vurderingsformen som vi leser bare brukes innenfor teknologiske fag. Med 

løpende vurdering menes «emner der endelig karakter fastsettes på grunnlag av flere vurderinger», så 

det bør defineres klarere hva som menes med dette og hva som skiller den fra en mappevurdering som 

også er en karakter fastsatt på grunnlag av flere vurderinger som inngår i mappen.  

h. Annet?  

8. Avmeldingsfrist  

a. Bør avmeldingsfristen for ordinær eksamen økes fra to til fire uker?  

Nei, avmeldingsfrist bør holdes i studentenes favør. 4 uker er rigid, særlig ved korte perioder for når 

emnet avvikles. 

b. Bør avmeldingsfristen for BA- og masteroppgaver økes fra fire til seks uker?  

Nei. 

c. Er det noen konsekvenser av dette forslaget det bør tas hensyn til?  

Ja, derfor bør det også legges bort. 

d. Annet?  

9. Reaktivering av studierett  

a. Er dette en praktisk problemstilling som bør forskriftsfestes?  

Ja. 

b. Annet?  
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10. Arbeidskrav og obligatorisk aktivitet  

a. Er det hensiktsmessig å skille arbeidskrav og obligatorisk aktivitet? Evnt. hvorfor.  

Ja, arbeidskrav er ofte en konkret øvelse eller skriftlig arbeid. Obligatorisk aktivitet kan dreie seg om 

oppmøte til undervisning eller veiledning. Arbeidskrav og obligatorisk aktivitet bør begge defineres, 

inkludert hva som forventes med hensyn til godkjenning. 

b. Er det hensiktsmessig å forskriftsfeste at hovedregelen er krav til 80 % deltagelse i undervisningen hvis ikke 

annet er oppgitt i emneplanen, eller varierer dette mellom studieprogrammene?  

Nei. Dette vil variere mellom studieprogrammene, og det er derfor ikke hensiktsmessig å forskriftsfeste 

dette. Det er nødvendig å ha obligatorisk deltagelse i undervisning i flere deler av enkelte emner (f.eks. 

praksis, lab, seminar), for at studentene skal kunne få oppfylt læringsutbyttet. Men dette bør da stå i 

emneplanene. 

c. Stiller høringsinstansene seg bak forslaget om at det skal gis rett til ett nytt forsøk på arbeidskravet før 

eksamensavviklingen dersom dette er praktisk gjennomførbart?  

Ja. 

d. Annet?  

11. Vitnemål for PPU a. Er det ønskelig at det skal skrives ut vitnemål for praktisk-pedagogisk utdanning? b. Har 

høringsinstansene innspill til virkningen av tilknytningskravet i godskrivingsforskriften § 2?  

d. Annet?  

12. Grader  

a. Er gradsbenevnelsene tilstrekkelig beskrevet, jf. også spørsmålet ovenfor for GLU-utdanningene på 

masternivå?  

Ved oversettelse til engelsk bemerker fakultetet at flere av våre grader er science grader, ikke arts 

grader. Det må endres. Altså:  

 Bachelor of Science – B.Sc. (ikke Bachelor of Arts – BA), 

 Master of Science – M.Sc. (ikke Master of Arts – MA).¨ 

 

b. Bør det gis delegasjon til rektor for rene oversettelser på engelsk?  

Ja, gjerne også til dekan for raskere og enklere saksbehandling. 

c. Bør fordypningen angis på vitnemålet for fri bachelorgrad?  

Ja. 

d. Er tilleggsbenevnelsene hensiktsmessig beskrevet, jf. angivelsen på studieretningsnivå?  

e. Vil eventuelt delegasjon til rektor hva gjelder adgangen til å gi ytterligere tilleggsbenevnelser utover 

studieretning være hensiktsmessig (for spesialisering og faglig fordypning)? Treffer den på behovet?  

f. Er høringsinstansene enig med prosjektgruppen om dennes forståelse av differensieringen mellom 

oversettelse av norske gradsbenevnelser til engelsk, og studieprogram akkreditert med engelsk benevnelse? 

 g. Annet?  

13. Krav til studieprogresjon  

a. Er det hensiktsmessig å sette krav til minste tillatte studiepoengproduksjon?  
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Absolutt. Fakultetet støtter og bruker kravet aktivt for å sikre gjennomstrømming. 

b. Bør det differensieres mellom de som følger ordinær progresjon (krav til min 50 %) og de som har inngått 

avtale om redusert studieprogresjon (krav til min 75 %)?  

Slik fakultetet har forstått det tilsier en avtale om redusert progresjon at den progresjonen man kommer 

frem til er absolutt. Altså at dersom man ikke overholder denne avtalen vil det medføre tap av 

studierett. Heller enn at man legger er krav om tre fjerdedels progresjon i henhold til avtalen, ønsker 

fakultetet at man skiller mellom de som har avtalt en progresjon under 50 % av normert tid, og de som 

har avtalt en progresjon over 50 % av normert tid. For sistnevnte gruppe kan godt kravet settes til 75 %. 

c. Annet?  

Det må fortsatt være mulig for det enkelte studieprogram å kreve at sentrale emner I ett semester eller 

år er bestått for at studenten skal kunne fortsette normalt studieløp. Dette kan utgjøre mer enn 50 %. 

14. Tilrettelegging av studiesituasjonen  

a. Er det andre tilfeller, eller annet omfang høringsinstansene synes det er hensiktsmessig å regulere i slike 

tilfeller?  

Tilrettelegging mht. lese- og skrivevansker og annet morsmål enn norsk –  det bør være mulig med 

retteprogrammer der dette ikke innebærer en utilbørlig fordel for enkelte studenter. 

b. Annet?  

15. Justerende muntlig eksamen  

a. Er det hensiktsmessig å tillatte at karakteren etter justerende muntlig eksamen i gruppe kan justeres med mer 

enn én karakter?  

Ja. Det er nødvendig å kunne justere med mer enn en karakter. Det vil innebærer at de som nå i stor 

grad er «gratispassasjerer» ikke kan flyte på andres innsats, men kan risikere å få dårlig karakter hvis 

innsatsen i gruppearbeidet har vært dårlig. 

b. Og eventuelt sette grensen ved at dette ikke kan medføre at studenten går fra en ståkarakter til stryk?  

Dersom det kommer fram at studenten ikke kjenner stoffet, og det betviles selvstendig arbeid, bør man 

kunne gå fra ståkarakter til stryk. I disse tilfeller må det jo også være klart for studenter hvilke kriterier 

som ligger til grunn for muntlig eksamen. 

c. Annet?  
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Svar fra HIU på høring - forskrift om studier og eksamen ved USN 

Innledning 

Fakultetet vil gjerne gi positiv tilbakemelding til den sentralt styrte prosessen som har ledet frem til høringen, og 

til høringsbrevet som er utarbeidet. Dette har gitt fakultetet et godt utgangspunkt for eget høringsarbeid. 

Fakultetet har forholdt seg til punktene i høringsbrevet, men har også markert forslag til endringer, 

formuleringer og til ev. diskusjon i vedlagte forskriftsutkast. 

 

HIU har gjennomført en fakultetsintern høring av utkast til ny forskrift om studier og eksamen ved USN, der 

institutter, studieadministrasjon og studieveier har vært representert gjennom instituttledere, visedekaner, 

fakultetsrådgiver og studieveiledere (EVU og BFV). 

 

Det har vært avholdt to møter: 11. mai 2018 (Skype) og 23. mai 2018 (heldagsmøte) 

 

Fakultetet tar informasjonen om strukturelle endringer og gjennomgangen av forholdet til uhl (fire punkter) til 

etterretning. 

 

Overordnede prinsipper for fakultetet 

Et overordnet formål for HIU har vært å begrense nye bestemmelser i forskriften, som vi mener vil føre til økt 

studieadministrasjon/administrasjon og økt administrativ tidsbruk for de faglige. Nye bestemmelser i ny forskrift 

som medfører økt studieadministrasjon, bør bare godkjennes hvis de nye bestemmelsene gir dokumenterbare 

faglige og kvalitetsmessige gevinster. Av den grunn støtter vi for eksempel ikke dispensjoner mht. deleksamener 

for emner på mindre enn 10 studiepoeng, med mindre de er rammeplanstyrt eller i en samarbeidsmaster, dvs. 

gjennomføres med bakgrunn i ekstern styring.   

 

 Dato: 24.05.2018 

Dok.nummer: 17/02784-42 

  

  

  

 

NOTAT 
___ ___ 

     
 

Til: Synnev Aas Aaby/Seksjon for studiekvalitet og analyse 

Kopi til: Arild Hovland/Fakultet for humaniora, idretts- og utdanningsvitenskap 

Fra: Anne Gwendoline Fængsrud/ Fakultet for humaniora, idretts- og utdanningsvitenskap 
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EVU-studiene kan ha særskilte behov. Tilbakemeldinger fra EVU-virksomheten ved fakultetet er lagt inn i utkast 

til forskriften. 

 

Fakultetet ønsker å gjøre samlingene i nett- og samlingsbaserte profesjonsstudier 100% obligatoriske med 

begrunnelse i løpende skikkethetsvurdering, tverrfaglige undervisningsformer og praksis i tilknytning til 

samlinger.  Blir studenter syke, skal det dokumenteres. Fakultetet har ansvar for å vurdere om læringsutbyttet 

kan oppnås med alternative oppgaver, eller om studenten må følge neste ordinære samling. 
 

 

Høringsspørsmål 

 
Fakultetet har konsentrert seg om punktene under vesentlige endringer i ny forskrift, og har fokusert på de 

punktene der HIU har faktiske tilbakemeldinger. HIU har kommentert følgende punkter:  

1. Definisjoner 

2. Sensorordningen og sensur 

3. For sen kunngjøring av sensur 

5. Fri bachelorgrad 

6. Emnestørrelse, antall eksamener og adgang til deleksamener 

7. Vurderingsformer 

8. Avmeldingsfrist 

10. Arbeidskrav og obligatorisk aktivitet  

11. Vitnemål for PPU 

12. Grader 

13. Krav til studieprogresjon 

15. Justerende muntlig eksamen 

 

Fakultetet har løftet ut forskriftens kapittel 5 Praksis, og har vedlagt nytt utkast til tekst.  

 

Innholdsfortegnelsen i forskriftsutkastet må redigeres. Se også foreslåtte innspill og justeringer i vedlagte utkast 

til forskrift.  

 

1. Definisjoner  

a. Er det ønskelig at definisjonslisten er i forskrifts form, eller kan den være en del av HSNs øvrige 

dokumenthierarki? Fakultetet ønsker at definisjonslisten kommer i forskrifts form for å inkludere alt i samme 

dokument, i tråd med å inkludere forskrift og utfyllende bestemmelser i samme dokument. Vi foreslår at 

viserektor utdanning og studiekvalitet kan delegeres dette ansvaret, dersom dette er mulig. 

b. Er det flere definisjoner som ønskes?  Ja, emneansvarlig, faglærer/underviser, ekstern sensor, obligatorisk 

aktivitet, arbeidskrav mm 

c. Er det noen av dagens definisjoner som er ufullstendige og/eller vanskelige å forstå? Ja. Fakultetet deltar 

gjerne i arbeid med redigering av definisjonslisten.  

d. Annet? 

 

2. Sensorordningen og sensur  

a. Er høringsinstansene enig i at det generelle kravet til to sensorer bør tas ut? Det generelle kravet til to 

sensorer støttes. Men fakultetet foreslår at det vurderes å koble to sensorer til antall studiepoeng, slik at emner 

på 15 studiepoeng eller mer kan ha krav om to sensorer. Antall studenter kan også være et element i 
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vurderingen av antall sensorer. Fakultetet foreslår at det i merknadene ligger en kortfattet presisering knyttet til 

sensur av tverrfaglige emner, f. eks. i barnehagelærerutdanningen.  

b. Bør det utarbeides rutiner og arbeidsbeskrivelser i kvalitetssystemet som nærmere beskriver kravene til 

sensorordningen? Evt. med innspill til omfang og innhold. Fakultetet støtter institusjonelle presiseringer av roller 

og ansvar knyttet til sensorordningen og oppnevnings av sensor. 

c. Hvordan vurderer høringsinstansene kravene til antall sensorer utover de lovpålagte kravene både i relasjon 

til kvalitet og økonomi? Viktig med to sensorer slik det er definert i uhl, i tråd med lokal forskrift og 

retningslinjer– med ekstern/intern eller intern/intern. Økonomien ligger i første rekke i antall 

eksamensavviklinger med tilhørende regelverk.  

d. Er det hensiktsmessig å utvide sensurfristen for større arbeider i medhold av uhl. § 3-9 fra seks til åtte uker? 

Fakultetet støtter en frist på inntil 6 uker ved innlevering av besvarelse som er levert til frist. I 

bachelorprogrammer må sensur foreligge innen 15. juni for å overholde frister for studentenes videre studier. 

e. Er det hensiktsmessig å gi adgang til å endre karakteren etter justerende muntlig eksamen på BA- og 

masteroppgaver mer enn én karakter ved gruppeeksamen (men ikke fra bestått karakter til stryk)? Ja. Det skal 

også være mulig å stryke en kandidat som åpenbart ikke har vært aktiv i det faglige gruppesamarbeidet. 

f. Annet? 

 

3. For sen kunngjøring av sensur  

a. Skal det nedfelles regler om økonomiske sanksjoner i forskriften, evt. i kombinasjon med kvalitetssystemet 

(hvor størrelsen på dagbøtene f. eks. fastsettes)? 

Nei, det skal ikke nedfelles økonomiske sanksjoner i forskriften. Eventuell forsinket sensur er primært en sak mellom 

arbeidstaker og nærmeste leder.  

 

Punktet må dessuten ses i sammenheng med den helhetlige prosessen av fastsettelse av sensur. Da sensur i siste ledd 

registreres av eksamenskontoret, er det her viktig å fastsette hvor en eventuell forsinkelse ligger før sanksjoner gis. 

Det vil i flere tilfeller ikke være riktig at det er fakultetet som skal få sanksjoner (bøter ol.) da en forsinkelse også kan 

ligge hos eksamenskontoret. Om dette skal nedfelles, må dette tas høyde for i forskriften og kvalitetssystemet. 

 

b. Kan fakultetene gi en kort beskrivelse av oppfattet omfang av for sen kunngjort sensur, og om dette er innenfor 

hhv ordinære eksamener, eller for større arbeider hvor styret har fastsatt lengre sensurfrist?  

Fakultet HIU er ikke kjent med at det har vært et problem med forsinket sensur av et omfang på flere dager eller opptil 

en uke verken på ordinær eksamen eller konteeksamen. Vi er heller ikke kjent med at forsinket sensur på fakultet HIU 

har gitt negative konsekvenser for studenter i forhold til lånekasse eller opptakskontor mm.  
c. Annet? 

 

4. Rett til kontinuasjonseksamen – Fakultetet støtter det som er beskrevet i høringsdokumentet. 

  

5. Fri bachelorgrad  

a. Hvilke krav bør settes til fordypningsemner, breddeemner og frie emner? Beholdes som i dag. Dette er rester 

av et cand. mag.-system, som er på vei ut. To begrunnelser for å beholde som i dag: 1) relativt få søknader, 2) 

studieadministrativt intensivt i en tid da USN skal begrense administrative kostnader. 

b. Skal/kan det stilles krav til et selvstendig arbeid? Nei. Dette utgjør forskjellen på fri bachelorgrad og andre 

bachelorgrader med studieplan for et fullstendig studieprogram.  

c. Har høringsinstansene noen innvendinger mot utstedelse av vitnemål for slike grader på prinsipielt grunnlag? 

Nei, det støttes at det utstedes vitnemål. Dette ivaretar prinsippet om at ingen (eller få) veier i høyere utdanning 

skal være blindveier. 

d. Bør det foretas en navneendring? Fri bachelorgrad fungerer godt for å vise at det er en viss frihet i 

sammensetningen av graden. Det er viktig med mulighet for presisering av fordypning. 
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e. Annet? 

 

6. Emnestørrelse, antall eksamener og adgang til deleksamener  

 

a. Vil hovedregelen om maksimalt fire eksamener pr. semester få uheldige eller utilsiktede virkninger for enkelte 

av studieprogrammene? HIU støtter en maksimumsgrense på fire eksamensavviklinger for en student pr 

semester.  Normalt ønskes en sluttvurdering per emne.  

 

b. Synes det hensiktsmessig å gi adgang til én deleksamen for emner under 10 studiepoeng? Nei, det er ikke 

hensiktsmessig og må ikke åpnes for. Dette er også fordyrende studieadministrativt, da enhver deleksamen 

utløser tre eksamensforsøk inkludert klagehåndtering i hver runde. Dersom studentene ønsker tydeligere 

tilbakemeldinger i løpet av et emne, bør det skje gjennom andre grep enn deleksamener. 

c. Synes dispensasjonsadgangen hensiktsmessig beskrevet? Ja 

d. Annet? 

 

7. Vurderingsformer  

a. Er det vurderingsformer som er opplistet som ikke er relevante? Ja, men rekkefølgen foreslås justert, og vi ber 

om en vurdering av om skikkethetsvurdering skal inkluderes, se nedenfor: 

 

(2) Følgende vurderingsformer kan benyttes, enten hver for seg eller i kombinasjon, individuelt eller gruppe: (justert 

rekkefølge) 

a. skriftlig skoleeksamen  

b. muntlig eksamen  

c. hjemmeeksamen 

d. praktisk eksamen 

e. mappevurdering 

f. praksis 

g. bacheloroppgave 

h. masteroppgave 

i. justerende muntlig eksamen  

j. rapport  

k. feltarbeid 

g. løpende vurdering 

m. bestått på grunnlag av fremmøte 

n. Skikkethetsvurdering  

 

b. Er det andre vurderingsformer som bør tas inn? Skikkethetsvurdering foregår løpende  gjennom hele 

studieprogram på flere læringsarenaer – og kan utløse en særskilt skikkethetsvurdering. Her kan det lages lenker 

til eksisterende nettsider og vedtatte rutiner og arbeidsbeskrivelser. 

c. Er dispensasjonsadgangen med hensyn til nye vurderingsformer hensiktsmessig beskrevet? Ja 

d. Fremstår det som hensiktsmessig å angi at vurderingsformene kan benyttes alene, eller i kombinasjon, 

individuelt eller i gruppe? Ja 

e. Skal justerende muntlig eksamen kun forbeholdes bachelor- og masteroppgaver? Nei, justerende muntlig kan 

også gjelde gruppeoppgaver eller flerfaglige besvarelser. 

f. Det bes om innspill til behovet for, og forslag til definisjoner av de ulike vurderingsformene. Fakultetet mener 

at eksamensseksjonen foreslår generiske formuleringer, som kan sendes fakultetene for tilbakemeldinger og helt 

nødvendige presiseringer. 

g. Ved bruk av vurderingsformen løpende vurdering, hvordan dokumenteres denne frem mot endelig 

karakterfastsettelse? Ikke aktuelt ved HIU – bortsett fra ved løpende skikkethetsvurdering, som ivaretas i egen 
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rutine. 

h. Annet?  Hvordan mappevurdering skal dokumenteres underveis, må avklares. Canvas sin rolle i 

mappevurdering og forholdet til WiseFlow må tydeliggjøres for studenter og faglærere.  

 

8. Avmeldingsfrist  

a. Bør avmeldingsfristen for ordinær eksamen økes fra to til fire uker? Nei 

b. Bør avmeldingsfristen for BA- og masteroppgaver økes fra fire til seks uker? Det må vurderes nøye om 

avmeldingsfristen for masteroppgaven skal økes.  

c. Er det noen konsekvenser av dette forslaget det bør tas hensyn til? Nei 

d. Annet? 

 

9. Reaktivering av studierett  

a. Er dette en praktisk problemstilling som bør forskriftsfestes? Nei 

b. Annet? Det kan være enkelttilfeller der det kan være rimelig å reaktivere etter manglende semesterregistrering, 

men det bør dokumenteres tungtveiende grunner for dette.  

 

10. Arbeidskrav og obligatorisk aktivitet  

a. Er det hensiktsmessig å skille arbeidskrav og obligatorisk aktivitet? Ja, der er hensiktsmessig.  

Arbeidskrav er et faglig krav som må være godkjent. Obligatorisk aktivitet er en aktivitet som er avhengig av at alle er 

til stede, eller har et innhold som ikke kan gjøres andre steder/til andre tider, og som ikke kan etterprøves, f. eks. 

førstehjelpskurs, skikurs, korkonsert, feltarbeid, samlinger for nett- og samlingsbaserte studier. Emneplanen må 

presisere i klartekst konsekvenser av at man ikke deltar på obligatorisk aktivitet.   

b. Er det hensiktsmessig å forskriftsfeste at hovedregelen er krav til 80 % deltagelse i undervisningen hvis ikke annet 

er oppgitt i emneplanen, eller varierer dette mellom studieprogrammene? Nei. Dette må stå i studieplanen og 

presiseres i det enkelte fag i emneplanen.  

c. Stiller høringsinstansene seg bak forslaget om at det skal gis rett til ett nytt forsøk på arbeidskravet før 

eksamensavviklingen dersom dette er praktisk gjennomførbart? Det bør det være en siste frist for å bestå arbeidskrav 

før eksamen, som er identisk med avmeldingsfristen på 14 dager. 

d. Annet? Forslag til formuleringer: 

 

Arbeidskrav 
Arbeidskrav som er utført innen tidsfristen, men som ikke blir godkjent, kan utføres på nytt én gang til ny frist. 
Studenten er selv ansvarlig for å holde seg informert om arbeidskrav og frister. Ved sykdom eller lignende, må 
studenten innen fristen for innlevering av arbeidskravet avtale med faglærer om utsatt frist. 

Studenter som har mistet retten til å gå opp til eksamen på grunn av at et arbeidskrav ikke er godkjent, må selv 
kontakte faglærer eller studieadministrasjonen for å avtale krav om veiledning og innlevering neste gang emnet 
avvikles ordinært. 

Obligatorisk aktivitet 
Deler av studiet har krav om obligatorisk tilstedeværelse, som innebærer 80% frammøte. Dette gjelder ved 
arbeids- og undervisningsformer, ferdighetstrening og erfaringsdeling som ikke kan erstattes ved individuelle 
studieformer. Dersom fraværet fra slik undervisning blir for stort, mister studenten retten til å gå opp til 
eksamen. Studenten må da selv kontakte faglærer eller studieadministrasjonen for avtale om deltakelse i 
undervisningen neste gang emnet avvikles ordinært. 

Studenter som ikke har fått godkjent arbeidskrav, kan ikke fremstille seg til eksamen. Studenter som ikke har 

gjennomført obligatorisk aktivitet, kan dersom emneplanen sier det, gå opp til eksamen, men ikke bli kreditert 

karakteren før obligatorisk aktivitet er gjennomført og godkjent av faglærer.    
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11. Vitnemål for PPU  

a. Er det ønskelig at det skal skrives ut vitnemål for praktisk-pedagogisk utdanning? Ja 

b. Har høringsinstansene innspill til virkningen av tilknytningskravet i godskrivingsforskriften § 2? For PPU blir 

tilknytningskravet på 60 studiepoeng viktig. Det betyr studiet på 60 studiepoeng må tas i sin helthet ved USN for 

å få utskrevet vitnemål fra USN. Det betyr ingen godskriving i denne korte profesjonsutdanningen, der praksis 

utgjør 12 uker av et studium på maks 40 uker.  

d. Annet? 

 

12. Grader  

a. Er gradsbenevnelsene tilstrekkelig beskrevet, jf. også spørsmålet ovenfor for GLU-utdanningene på masternivå? Ja. 

GLU ivaretas gjennom Master, normert studietid 5 år. 

b. Bør det gis delegasjon til rektor for rene oversettelser på engelsk? Ja 
c. Bør fordypningen angis på vitnemålet for fri bachelorgrad? Ja, når det er hensiktsmessig. 

d. Er tilleggsbenevnelsene hensiktsmessig beskrevet, jf. angivelsen på studieretningsnivå? Ja 

e. Vil eventuelt delegasjon til rektor hva gjelder adgangen til å gi ytterligere tilleggsbenevnelser utover studieretning 

være hensiktsmessig (for spesialisering og faglig fordypning)? Ja.  Treffer den på behovet? Åpent, men mener dette 

må på rektornivå, siden det er institusjonen som har gradsforvaltningen. 

f. Er høringsinstansene enig med prosjektgruppen om dennes forståelse av differensieringen mellom oversettelse av 

norske gradsbenevnelser til engelsk, og studieprogram akkreditert med engelsk benevnelse? Ja, HIU støtter at 

utdanningsavdelingen koordinerer arbeidet, siden gradsforvaltning ligger på institusjonsnivå. 

g. Annet? 

 

13. Krav til studieprogresjon  

a. Er det hensiktsmessig å sette krav til minste tillatte studiepoengproduksjon? Ja 

b. Bør det differensieres mellom de som følger ordinær progresjon (krav til min 50 %) og de som har inngått 

avtale om redusert studieprogresjon (krav til min 75 %)? Nei, det skal ikke differensieres.  

c. Annet? 

 

14. Tilrettelegging av studiesituasjonen - OK som beskrevet 

 

15.  Justerende muntlig eksamen 

a. Er det hensiktsmessig å tillate at karakteren etter justerende muntlig eksamen i gruppe kan justeres med mer 

enn én karakter? Ja 

b. Og eventuelt sette grensen ved at dette ikke kan medføre at studenten går fra en ståkarakter til stryk? Nei 

c. Annet? 

 

 

Tillegg fra HIU: Kapittel 5 Praksis i utkast til forskrift   

 

 

§ 5-1 Praksis i rammeplanstyrte utdanninger 

(1) For rammeplanstyrte utdanninger hvor praksis er integrert, veiledet og vurdert, foretas det en faglig 

vurdering av praksis. Studenten skal ha jevnlig veiledning og tilbakemelding om hvordan studenten oppfyller 

kravene for å bestå praksis, jf. studiets studie- og emneplaner. 

(2) For hver praksisperiode skal det gis en tilbakemelding midtveis og en avsluttende skriftlig vurdering, der 

studenten vurderes med hensyn til målene for praksisperioden. Studenten skal ha kopi av den avsluttende 

vurderingen. Praksisvurderingen følger studenten til neste praksisperiode for å sikre progresjon, helhet og 

sammenheng i studieprogrammet.  
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(3) Krav til tilstedeværelse skal fremgå av studie- og emneplaner, og kan som hovedregel ikke fravikes på grunn 

av dokumentert fravær. I studier med forskrift om nasjonal rammeplan, er krav om tilstedeværelse hjemlet i 

forskriften. 

 

Merknad til § 5-1 

Strider bestemmelsene i kap. 5 mot rammeplan, gjelder rammeplanens bestemmelser. 

(1) Det skal fremgå av emneplanen hvem som foretar den faglige vurderingen. Høyskolen er formell sensurmyndighet 

og kan ved tvil ta endelig beslutning om praksiskarakter skal være «bestått» eller «ikke bestått».  

 

§ 5-2 Ikke bestått praksis 

(1) Dersom det er tvil om studenten vil oppnå læringsutbyttet og bestå praksisperioden, skal studenten varsles med 

en skriftlig begrunnelse så tidlig som mulig i praksisperioden, fortrinnsvis halvveis. 

(2) Praksisperioden kan vurderes til «ikke bestått» også ved manglende oppfylling av arbeidskrav og tilstedeværelse. 

(3) En student som får vurdert samme praksisperiode til «ikke bestått» to ganger, vil miste studieretten, jf. § 4-5. 

 

Merknad til § 5-2 

(1) Hvis det oppstår tvil om studenten kan bestå praksis, skal det snarest kalles inn til et møte der studenten skal 

motta skriftlig varsel. Varselet skal beskrive hva studenten ikke mestrer, og hvilke krav som må oppfylles for å bestå 

praksis. (Er denne rutinen beskrevet i kvalitetssystemet? I så fall en henvisning?) 

Viser studenten i løpet av praksisperioden handling eller atferd som utvilsomt gir grunnlag for å ikke bestå 

praksisstudiet, skal studenten få «ikke bestått» selv om forutgående varsel ikke er gitt innen fristen. 

Dersom studenten får annullert sitt praksisforsøk som følge av formelle feil ved gjennomføringen, skal det 

tilrettelegges for en ny praksisperiode så snart som mulig. 

(2) Obligatorisk tilstedeværelse kan som hovedregel ikke fravikes på grunn av sykdom eller andre grunner. Krav til 

tilstedeværelse skal fremgå av studie- og emneplaner.  

(3) Dersom praksis er vurdert til «ikke bestått», må som hovedregel hele praksisperioden tas om igjen. Vilkår for å 

fortsette på studiet skal fremgå av studie- og emneplaner. 

Studenten skal varsles skriftlig etter reglene i forvaltningsloven før vedtak om tap av studierett fattes og gis anledning 

til å uttale seg i saken, jf. forvaltningsloven § 16. 

 

§ 5-3 Utsatt praksis  

(1) For studenter som har gyldig fravær fra praksis, kan fakultetet etter søknad innvilge utsatt praksis. 

(2) Utsatt praksis kan innvilges når det er praktisk gjennomførbart med hensyn til tildeling av praksisplass, og ikke 

medfører endring i øvrige studenters studieprogresjon. 

(3) Fakultetet avgjør om studenter med gyldig fravær fra praksis må ta hele praksisperioden om igjen, og tidspunktet 

for når utsatt praksis kan gjennomføres. 

 

Merknad til § 5-3 

Studenten skal varsles skriftlig etter reglene i forvaltningsloven før vedtak om tap av studierett fattes og gis anledning 

til å uttale seg i saken, jf. forvaltningsloven § 16. 

 

§ 5-4 Ny eller omarbeidet praksisrapport  

Studenten har adgang til å levere ny eller omarbeidet praksisrapport én gang dersom rapporten er vurdert til «ikke 

bestått».  
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                                      Høringsutkast – HIU  

 

Forskrift om studier og eksamen ved Høgskolen i Sørøst-Norge (HSN)  
 

Fastsatt av styret ved Høgskolen i Sørøst-Norge den 14. juni 2018 med hjemmel i LOV-2005-04-01-15-

§3-3, LOV-2005-04-01-15-§3-10, FOR-2007-01-31-173, FOR-2005-12-01-1392 

 

 

Kapittel 1. Generelle bestemmelser  

Kapittel 2. Grader  

Kapittel 3. Studiets innhold  

Kapittel 4. Studierett og permisjon  

Kapittel 5. Praksis  

Kapittel 6. Vurderingsformer og karaktersystem 

Kapittel 7. Eksamen  

Kapittel 8. Sensur, klage og fusk  

Kapittel 9. Vitnemål og sluttdokumentasjon  

Kapittel 10. Annullering, utestenging og bortvisning  

Kapittel 11. Sluttbestemmelser  

 

Kapittel 1. Generelle bestemmelser 

 
§ 1-1 Virkeområde 

(1) Forskriften gjelder for grader, studier og eksamen for studenter som har fått opptak til 

studietilbud ved Høgskolen i Sørøst-Norge, privatister som avlegger eksamen i medhold av 

universitets- og høyskoleloven § 3-10, og studieopphold i tilknytning til utvekslingsavtaler. 

(2) Strider forskriften mot lov eller rammeplan, gjelder lovens og rammeplanens bestemmelser. 

 

(3) For opptak gjelder forskrift om opptak ved Høgskolen i Sørøst-Norge. 

(4) For doktorgradsutdanningene gjelder bestemmelsene i forskrift for graden philosophiae doctor 

(ph.d.) ved Høgskolen i Sørøst-Norge. Bestemmelsene i § 8-8 vil komme til anvendelse.  
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Merknad til § 1-1 

(1) Forskriften gjelder for opptak til alle studiepoenggivende studietilbud, herunder opptak til 

enkeltemner, årsstudier, videreutdanninger etc.  

 

(3) Forskrift om opptak ved HSN 

 

(4) Forskrift om ph.d.-utdanningen ved HSN 

Vilkårene i uhl. § 4-7 om annullering, og opplistingen over de objektive fuskehandlingene i forskriften 

§ 8-8, vil komme til anvendelse også for ph.d.-utdanningene 

 

Kapittel 2. Grader 
 

§ 2-1 Grader og yrkesutdanninger 

 

Høgskolen i Sørøst-Norge kan tildele grader og yrkesutdanninger i samsvar med forskrift 16. 

desember 2005 nr. 1574 om grader og yrkesutdanninger, beskyttet tittel og normert studietid ved 

universiteter og høyskoler. 

 

Merknad til § 2-1 

 

Gradsforskriften 

 

§ 2-2 Bachelorgrad 

(1) Graden bachelor tildeles for treårige utdanninger på 180 studiepoeng, i ett av følgende studieløp:  

a. studieprogram av 180 studiepoengs omfang som i henhold til forskrift om nasjonal 

rammeplan gir bachelorgrad 

b. studieprogram av 180 studiepoengs omfang, med fordypning av minst 80 studiepoengs 

omfang som i henhold til vedtak i styret for USN gir bachelorgrad  

c. yrkesrettet studieløp med omfang på minst 120 studiepoengs omfang, med tillegg av emner 

eller emnegrupper på til sammen 60 studiepoeng  

d. fullførte tre første studieår (180 studiepoeng) av fireårig grunnskolelærerutdanning etter 

forskrift om rammeplan 

e. fri bachelorgrad av 180 studiepoengs omfang, jf. tredje ledd 

(2) I grunnlaget for graden skal det som hovedregel inngå en bacheloroppgave eller annet selvstendig 

arbeid. Dette arbeidet kan være av teoretisk, praktisk eller kunstnerisk art, og kan være utført 

individuelt eller i gruppe.  

(3) Studenten kan søke om å få utstedt vitnemål for fri bachelorgrad. I graden skal det inngå 

fordypning av emner eller emnegrupper av minst 80 studiepoengs omfang (fordypningsenhet) i et 

fagområde som tilbys av høyskolen, og emner eller emnegrupper av minst 30 studiepoengs omfang 

(breddeemner) innenfor beslektede emner til fordypningsenheten. Inntil 30 studiepoeng kan bestå 
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av frittstående emner eller emner fra andre fagområder eller studieprogram. I fordypningsenheten 

skal det som hovedregel inngå et selvstendig arbeid som omtalt i annet ledd. 

(4) Studentene har krav på veiledning i arbeidet med bacheloroppgaven. Det kan settes som krav at 

studenten må ha møtt til veiledning for å kunne levere oppgaven, jf. § 7-3. Omfanget av veiledningen 

skal fremgå av emneplanen.  

 

Merknad til § 2-2 

(1) Gjenkjennbare temaer innen vitenskapsteori, forskningsmetodikk og etikk skal tydeliggjøres i 

studie- og emneplanene.  

(2) Det skal fremgå av studie- og emneplanen i hvilke studieprogram det settes krav til henholdsvis 

bacheloroppgave eller annet selvstendig arbeid. Bacheloroppgaven skal som hovedregel ha et 

omfang på 15 til 30 studiepoeng. For frie bachelorgrader er det opp til fagmiljøet innenfor 

fordypningsenheten å vurdere hvorvidt det vil det være mest praktisk å sette som krav at det skal 

gjennomføres et annet selvstendig arbeid. Dette dersom studenten ikke allerede har gjennomført en 

bacheloroppgave i forbindelse med tidligere opptak til et bachelorprogram. 

(3) For de frie emnene skal det settes et tak på inntil 30 studiepoengs omfang. Dette medfører 

følgende minimums- og maksimumskrav: 

 

Faglig fordypning   minimum 80 studiepoeng 

Breddeemner   minimum 30 studiepoeng 

Frie emner   maksimalt 30 studiepoeng 

 

Dette medfører at de resterende 40 studiepoengene, utover maksimalt tillatt omfang på frie emner, 

må tas enten innenfor den faglige fordypningen eller breddeenheten. Det er opp til studenten å 

velge hvorvidt disse skal fordeles. 

Fordypningsemner som skal inngå i en fri bachelorgrad bør som hovedregel være av minimum 7,5 

studiepoeng omfang. 

Det skal gis veiledning til studenter som ønsker å søke om en fri bachelorgrad når det gjelder 

sammensetning. både hva gjelder sammensetning og det selvstendige arbeidet, og 

sammensetningen av graden skal søkes gjenspeilet opp mot høyskolens profesjons- og 

arbeidslivsorienterte hovedprofil. Omfanget av veiledningen vil avgjøres i det enkelte tilfellet.  

(4) Studenten har som hovedregel krav på 10 til 15 timer veiledning for bacheloroppgave med 

omfang på 20-30 studiepoeng, og 5 til 10 timer for bacheloroppgave med omfang på 15-20 

studiepoeng. For bacheloroppgave av mindre omfang enn 15 studiepoeng (dersom det gis 

dispensasjon fra hovedregelen), skal studenten gis inntil 5 timer veiledning.  

Det kan settes som arbeidskrav i emneplanen at studenten må ha møtt til veiledning for å få levere 

oppgaven. Dette medfører at dersom studenten ikke møter vil det kunne fattes vedtak om tap av 

retten til å fremstille seg til eksamen i medhold av uhl. § 3-10 og forskriften § 7-3 (obligatorisk 

aktivitet). Merk at før det fattes inngripende vedtak i studentrettigheter så må det sendes et varsel 

om dette til studenten etter forvaltningsloven § 16.  

Universitets- og høyskoleloven 
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Det kan gis ekstra veiledning ved omarbeiding av oppgaven, jf. § 7-9. Denne veiledningen bør ikke 

overstige mer enn ti prosent av det opprinnelige timetall med veiledning. 

Forvaltningsloven 

§ 2-3 Mastergrad  

(1) De generelle kravene til mastergraden er fastsatt i forskrift 1. desember 2005 nr. 1392 om krav til 

mastergrad. Graden master tildeles for: 

a) mastergrad av 120 studiepoengs omfang  

b) integrert mastergrad av 300 studiepoengs omfang  

c) erfaringsbasert mastergrad av 90 eller 120 studiepoengs omfang. 

(2) Masteroppgaver kan ha et omfang på 30 til 60 studiepoeng.  

(3) Studentene har krav på veiledning i arbeidet med masteroppgaven. Det kan settes som krav at 

studenten må ha møtt til veiledning for å kunne levere oppgaven, jf. § 7-3.  

(4) Omfanget av veiledningen fremgår av emneplanen, og skal reguleres i veiledningsavtale for 

mastergradsstudenter.  

 

Merknad til § 2-3 

(3) Det kan settes som arbeidskrav i emneplanen at studenten må ha møtt til veiledning for å få 

levere oppgaven. Dette medfører at dersom studenten ikke møter, vil det kunne fattes vedtak om 

tap av retten til å fremstille seg til eksamen i medhold av uhl. § 3-10 (rett til å gå opp til eksamen) og 

§ 7-3 (krav til obligatorisk aktivitet). Merk at før det fattes inngripende vedtak i studentrettigheter, 

må det sendes et varsel om dette til studenten etter forvaltningsloven § 16.  

(4) Studenten har som hovedregel krav på 15 til 20 timer veiledning for masteroppgave med omfang 

30 studiepoeng, og 30 til 40 timer for masteroppgave med omfang 60 studiepoeng. Det kan gis ekstra 

veiledning ved omarbeiding av oppgaven ved et nytt eksamensforsøk. Veiledningen bør ikke 

overstige mer enn ti prosent av det opprinnelige timetallet. 

 

Lenke til veiledningsavtale for mastergradsstudenter (kommer) 

Mastergradsforskriften 

Forvaltningsloven 

 

§ 2-4 Fellesgrader 

(1) For grad som tildeles i samarbeid med andre institusjoner, gjelder normalt de samme kravene til 

innhold og sammensetning av graden som til grader som tildeles av HSN alene. 

(2) For fellesgrader kan det fastsettes unntak fra tilknytningskravet, jf. forskrift 10. april 2006 nr. 412 

om godskriving av høyere utdanning § 4. 
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Merknad til § 2-4 

(1) En fellesgrad er et samarbeid mellom to eller flere utdanningsinstitusjoner, der alle deltakende 

institusjoner i fellesskap oppretter og driver et studieprogram. Deltakerne har felles ansvar for 

opptak, undervisning, veiledning og gradstildeling. Rammene for samarbeidet defineres i 

akkrediteringen. 

Godskrivingsforskriften 

 

§ 2-5 Gradsbenevnelser 

(1) Grader oppnådd på grunnlag av fullført studieprogram på lavere grads nivå gis normalt 

benevnelsen «Bachelor i (studieprogrammets navn)».  

(2) For bachelorgrad oppnådd på grunnlag av fri bachelorgrad tildeles graden «Bachelor».  

(3) Grad oppnådd på grunnlag av fullført masterprogram gis normalt benevnelsen «Master i 

(studieprogrammets navn)» eller «Master of (studieprogrammets navn)». 

 

§ 2-6 Oversettelse av gradsbenevnelser 

Rektor fastsetter engelske oversettelser av norske gradsbenevnelser. 

 

Merknad til § 2-6  

 

Dette gjelder der hvor studieprogrammet er akkreditert med en norsk benevnelse, og hvor det ikke 

er foretatt en oversettelse til engelsk i forbindelse med akkrediteringen. Denne bestemmelsen 

gjelder ikke fastsettelse av formelle engelske gradsbenevnelser som omtalt i § 2-5 tredje ledd, kun 

rene oversettelser.  

 

§ 2-7 Tilleggsbenevnelser på vitnemålet 

 

(1) Grader oppnådd på grunnlag av fullført studieprogram på lavere grads nivå kan gis 

tilleggsbenevnelsen «studieretningens navn».  

(2) For bachelorgrad oppnådd på grunnlag av fri bachelorgrad kan det gis tilleggsbenevnelse i den 

faglige fordypningen. 

(3) Grad oppnådd på grunnlag av fullført masterprogram kan gis tilleggsbenevnelsen 

«studieretningens navn». 

(4) Rektor gis fullmakt til å fastsette eventuelle øvrige tilleggsbenevnelser knyttet til spesialisering og 

faglig fordypning. 

 

 

Merknad til § 2-7  
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Dersom det er aktuelt med spesialiseringer innenfor det enkelte studieprogrammet vil dette fremgå 

av vitnemålets side 3.  

 

§ 2-8 Tilleggsbetegnelser - siviløkonom og sivilingeniør 

(1) Masterprogram i økonomiske og administrative fag, som tilfredstiller vilkårene til opptakskrav og 

fagsammensetning, gir rett til den beskyttede tittelen siviløkonom som tilleggsbetegnelse på 

vitnemålet, jf. forskrift om grader og yrkesutdanninger, beskyttet tittel og normert studietid ved 

universiteter og høyskoler.  

(2) Masterprogram i teknologiske fag, som tilfredsstiller vilkårene til opptakskrav og 

fagsammensetning, gir rett til den beskyttede tittelen sivilingeniør som tilleggsbetegnelse på 

vitnemålet, jf. forskrift om grader og yrkesutdanninger, beskyttet tittel og normert studietid ved 

universiteter og høyskoler. 

 

Merknad til § 2-8  

Vilkårene for bruk av disse tilleggsbetegnelsene følger av gradsforskriften § 53. 

Forskrift om grader og beskyttede titler 

Vedlagt felles retningslinjer for tilleggsbetegnelsene, utarbeidet av UHR på oppdrag fra KD. 

Vilkår for bruk av beskyttet tittel sivilingeniør og siviløkonom som tilleggsbetegnelse på vitnemål 

 

Kapittel 3. Studiets innhold  
 

§ 3-1 Arbeidsomfang  

Et studieår er normert til 60 studiepoeng og tilsvarer omtrent 1600 arbeidstimer. Arbeidsomfanget i 

det enkelte emnet er normert til 27 timer arbeidstid per studiepoeng.  

 

Merknad til § 3-1 

 

Denne bestemmelsen er satt ut fra kravene i studietilsynsforskriften § 2-2. Her er det nedfelt at 

studiets samlede arbeidsomfang skal være på 1500-1800 timer per år for heltidsstudier.  

Studietilsynsforskriften 

 

§ 3-2 Emnestørrelse  

Et emne skal som hovedregel være på minimum 7, 5 studiepoengs omfang. 

 

Merknad til § 3-2 
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Kravet til at det skal være delelig med 2,5 er satt for å ha hensiktsmessige og definerte 

emnestørrelser, som for eksempel 5, 7,5, 10 studiepoeng. For akkrediterte fellesgrader kan det være 

gjort unntak fra kravene til minste emnestørrelse.  

 

§ 3-3 Antall avsluttende emner og delvurderinger 

 

(1) Det skal som hovedregel være maksimalt fire avsluttende emner per semester. 

(2) For emner på 10 studiepoeng eller mindre skal det kun gis én delvurdering. Viserektor for 

utdanning og studiekvalitet kan gi dispensasjon fra denne bestemmelsen i særlige tilfeller.  

 

Merknad til § 3-3 

 

(1) Dette medfører normalt inntil fire avsluttende eksamener per semester. HIU mener det er en 

fordel med færre eksamensavviklinger pr. semester. Antall emner og tilhørende avsluttende 

eksamener kan fravikes der hvor det foreligger legitimt grunnlag for dette, for eksempel der hvor 

annet følger av rammeplanstyrte utdanninger, akkrediterte fellesgrader  eller lignende.  

 

(2) Med delvurdering menes vurdering som leder frem til et sensurvedtak. Denne bestemmelsen 

innebærer en oppmykning av tidligere krav om at det for små emner ikke skal foretas delvurderinger. 

Der hvor det foreligger legitime, faglige vurderinger kan det søkes om dispensasjon fra denne 

bestemmelsen, enten midlertidig eller av varig karakter. 

 

§ 3-4 Studieplan 

(1) Det skal fremgå av studieplanen hvilke vurderinger i studiet som skal inngå på vitnemål eller 

karakterutskrift eller regnes inn i karakter på vitnemål eller karakterutskrift, og hvilke 

vurderingsuttrykk som benyttes i henhold til universitets- og høyskoleloven § 3-9 sjette ledd. 

(2) Retten til å fortsette et studium, og rett til å avlegge eksamen, kan være regulert av særskilte krav 

for hvert enkelt studieprogram.  

 

Merknad til § 3-4 

 

(1) Begrepet studieplan brukes ofte i betydningen plan for et studium som ikke er omfattet av 

nasjonal rammeplan. Tilsvarende brukes ofte terminologien programplan for studietilbud som er 

omfattet av nasjonal rammeplan. Høyskolen har valgt å bruke betegnelsen studieplan om både 

rammeplan- og ikke-rammeplanstyrte utdanninger.  

Studieplanen skal inneholde en helhetlig beskrivelse av studieprogrammet, eventuelle 

studieretningsbeskrivelser, obligatoriske og valgbare emner og emnebeskrivelser for de enkelte 

emner. Studieplanen er normalt fastsatt per studiekull, hvor studiekullet normalt er lik år for 

studiestart.  

(2) Dette kan for eksempel være krav om å ha bestått enkelte emner for å få anledning til å enten 

starte på, eller avlegge eksamen i det neste emnet. 
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Dersom studenten ikke oppfyller progresjonskravene kan det for eksempel fattes vedtak om tap av 

retten til å avlegge eksamen i medhold av uhl. § 3-10 (rett til å gå opp til eksamen) og § 7-3 (krav til 

obligatorisk aktivitet). Merk at før det fattes inngripende vedtak i studentrettigheter må sendes et 

varsel om dette til studenten etter forvaltningsloven § 16.  

 Forvaltningsloven 

 

§ 3-5 Utdanningsplan 

(1) Studenter som er tatt opp til studier av 60 studiepoeng omfang eller mer skal ha en 

utdanningsplan. Utdanningsplanen er utformet i henhold til studieplanen, og er satt opp slik at 

studenten skal kunne gjennomføre planlagt studium på normert tid. Høyskolen kan bestemme at 

også studenter ved studieprogram med omfang under 60 studiepoeng, skal ha utdanningsplan.  

(2) Utdanningsplanen skal bekreftes av studenten hvert semester for å være gyldig. Ved bekreftelse 

av utdanningsplanen, blir studenten automatisk meldt opp til undervisning og eksamen i 

obligatoriske emner. Studenten må selv melde seg til undervisning og eksamen i valgemner som 

studenten har studierett til.  

(3) Utdanningsplanen kan endres etter avtale mellom fakultetet og studenten.  

 

Merknad til § 3-5  

 

(2) Dersom studenten ikke bekrefter utdanningsplanen vil det kunne fattes vedtak om tap av 

studierett i medhold av § 4-5 første ledd bokstav g. Merk at før det fattes inngripende vedtak i 

studentrettigheter, som inngripen i studieretten, må sendes et varsel om dette til studenten etter 

forvaltningsloven § 16.  

Forvaltningsloven 

 

§ 3-6 Godskriving og fritak  

(1) Søknad om godskriving og fritak vurderes i henhold til universitets- og høyskoleloven § 3-5. Det 

skal ikke gis dobbel uttelling for samme faginnhold innenfor samme grad. 

(2) Søknad om godskriving av beståtte emner vurderes av fakultetet i samarbeid med aktuelt fagmiljø 

som har ansvaret for emnet. 

(3) Godskriving av eksamener og emner som inngår i graden skal fremgå av vitnemålet. 

(4) Bachelor- eller masteroppgave som tidligere har inngått i en grad, kan ikke inngå i en ny grad. 

 

 

 

Merknad til § 3-6  
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(1) For emner med innhold som helt eller delvis overlapper hverandre, og som skal inngå i en grad, 

skal antall studiepoeng reduseres. Fakultetet avgjør omfanget av reduksjonen. Det gis reduksjon i det 

emnet som har dårligst karakter. 

I uhl. § 3-5 skilles det på godskriving og fritak. 

 

Godskriving etter uhl. § 3-5 første ledd innebærer en plikt for institusjonen til å godskrive beståtte 

emner, fag, eksamener eller prøver fra andre universiteter og høyskoler som tilbyr akkrediterte 

studier med samme antall studiepoeng i den utstrekning de oppfyller de faglige krav for en bestemt 

eksamen, grad eller utdanning ved høyskolen. Bestemmelsen gjelder altså godskriving av emner kun 

fra andre akkrediterte universiteter og høyskoler. Dette omtales ofte som innpassing.  

 

Fritak etter uhl. § 3-5 annet ledd innebærer at universiteter og høyskoler som tilbyr akkrediterte 

studier etter denne lov, kan gi fritak for deler av utdanning på grunnlag av annen velegnet eksamen 

eller prøve. Dokumentasjon av realkompetanse kan også gi grunnlag for fritak. Departementet kan 

pålegge utdanningsinstitusjonene å samordne sin praksis. 

 

Beslutninger etter uhl. § 3-5 er å anse som enkeltvedtak etter forvaltningsloven, jf. uhl. § 7-6, og det 

må fattes et formelt vedtak i medhold av kravene i forvaltningsloven. Vedtaket skal hjemles og 

begrunnes, og det skal oppgis klageadgang. Høyskolens klagenemnd er klageinstans for slike vedtak.  

 

Det kan ikke settes karakterkrav som vilkår for godskriving eller fritak. 

 

Universitets- og høyskoleloven 

 

§ 3-7 Delstudier i utlandet  

(1) Studenten skal ha mulighet til å gjennomføre tre til tolv måneder av utdanningen i utlandet ved 

høyskolens partnerinstitusjoner som del av sin bachelor- eller mastergrad.  

(2) Studenten må oppfylle følgende krav for delstudier i utlandet: 

a. ha minst ett års utdanning tilsvarende 60 studiepoeng ved Høgskolen i Sørøst-Norge eller 

annen utdanningsinstitusjon 

b. oppfylle kravene hos mottakerinstitusjonen 

c. oppfylle øvrige krav fastsatt i studie- og emneplanen. 

(3) Under delstudier i utlandet har studenten fortsatt studierett, og skal betale semesteravgift etter 

fastsatte satser. 

 

Merknad til § 3-7  

Internasjonale studenter som er nominert av høyskolens partnerinstitusjoner, skal på samme måte 

tilbys delstudier ved høyskolen. 

(2) Studenten bør i tillegg ha fulgt normert studieprogresjon. 
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§ 3-8 Forhåndsgodkjenning før utreise 

(1) Før utreise skal studenten få vurdert om delstudiene kan gi fritak for deler av utdanningen etter 

universitets- og høyskoleloven § 3-5 annet ledd. Endelig fritak gis når delstudiene er fullført, og de 

forhåndsgodkjente emnene eller praksisopplæring er bestått.  

(2) Ved studieopphold i utlandet må studenten straks gjøre høyskolen oppmerksom på endringer i 

studieopplegget og eventuelt be om ny forhåndsgodkjenning. 

 

Merknad til § 3-8 

 

(1) Det er fakultetet den enkelte studenten tilhører som må foreta en faglig forhåndsvurdering av 

hvorvidt delstudiene i utlandet kan gi grunnlag for fritak for deler av utdanningen som fastsatt i 

utdanningsplanen. Studenten har krav på å få en slik forhåndsvurdering dersom delstudiene 

gjennomføres hos en samarbeidende partnerinstitusjon. For gjennomføring av studier ved 

utdanningsinstitusjoner høyskolen ikke har et samarbeid med vurderer fakultetet om det foreligger 

tilstrekkelig informasjon til å gi en slik forhåndsvurdering.  

 

(2) Bestemmelsen er ment å regulere det forholdet at en forhåndsgodkjenning kun er gyldig dersom 

delstudiene i utlandet gjennomføres på de premissene som lå til grunn på tidspunktet for 

forhåndsgodkjenningen. Dersom en student har fått forhåndsgodkjenning, og den utenlandske 

utdanningsinstitusjonen foretar endringer i studieopplegget underveis, plikter studenten å melde fra 

om dette til HSN. Endringene kan medføre at delstudiene i utlandet ikke kan anses som faglig 

jevngode med utdanningen ved høyskolen, og at fritak dermed ikke kan gis.  

En forhåndsgodkjenning er ikke et enkeltvedtak etter forvaltningsloven. Det formelle vedtaket gjøres 

først når studenten kan dokumentere at studiene er gjennomført etter endte delstudier i utlandet. 

Dette er å anse som et enkeltvedtak som kan påklages i medhold av uhl. § 3-5 jf. § 7-6 og skal følge 

forvaltningslovens saksbehandlingsregler. 

 

Kapittel 4. Studierett og permisjon  
 

§ 4-1 Studierett og forlenget studieløp 

(1) Studierett tildeles gjennom vedtak om opptak for studiet eller emnet det er gitt opptak til. Ved 

overgang til nytt studium eller emne, må det søkes om nytt opptak. 

(2) Studierett betinger at studenten semesterregistrerer seg og betaler semesteravgift innen fastsatt 

frist.  

 EVU Merknad til §4-1; for EVU-studier med sen oppstart i semesteret, utvides ofte fristen for 

innbetaling av semesteravgift tilsvarende. Ved trekk av studieplass, har vi, når studenten ber 

om det, tilbakebetalt avgiften uavhengig av opprinnelig innbetalingsfrist. 

 

(3) For gradsstudier kan det innvilges inntil to år forlenget studierett etter utløp av normert studietid 

for studenter som ønsker å forbedre karakteren eller ta tilleggsemner. I tidsbegrensningen på to år 
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inngår ikke utsatt studiestart, midlertidig utestenging eller innvilgede permisjoner.  

 

(4) For årsstudier kan det innvilges inntil ett år forlenget studierett. Det innvilges ikke forlenget 

studierett for studier av kortere varighet.  

(5) Studieretten opphører når studenten skriftlig bekrefter å ha trukket seg fra studiet, når studiene 

er fullført og vitnemål eller karakterutskrift er utstedt, eller ved tap av studierett, jf. § 4-5. 

(6) En student som er tatt opp til et studieprogram, og som følger normal studieprogresjon, har krav 

på at studieprogrammets læringsutbytte, nivå og struktur ikke endres i den tid studenten har 

studierett til studieprogrammet. Endringer i studieprogrammets emner og oppbygning kan likevel 

foretas så lenge det ikke medfører at studenten blir forsinket i sin progresjon.   

 

Merknad til § 4-1 

 (1) Det følger av uhl. § 7-6 at vedtak om opptak er å anse som et enkeltvedtak etter 

forvaltningsloven, og gjelder for det studiet vedtaket omfatter. Opptaksvedtaket medfører 

ikke en generell studierett ved høyskolen, slik at dersom studenten ønsker overgang til et 

annet studietilbud, eller søker om overflytting fra en annen utdanningsinstitusjon, må det 

fattes et nytt, formelt opptaksvedtak. Nytt opptaksvedtak kan innebære krav om godskriving 

i medhold av uhl. § 3-5 og forskriften § 3-6. Dette er også å anses som et enkeltvedtak etter 

uhl. § 7-6. 

 

 

 

(2) Frist for semesterregistrering er 1. september for høstsemesteret og 1. februar for vårsemesteret. 

Studenten skal bekrefte utdanningsplanen hvert semester innen fastsatt frist, herunder bekrefte 

undervisnings- og vurderingsmelding i StudentWeb for det aktuelle semesterets emner.  

Det følger av lov om studentsamskipnader hvem som skal betale semesteravgift. En student som har 

studierett ved flere utdanningsinstitusjoner, skal kun betale studentsamskipnadsavgift til én av 

utdanningsinstitusjonene, uavhengig om studenten har studierett ved et studieprogram eller et 

enkeltemne. Studenter som har betalt semesteravgift, men som trekker seg fra studieprogrammet, 

kan be om å få tilbakebetalt semesteravgiften innen frist for semesterregistrering. Studenter som 

slutter etter fristen, får ikke semesteravgiften tilbakebetalt. 

(3) Studenter som har fått innvilget redusert studieprogresjon i medhold av § 4-2 har også rett inntil 

to år forlenget studierett, fra det tidspunktet studiet skulle avsluttes i henhold til avtalen om redusert 

studieprogresjon.  

 

§ 4-2 Krav til studieprogresjon 

(1) Studenten skal som hovedregel følge fastsatt studieprogresjon for studieprogrammet, slik det 

fremgår av studie- og emneplanen. 

(2) Etter søknad kan studenten i særskilte tilfeller få endret sin utdanningsplan og få innvilget 

redusert studieprogresjon.  
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(3) For å beholde studieretten må studenten ha en studieprogresjon som tilsvarer minst 50 prosent 

av kravene til progresjon per studieår etter første ledd. Studenter som har fått innvilget redusert 

studieprogresjon etter annet ledd, må produsere minst 75 prosent av avtalt studieprogresjon per 

studieår. 

 

 

 

Merknad til § 4-2 

(1) Med normert studieprogresjon menes 60 studiepoeng per studieår for en fulltidsstudent.  

(2) Grunnlag for søknad om redusert studieprogresjon kan være funksjonsnedsettelse, særlig 

tyngende omsorgsoppgaver, graviditet, sykdom, skade, førstegangstjeneste eller annen særlig grunn 

som er til hinder for deltakelse. Studenten må fremsette skriftlig søknad til fakultetet om redusert 

studieprogresjon. 

(3) Dersom studenten ikke klarer progresjonskravet kan det fattes vedtak om tap av studierett. 

Saksbehandlingen skal følge forvaltningslovens alminnelige saksbehandlingsregler, og studenten skal 

varsles skriftlig og gis anledning til å uttale seg før vedtak fattes. Varslingsplikten følger av 

forvaltningsloven § 17, og kravene til vedtaket følger av kap 5.  

 

Forvaltningsloven 

(Her vil det også bli lagt lenke til maler for varsel om tap av studierett og mal for vedtak om tap av 

studierett). 

 

§ 4-3 Tilrettelegging av studiesituasjon 

(1) Institusjonen skal, så langt det er mulig og rimelig, tilrettelegge studiesituasjonen individuelt for 

studenter med særskilte behov. Tilretteleggingen må ikke føre til en reduksjon av de faglige krav som 

stilles ved det enkelte studium, jf. universitets- og høyskoleloven § 4-3 femte ledd. 

(2) En student som på grunnlag av sykdom, skade, funksjonsnedsettelse eller annen særskilt grunn 

trenger tilrettelagt undervisning, kan innen fastsatt frist søke om dette. En student som får behov for 

tilrettelagt undervisning etter den fastsatte fristen, og kan dokumentere at behovet oppsto eller ble 

avdekket etter denne, må sende søknaden snarest mulig etter at behovet oppsto. 

(3) Studiesituasjonen skal tilrettelegges for studenter som deltar i studentpolitisk arbeid ved 

høyskolen, som deltagelse i lovpålagte råd, utvalg, nemnder og lignende så langt dette er faglig 

forsvarlig. 

 

 

Merknad til § 4-3 

 

(2) Fristen skal kunngjøres i god tid før semesterstart, slik at studentene får anledning til å få 

søknaden vurdert før undervisningen starter. For nye studenter bør fristen kunngjøres i forbindelse 
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med opptaksvedtaket.  

 

(3) Bestemmelsen skal ivareta de behovene studenter som er deltagende i lovpålagte råd, utvalg og 

har for en tilrettelagt studiesituasjon. Dette for eksempel der hvor slik deltagelse skjer utenfor 

demokratitiden som fastsatt i Samarbeidsavtalen mellom HSN og Studentdemokratiet. Det skal søkes 

en tilrettelegging som gjør at disse studentene skal kunne gjennomføre planlagt studieløp, enten i 

form av fritak eller ved andre tilrettelagte aktiviteter som substitutt for aktiviteter som gjennomføres 

under deres fravær. Øvrig studentpolitisk aktivitet, hvor studentene selv har herredømmet over 

tidspunktene, vil ikke gi rett til særskilt tilrettelegging.   

 

Likestillings- og diskrimineringsloven 

 EVU Merknad til §4-3 (2); her savner vi en fastsatt frist for å søke om tilrettelagt 

undervisning. Alle øvrige steder hvor studentene må forholde seg til frister, fremgår fristene 

av forskriften. Selvfølgelig i tillegg til løpende frister dersom behov oppstår underveis i 

studieløpet. 

 

§ 4-4 Permisjon fra studier  

(1) Permisjon fra studiene innvilges ved pliktig militærtjeneste, ved sykdom og ved andre 

tungtveiende grunner. Studenten må sende skriftlig og begrunnet søknad til fakultetet. 

(2) Studenten har rett til permisjon fra studiene ved svangerskap, adopsjon og omsorg for barn jf. 

universitets- og høyskoleloven § 4-5. 

(3) Permisjon innvilges normalt for inntil to semestre. I særlige tilfeller kan det innvilges permisjon for 

mer enn to semestre. 

(4) Det innvilges ikke permisjon i første semester etter opptak, med unntak av lovregulert 

foreldrepermisjon, ved pliktig militærtjeneste eller i andre særskilte tilfeller som er utenfor 

studentens kontroll. 

(5) Studenter som er innvilget permisjon har fortsatt studierett ved høyskolen.  

  

Merknad til § 4-4 

(1) Studenten skal benytte høyskolens digitale skjema for søknad om permisjon. Der hvor studenten 

har studierett til flere studieprogrammer samtidig, innvilges permisjon til det programmet studenten 

søker om permisjon fra. Permisjon kan innvilges fra ett studieprogram samtidig som man er aktiv 

student ved et annet studieprogram. Hva som anses som tungtveiende grunner må vurderes i hvert 

enkelt tilfelle. 

 

(2) Slike søknader skal alltid innvilges. En student som er gravid, har rett til utsatt eksamen hvis 

eksamensdato er i perioden mellom tre uker før termin og seks uker etter fødsel. Far har rett til 

utsatt eksamen hvis eksamensdato er i perioden fra fødsel til to uker etter fødsel, jf. universitets- og 

høyskoleloven § 4-5 første ledd. Det følger videre av samme bestemmelse annet ledd at høyskolen 
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skal legge til rette for at studenter som er i permisjon etter første ledd, kan gjenoppta sine studier så 

raskt som mulig etter endt permisjon. 

(3) Hva som kan anses som særlige tilfeller må vurderes i hvert enkelt tilfelle. Det bør unngås å gi 

permisjon over flere år. Det bør også vurderes hvorvidt redusert studieprogresjon i medhold av § 4-2 

annet ledd kan være et aktuelt alternativ. Studenten skal veiledes om hvilke handlingsalternativer 

som foreligger og at studenten bærer risikoen for om studietilbudet endres eller avvikles i 

permisjonstiden. 

Det skal tilrettelegges for at studenten skal kunne gjenoppta studiene så snart som mulig og 

fortrinnsvis på tilsvarende nivå som før permisjonen. Det er en forutsetning at dette er praktisk 

gjennomførbart i henhold til studie- og emneplanen, for eksempel at undervisningen i de aktuelle 

emnene gjennomføres i det semesteret studenten gjenopptar studiene. 

Permisjon gir normalt ikke rett til spesiell tilrettelegging av undervisning eller eksamen etter endt 

permisjon, se likevel § 7-16. 

 EVU Merknad til §4-4 (4); innenfor EVU-studier innvilges «permisjon/ frys av studiet» også 

innenfor første semester. Våre emner har en kortere tidshorisont (ofte 1 eller 2 semester). 

Eksempelvis ved død i nær familie, alvorlig sykdom, e.l., har studentene fått stanse studiene, 

for å komme tilbake året etter og gjenoppta studiene. 

 

§ 4-5 Tap av studierett 

(1) Studieretten opphører når: 

a. studenten ved tre eksamensforsøk ikke har bestått eksamen i samme emne, og ikke er 

innvilget dispensasjon for et fjerde eksamensforsøk 

b. studenten to ganger ikke har bestått det samme praksisemne, praksisperiode, 

bacheloroppgave, masteroppgave eller annet større prosjektarbeid  

c. studenten ikke har semesterregistrert seg 

d. studenten ikke har betalt semesteravgift eller annen avgift fastsatt i samsvar med forskrift 

om egenbetaling ved universiteter og høyskoler innen fastsatt frist 

e. studenten unnlater å levere original dokumentasjon eller vitnemål når dette blir etterspurt 

f. studenten ved falsk vitnemål eller annen ugyldig dokumentasjon er innvilget opptak 

g. studenten ikke bekrefter og oppdaterer sin utdanningsplan 

h. studenten ikke har produsert studiepoeng i henhold krav om studieprogresjon 

(2) Dersom studieretten opphører skal det fattes et skriftlig vedtak om tap av studierett.  

 

Merknad til § 4-5 

(1) Se § 4-1 femte ledd, hvor det er nedfelt at studieretten også opphører når studenten skriftlig 

bekrefter å ha trukket seg fra studiet eller hvor det er utstedt vitnemål eller karakterutskrift for endt 

utdanning.  
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Når studenten har brukt opp eksamensforsøkene, og har søkt nytt opptak, har studenten ikke rett til 

å avlegge ny eksamen i det aktuelle emnet. Studenten må da avlegge eksamen/bestå dette emnet 

ved en annen utdanningsinstitusjon, for å så søke om godskriving av emnet ved Høgskolen i Sørøst-

Norge. Antall brukte eksamensforsøk videreføres etter nytt opptak. 

 

(2) Studenten skal varsles skriftlig etter reglene i forvaltningsloven før vedtak om tap av studierett 

fattes og gis anledning til å uttale seg i saken, jf. forvaltningsloven § 16. 

(Her vil det bli lagt inn lenke til mal for varsel om vedtak av studierett, og mal for vedtak om tap av 

studierett). 

 

§ 4-6 Reaktivering av studierett 

Studieretten kan reaktiveres innen tre uker etter at studenten har mistet studieretten på bakgrunn 

av manglende semesterregistrering/betaling av semesteravgift, eller dersom studenten selv skriftlig 

bekrefter å ha trukket seg fra studiet. 

 

 

Merknad til § 4-6 

 

Fristen for reaktivering løper fra det tidspunktet vedtak om studierett har kommet frem til 

studenten, eller dato for skriftlig bekreftelse om at studenten har trukket seg fra studiet. 

 

I vedtaket må det fremkomme at vedtaket først er gyldig fra utløpet av treukers-fristen, slik at det 

ikke formelt må fattes et nytt opptaksvedtak dersom studieretten blir reaktivert. 

 

Kapittel 5. Praksis  

Se HIUs høringsbrev for fullstendig ny tekst. 
 

§ 5-1 Praksis i rammeplanstyrte utdanninger 

(1) For utdanninger hvor det foretas en faglig vurdering av praksis, skal studenten ha jevnlig 

veiledning og tilbakemelding med orientering om hvordan studenten fungerer med hensyn til 

kravene for å bestå praksis. 

(2) For hver praksisperiode skal det avholdes midtveisvurdering og avsluttende vurdering der 

studentens prestasjoner vurderes med hensyn til målene for praksisperioden. Sluttvurderingen skal 

bygge på vurderinger underveis og eventuelle praktiske vurderinger. Studenten skal ha kopi av 

vurderingene. 

(3) Krav til tilstedeværelse skal fremgå av emneplanen, og kan som hovedregel ikke fravikes på grunn 

av gyldig fravær. 
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Merknad til § 5-1 

 

Strider bestemmelsene i kap. 5 mot rammeplan, gjelder rammeplanens bestemmelser. 

(1) Det skal fremgå av emneplanen hvem som foretar den faglige vurderingen. Høyskolen er formell 

sensurmyndighet. 

 

§ 5-2 Ikke bestått praksis 

(1) Dersom det er tvil om studenten vil oppnå læringsutbyttet og bestå praksisperioden, skal 

studenten varsles med en skriftlig begrunnelse så tidlig som mulig i praksisperioden. 

(2) Praksisperioden kan vurderes til «ikke bestått» ved manglende oppfylling av arbeidskrav og 

tilstedeværelse. 

(3) En student som får vurdert samme praksisperioden til «ikke bestått» to ganger, vil miste 

studieretten, jf. § 4-5. 

 

 

 

 

Merknad til § 5-2 

(1) Hvis det oppstår tvil om studenten kan bestå praksis, skal det snarest kalles inn til et møte der 

studenten skal motta skriftlig varsel. Varselet skal beskrive hva studenten ikke mestrer, og hvilke krav 

som må oppfylles for å bestå praksis.  

Viser studenten i løpet av praksisperioden handling eller atferd som utvilsomt gir grunnlag for å ikke 

bestå praksisstudiet, kan studenten likevel få «ikke bestått» selv om forutgående varsel ikke er gitt 

innen fristen. 

Dersom studenten får annullert sitt praksisforsøk som følge av formelle feil ved gjennomføringen skal 

det tilrettelegges for en ny praksisperiode så snart som mulig. 

(2) Krav til tilstedeværelse kan som hovedregel ikke fravikes på grunn av sykdom eller andre grunner. 

Krav til tilstedeværelse skal fremgå av emneplanen. 

 

(3) Dersom praksis er vurdert til «ikke bestått» må som hovedregel hele praksisperioden tas om 

igjen. Vilkår for å fortsette på studiet skal fremgå av emneplanen. 

Studenten skal varsles skriftlig etter reglene i forvaltningsloven før vedtak om tap av studierett fattes 

og gis anledning til å uttale seg i saken, jf. forvaltningsloven § 16. 

 

§ 5-3 Utsatt praksis  

(1) For studenter som har gyldig fravær fra praksis, kan fakultetet etter søknad innvilge utsatt praksis. 
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(2) Utsatt praksis kan innvilges når det er praktisk gjennomførbart med hensyn til tildeling av 

praksisplass, og ikke medfører endring i øvrige studenters studieprogresjon. 

(3) Fakultetet avgjør om studenter med gyldig fravær fra praksis må ta hele praksisperioden om igjen, 

og når utsatt praksis kan gjennomføres. 

 

Merknad til § 5-3 

 

Studenten skal varsles skriftlig etter reglene i forvaltningsloven før vedtak om tap av studierett fattes 

og gis anledning til å uttale seg i saken, jf. forvaltningsloven § 16. 

 

§ 5-4 Ny eller omarbeidet praksisrapport  

Studenten har adgang til å levere ny eller omarbeidet praksisrapport én gang dersom rapporten er 

vurdert til «ikke bestått». 

Kapittel 6. Vurderingsformer og karaktersystem 

§ 6-1 Vurderingsformer 

 

(1) Vurderingsformen skal måle studentens kunnskaper, ferdigheter og generelle kompetanse i 

henhold til emnets læringsutbytte. 

(2) Følgende vurderingsformer kan benyttes, enten hver for seg eller i kombinasjon, individuelt eller 

gruppe:  (justert rekkefølge) 

a. skriftlig skoleeksamen  

b. muntlig eksamen  

c. hjemmeeksamen 

d. praktisk eksamen 

e. mappevurdering 

f. praksis 

g. bacheloroppgave 

h. masteroppgave 

i. justerende muntlig eksamen  

j. rapport  

k. feltarbeid 

g. løpende vurdering 

m. bestått på grunnlag av fremmøte 

n. Skikkethetsvurdering  
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(3) Viserektor for utdanning og studiekvalitet kan etter søknad fra fakultetet i særlige tilfeller gi 

dispensasjon til å benytte andre vurderingsformer enn de som fremgår av annet ledd.  

(4) Emnets vurderingsform, vekting av eventuelle delvurderinger og dersom delvurderinger kreves 

bestått i en bestemt rekkefølge, skal fremgå av emneplanen. 

(5) Vurderingsformen gruppevurdering, med unntak av bachelor- og masteroppgave, skal ikke 

utgjøre mer enn 50 prosent av vurderingsgrunnlaget i et studieprogram.  

(6) Høyskolen kan etter avtale med studenten benytte eksamensbesvarelsen til undervisnings- og 

forskningsformål. Eksamensbesvarelsene kan ikke publiseres eller anvendes til andre formål uten at 

det foreligger avtale mellom høyskolen og studenten.  

 

Merknad til § 6-1 

(2) a) Skriftlig skoleeksamen skal som hovedregel ikke overstige seks timer. Varighet skal fremgå av 

emneplanen. 

(2) b) Muntlig eksamen skal være offentlig med mindre hensynet til gjennomføringen tilsier noe 

annet. Det kan gjøres unntak fra regelen om offentlig eksamen dersom tungtveiende grunner tilsier 

det, jf. universitets- og høyskoleloven § 3-9 tredje ledd. 

(2) e) Mappevurdering er vurdering av ett eller flere godkjente arbeider som leveres innen fastsatt 

frist til fastsatt dato i henhold til kunngjorte kriterier. Arbeidene kan videreutvikles eller ferdigstilles i 

perioden fra kriterier er gitt og frem til eksamensdato. Bare skriftlige arbeider eller andre arbeider 

som er av en slik art at vurderingen lar seg etterprøve, kan inngå i en mappe. Skriftlig eksamen kan 

ikke inngå i en mappe.  

(2) g) Med løpende vurdering menes emner der endelig karakter fastsettes på grunnlag av flere 

vurderinger. Løpende vurdering kan bare brukes innenfor teknologiske fag i henhold til veilederen til 

Nasjonalt råd for teknologisk utdanning (NRT). 

 

Karakterbeskrivelser og vurderingskriterier for sensur av bacheloroppgaver i ingeniørfag 

Alle skriftlige eksamener skal som hovedregel leveres med kandidatnummer. 

 

 

§ 6-2 Karaktersystem 

(1) Ved vurdering av eksamen, skal det som hovedregel benyttes karakterer etter en skala med fem 

trinn fra A til E for bestått, og F for ikke bestått. Fakultetet selv kan bestemme at anbefalte 

karakterbeskrivelser fra nasjonale fagråd skal benyttes i tillegg. 

(2) Den graderte karakterskala innebærer følgende generelle, ikke fagspesifikke beskrivelser: 

Symbol Betegnelse Generell, ikke fagspesifikk beskrivelse av vurderingskriterier 

A Fremragende 
Fremragende prestasjon som klart utmerker seg. Studenten viser svært god 

vurderingsevne og stor grad av selvstendighet. 



2 
 

Symbol Betegnelse Generell, ikke fagspesifikk beskrivelse av vurderingskriterier 

B Meget god 
Meget god prestasjon. Studenten viser meget god vurderingsevne og 

selvstendighet. 

C God 
Jevnt god prestasjon som er tilfredsstillende på de fleste områder. Studenten 

viser god vurderingsevne og selvstendighet på de viktigste områdene. 

D Nokså god 
En akseptabel prestasjon med noen vesentlige mangler. Studenten viser en 

viss grad av vurderingsevne og selvstendighet. 

E Tilstrekkelig 
Prestasjonen tilfredsstiller minimumskravene, men heller ikke mer. Studenten 

viser liten vurderingsevne og selvstendighet. 

F Ikke bestått 
Prestasjon som ikke tilfredsstiller de faglige minimumskravene. Studenten 

viser både manglende vurderingsevne og selvstendighet. 

(3) Bokstavkarakterer skal brukes i et omfang som omfatter minst tre fjerdedeler av antall 

studiepoeng for studieprogrammet som helhet.  

(4) Vekting av delkarakterer ved beregning av sluttkarakter skal fremgå av emneplanen. Vanlige 

forhøyningsregler gjelder. Den endelige karakteren fastsettes som bokstavkarakter. 

(5) Delvurderinger som inngår i grunnlaget for endelig karakterfastsetting skal ha samme 

vurderingsuttrykk, og hver delvurdering skal bestå av én vurderingsform.  

 

 

 

 

Merknader til § 6-2 

(3) Vurderingsuttrykket «bestått»/«ikke bestått» kan benyttes i emner hvor annen 

karakterfastsetting er uhensiktsmessig. I den teoretiske delen av studieprogrammet, kan 

«bestått»/«ikke bestått» benyttes i et omfang på inntil en fjerdedel av studiepoengene. 

Vurderingsuttrykk skal fremgå av emneplanen. 

(5) Delvurderinger som inngår i samlet karakter, utløser studiepoeng først når samtlige 

delvurderinger i emnet er bestått. 

 

Kapittel 7. Eksamen 

 
§ 7-1 Vilkår for å avlegge eksamen   

(1) Vilkår for å avlegge eksamen skal fremgå av emneplanen. Det kan stilles krav i emneplanen om at 

faglige arbeidskrav, obligatoriske aktiviteter og tilstedeværelse må være godkjent før studenten kan 

avlegge eksamen og/eller fortsette studiet.  
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(2) Studenter som innen fristen ikke har betalt semesteravgift etter forskrift om 

studentsamskipnader § 17, har ikke rett til å avlegge eksamen. 

EVU Ønsker tilføyelse til §7-1 (2); Studenter som ikke har betalt semesteravgift eller annen avgift, jf. 

§4-5(1) punkt d. Det er viktig for EVU at også betalt studieavgift/ annen avgift er et kriterium for å 

kunne avlegge eksamen. 

*Foreslår en presisering av teksten i Merknad til §7-3 (1); Alle studiesamlinger knyttet til nettbaserte 

studier, samlingsbaserte studier eller en kombinasjon av disse, er obligatoriske. Dette må skrives inn i 

studie- og emneplaner for nett- og samlingsbaserte studier. Vi må også rydde i terminologi, jf. Pkt 1 

Definisjoner. 

 

 

Merknad til § 7-1  

 Forskrift om studentsamskipnader 

 

§ 7-2 Arbeidskrav   

(1) Det kan i emneplanen stilles krav om at obligatoriske arbeider må være godkjent for å kunne 

avlegge eksamen og/eller fortsette studiet. Arbeidskrav vurderes som godkjent eller ikke godkjent. 

(2) Ved dokumentert sykdom og i andre særlige tilfeller, kan fakultetet der hvor dette er faglig 

forsvarlig, gi fritak fra arbeidskrav. Det er normalt en forutsetning at studenten utfører andre 

aktiviteter som fastsettes av fakultetet og som vurderes til godkjent.   

(3) Dersom en student ikke får et arbeidskrav godkjent, og dette er satt som krav før studenten kan 

avlegge eksamen, skal studenten gis anledning til ett nytt forsøk dersom dette er gjennomførbart før 

eksamensavviklingen. 

 

Merknad til § 7-2 

(1) Med arbeidskrav menes all form for prøving som er satt som vilkår for å ha rett til å avlegge 

eksamen, delta i praksis eller følge normal studieprogresjon, men der resultatet ikke inngår i 

beregningsgrunnlaget for karakterfastsettelsen. Eksempler er obligatoriske innleveringer, prøver, 

laboratorieøvelser, prosjektarbeid eller andre obligatoriske krav som inngår i et emne. 

(2) Fritak fra arbeidskrav gis som hovedregel bare dersom studenten kan dokumentere tilsvarende 

kunnskaper og/eller ferdigheter.  

(3) Denne rettigheten utløses kun hvis det er praktisk mulig å gjennomføre et nytt arbeidskrav med 

hensyn til tidsrommet frem mot eksamensavviklingen, og ut fra omfanget av arbeidskravet. Hvis 

dette ikke kan gjennomføres, må studenten normalt vente til neste eksamensforsøk. 

 

§ 7-3 Obligatoriske aktiviteter og krav til tilstedeværelse 

(1) Krav til tilstedeværelse ved obligatorisk undervisning og obligatoriske samlinger er som 

hovedregel 80 prosent dersom ikke annet fremgår av emneplanen.  
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(2) Ved dokumentert sykdom og i andre særlige tilfeller kan fakultetet, dersom det er faglig 

forsvarlig, gi fritak fra obligatoriske aktiviteter og krav om tilstedeværelse. 

 

Merknad til § 7-3 

(1) Alle studiesamlinger knyttet til nett- og samlingsbaserte studier er obligatoriske dersom ikke 

annet er oppgitt i emneplanen. Undervisningsplaner og/eller semesterplaner for det enkelte studieår 

viser når studentene skal delta på studiesamling. 

(2) Dersom studenten har vært fraværende ved mer enn 20 prosent av samlingene i utdanningen, 
kan fakultetet kreve at studenten deltar på tilsvarende samling(er) for å få adgang til å avlegge 
eksamen (gjelder samlingsbaserte studier, ikke nett- og samlingsbaserte profesjonsutdanninger). 

 

 

 

§ 7-4 Rett til å avlegge eksamen som privatist   

(1) Personer som oppfyller opptakskravene og andre vilkår for å avlegge eksamen, men som ikke er 

innvilget opptak, kan søke om adgang til å avlegge eksamen i et emne som privatist.  

(2) Privatister har ikke adgang til å avlegge eksamen i emner som har arbeidskrav, krav til obligatorisk 

aktivitet eller deltakelse, praksis eller i emner hvor eksamensforsøkene er brukt opp.  

(3) Rektor kan fastsette at de som ikke er tatt opp som studenter til et emne, skal betale avgift i 

tillegg til semesteravgiften som skal dekke høyskolens merutgifter ved eksamen, jf. forskrift om 

egenbetaling ved universiteter og høyskoler. 

(4) Studenter som er utestengt fra høyskolen i henhold universitets- og høyskoleloven § 4-8 har ikke 

adgang til å avlegge eksamen som privatist i utestengingsperioden. 

 

Merknad til § 7-4 

(1) Privatistenes rettigheter begrenser seg til adgang til å delta i offentlige forelesninger, og til å 

avlegge eksamen. For å kunne avlegge eksamen må privatisten ha studiekompetanse for emnet og 

oppfylle eventuelle, spesielle opptakskrav og forkunnskapskrav.  

(2) Privatister har som hovedregel ikke adgang til å avlegge eksamen i emner som inngår i 

oppdragsfinansierte studier. 

Egenbetalingsforskriften 

 

§ 7-5 Eksamensavgift 

Studenter som avlegger eksamen ved et betalingsstudium må betale eksamensavgift.   

EVU *§7-5 Eksamensavgift; Punktet må deles i to. Informasjon/ satser i egen ramme er satser for 

privatister og ikke for studenter ved betalingsstudium. 
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Videre kan teksten i starten flyttes ned under rammen og endres til;  

Studenter som avlegger eksamen ved et betalingsstudium/ videreutdanning med studieavgift, må 

betale eksamensavgift. Eksamensavgiftens størrelse reguleres av kontrakten (kontraktsvilkårene) som 

er inngått mellom den enkelte student og USN. 

 

Merknader til § 7-5 

Eksamensavgift beregnes per enkelteksamen, uavhengig av om privatisten avlegger flere eksamener i 

samme semester. 

Studiepoeng per eksamen  Eksamensavgift  

0 – 14     Kr. 3000  

15 – 29     Kr. 4000  

30 og over    Kr. 5000  

Eksamen som omfatter  Kr. 6000 

hjemmeoppgaver, produktvurdering og lignende.    

 

§ 7-6 Oppmelding til eksamen 

(1) Studenter som har godkjent utdanningsplan innen fastsatt frist, blir automatisk meldt opp til 

eksamen. Privatister og enkeltemnestudenter blir oppmeldt når søknad er godkjent. 

(2) Frist for oppmelding til eksamen i emner som ikke medfører automatisk oppmelding etter første 

ledd er 1. september for høstsemesteret og 1. februar for vårsemesteret. 

(3) Oppmeldingsfrist til utsatt eksamen ved gyldig fravær, jf. § 7-12, og ny eksamen, jf. § 7-13, er fire 

uker før eksamensdato hvis ikke annet er oppgitt.  

(4) Studenten er selv ansvarlig for å kontrollere i StudentWeb at oppmeldingen til eksamen er 

korrekt. 

 

Merknad til § 7-6 

 

(2) Dette gjelder for eksempel oppmelding til valgemner og lignende. 

 

§ 7-7 Avmelding fra eksamen 

(1) Studenten kan melde seg av eksamen i et emne innen kunngjort avmeldingsfrist, eller senest fire 

uker før eksamensdato. 

 EVU  Merknad til §7-7; For EVU foretas ikke oppmelding i Studentweb og heller ikke 

avmelding.  
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Ved studiestart blir alle studenter kollektivt meldt opp til eksamen og undervisning av 

studieveileder. Dette er en ekstra service for våre voksne studenter, som ofte betaler mye for 

å ta et studium hos oss. På den måten sikrer vi også at ingen glipper på dette.  

 

Når det gjelder oppmelding / avmelding til ny eksamensavvikling bygges ikke dette opp i FS 

(eller publiseres i Studentweb), før vi vet om noen ønsker å ta ny eksamen. Oppmelding/ 

avmelding foregår per e-post til studieveileder.  

 

(2) For bachelor- og masteroppgaver er avmeldingsfristen seks uker hvis ikke annet er fastsatt i 

emneplanen. Studenten må informere fakultetet skriftlig om avmeldingen.  

(3) Det kan i særlige tilfeller innvilges adgang til avmelding også etter fristene som angitt i første og 

annet ledd. 

 

Merknad til § 7-7 

Avmelding foretas i StudentWeb. 

Antall veiledningstimer som er mottatt frem til studenten foretar avmelding skal noteres. 

(3) Særlige tilfeller kan være omstendigheter som er utenfor studentens kontroll, som dokumentert 

sykdom, pliktig militærtjeneste eller annet. Unntaksadgangen er ment å ta høyde for situasjoner før 

eksamensavviklingen som ikke er omfattet av retten til å få utsatt eksamen, jf. § 7-12. 

 

§ 7-8 Tidspunkt for eksamen 

(1) Eksamensdato kunngjøres i StudentWeb.  

(2) Oversikt over eksamensdatoer skal som hovedregel foreligge ved semesterstart, og senest 1. 

oktober og 1. mars. 

(3) Eksamen avholdes som hovedregel i det semesteret undervisningen i emnet avsluttes. 

 

§ 7-9 Antall eksamensforsøk 

(1) En student kan avlegge eksamen i det samme emnet inntil tre ganger. 

(2) Etter skriftlig begrunnet og dokumentert søknad, kan det i særlige tilfeller gis dispensasjon for et 

fjerde eksamensforsøk. De forhold som legges til grunn må ha vært tilstede ved, eller umiddelbart før 

eksamenstidspunktet, og studenten må ha hatt rimelig grunn for ikke å ha benyttet seg av 

muligheten for avmelding eller legeattest for gyldig fravær ved tredje eksamensforsøk.  

(3) Ved flere forsøk til eksamen teller beste karakter. 

(4) Med tellende eksamensforsøk menes at studenten: 

a. har bestått eksamen 

b. trekker seg etter avmeldingsfristens utløp eller under eksamen 
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c. ikke møter til eksamen 

d. ikke leverer skriftlig eksamen uten tilsyn innen oppgitt frist 

e. får karakteren F/«ikke bestått» 

f. får eksamen annullert på grunn av fusk eller forsøk på fusk 

(5) Bacheloroppgave og andre større prosjektarbeider kan gjentas bare én gang i ny eller omarbeidet 

form. 

 

(6) Studenten kan levere ny eller omarbeidet masteroppgave én gang dersom masteroppgaven er 

vurdert til karakteren F. Det er ikke adgang til å få vurdert ny eller omarbeidet masteroppgave i 

samme studieprogram når masteroppgaven er vurdert med karakteren A til E. 

 

Merknad til § 7-9 

(1) Begrensningen i antall eksamensforsøk gjelder totalt for et emne, også dersom emnet har skiftet 

emnekode, inngår med ulik kode i flere studieprogrammer eller inngår i ny form i et studieprogram i 

tilknytning til en overgangsordning. 

(2) Studenter som har bestått resultat etter tre eksamensforsøk, vil som hovedregel ikke få innvilget 

er fjerde eksamensforsøk. 

(5) og (6) At oppgaven skal være omarbeidet, innebærer at oppgaven må endres betydelig for at den 

skal kunne leveres på nytt. Det er ikke tilstrekkelig bare å gjøre mindre endringer i layout og oppsett. 

Ved omarbeidet oppgave, må endringene også være vesentlige i det faglige innholdet, men må være 

av en slik art at oppgaven fortsatt er innenfor godkjent problemstilling/prosjektbeskrivelse. Ny 

bachelor- eller masteroppgave kan også være innenfor ny problemstilling/prosjektbeskrivelse.  

Det kan gis ekstra veiledning ved omarbeiding av oppgaven. Denne veiledningen bør ikke overstige 

mer enn ti prosent av det opprinnelige timetall med veiledning. 

 

§ 7-10 Digital eksamen 

(1) Høyskolen kan avholde skoleeksamen ved bruk av digitalt eksamensutstyr. 

(2) Ved digital eksamensavvikling av skriftlig eksamen med tilsyn, kan studenten pålegges å ha med 

eget utstyr, som for eksempel bærbar datamaskin. 

(3) Dersom studenten ikke har klargjort utstyret for digital eksamen innen fastsatt frist, kan 

studenten miste retten til å gjennomføre eksamen. 

 

Merknad til § 7-10 

(2) Digital skoleeksamen gjennomføres på studentens egen, bærbare datamaskin. 

Studenten skal være på plass i eksamenslokalet og innlogget i det digitale eksamensverktøyet senest 

30 minutter før eksamen starter slik at utstyret er klargjort før eksamensoppstart. Det kan for 

enkelte emner stilles krav om tidligere fremmøte. Dersom studenten ikke er innlogget i det digitale 
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eksamensverktøyet senest 30 minutter før eksamen starter, kan studenten miste retten til å 

gjennomføre eksamen. Ved uforutsette, tekniske problemer vil studenter som har møtt senest 30 

minutter før eksamensstart få hjelp av IT-support. 

 

§ 7-11 Ordinær eksamen  

(1) Ordinær eksamen gjennomføres i det semesteret som er angitt i emneplanen. 

(2) Ved innlevering av hjemmeeksamen kan eksamenskontoret innvilge inntil én ukes utsettelse, hvis 

studenten umiddelbart ved skriftlig legeerklæring eller annen etterprøvbar dokumentasjon kan 

dokumentere at forsinkelsen skyldes egen akutt sykdom eller sykdom, dødsfall, ulykke eller lignende i 

nær familie, eller andre forhold som er utenfor studentens kontroll.  

 

 

Merknad til § 7-11 

(1) Innenfor samme eksamensperiode skal det normalt arrangeres kun én ordinær eksamen i samme 

emne. Studenter som ønsker å forbedre karakter, må melde seg opp til neste ordinære eksamen i 

emnet.  

(2) Søknad om utsatt innlevering sendes eksamenskontoret. Utsettelse av innlevering av 

hjemmeeksamen i inntil én uke inkluderer helg/helligdager. 

EVU  *§7-11 Ordinær eksamen ; (2) EVU-eksamener administreres ikke av eksamenskontoret. Bør få 

med en tilføyelse, «ved innlevering av hjemmeeksamen kan eksamenskontoret eller 

eksamensansvarlig (etter- og videreutdanning), innvilge inntil en ukes utsettelse», …. Merk at dette 

gjelder alle steder i forskriften hvor eksamenskontoret er nevnt. 

 

§ 7-12 Utsatt eksamen ved gyldig fravær 

(1) En student som på grunn av gyldig fravær ikke avlegger ordinær eksamen, har som hovedregel 

rett til å avlegge eksamen i påfølgende semester. Ved studieprogrammer med 

progresjonsbestemmelser kan studenten avlegge utsatt eksamen innenfor samme eksamensperiode, 

eller så tidlig som mulig i påfølgende semester. 

(2) Som gyldig fravær regnes egen sykdom, eller alvorlig sykdom, dødsfall eller ulykke i nærmeste 

familie eller andre særlige grunner. Fravær som skyldes studentens egne handlinger, godkjennes 

ikke. Fravær som blir godkjent, teller ikke som eksamensforsøk, og registreres som «gyldig fravær».  

(3) Studenter som ikke avlegger eksamen, må senest innen én uke etter eksamensdato eller fastsatt 

frist levere skriftlig dokumentasjon for gyldig fravær. Dokumentasjonen må angi eksamensdato, og 

skal som hovedregel være datert senest på eksamensdagen eller dato for innleveringsfrist. 

(4) Studenter som møter, men som blir syke under eksamen, velger om de vil levere eller trekke 

besvarelsen. Ved levering vil besvarelsen sensureres. Når besvarelsen trekkes, må legeerklæring som 

angir fraværsgrunn leveres eksamenskontoret innen én uke etter eksamensdato for å unngå bruk av 

et tellende eksamensforsøk. Legeerklæringen skal som hovedregel være utstedt på eksamensdagen.  
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(5) Utsatt eksamen gjennomføres med samme emneplan som ved siste ordinære eksamen. 

 

Merknad til § 7-12 

(4) Dersom besvarelsen er levert til sensurering, kan studenten etterpå ikke påberope seg sykdom. 

(5) Det er deretter studentens eget ansvar å kontrollere hvilken emneplan som gjelder. Det 

innebærer at vurderingsform og vurderingsuttrykk kan være endret. Det kan i emneplanen være 

særskilte krav for å avlegge ny eksamen. 

EVU *§7-12 Utsatt eksamen ved gyldig fravær; (4) 3. setning. Samme tilføyelse som punktet over 

(eksamenskontoret). 

 

§ 7-13 Ny eksamen ved ikke bestått (kontinuasjonseksamen)  

(1) For studenter som ikke besto ordinær eksamen arrangeres som hovedregel ny eksamen i 

påfølgende semester. Ved studieprogrammer med progresjonsbestemmelser kan studenten avlegge 

ny eksamen innenfor samme eksamensperiode, eller så tidlig som mulig i påfølgende semester. For 

studenter i siste semester av studieprogrammet skal det fortrinnsvis arrangeres en ny eksamen så 

snart som mulig innenfor samme eksamensperiode.  

(2) Innenfor samme eksamensperiode skal det som hovedregel arrangeres kun én ny eksamen i 

samme emne. 

(3) Ved ny eksamen i påfølgende semester gjelder samme emneplan som ved siste ordinære 

eksamen.  

(4) Når et emne tas ut av undervisningstilbudet, plikter høyskolen å arrangere ny eksamen i 

påfølgende semester. Hvis det fremdeles gjenstår studenter som har karakteren F/«ikke bestått» 

eller gyldig fravær i et emne som har utgått, arrangeres ny eksamen en siste gang i derpå følgende 

semester. 

 

Merknad til § 7-13 

(1) For små emner med mindre enn 20 studenter, må det i hvert tilfelle vurderes om ny eksamen skal 

arrangeres. 

For studenter som er i sitt avsluttende semester skal det arrangeres en konteeksamen så snart det er 

praktisk mulig å gjennomføre eksamenen. 

(3) Det er deretter studentens eget ansvar å kontrollere hvilken emneplan som gjelder. Det 

innebærer at vurderingsform og vurderingsuttrykk kan være endret. Det kan i emneplanen være 

særskilte krav for å avlegge ny eksamen. 

 

§ 7-14 Språk og målform 

(1) Eksamensoppgaven skal som hovedregel utformes og besvares på undervisningsspråket som 

fremgår av emneplanen. Dette gjelder for alle vurderingsformer. 
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(2) Eksamensoppgaven utformes på den eller de målformer som samsvarer med målformen til de 

oppmeldte studentene, jf. forskrift om målform i eksamensoppgåver. 

(3) Studenten kan søke om å få besvare eksamen eller andre skriftlige arbeider som inngår i 

vurderingsgrunnlaget på et annet språk enn undervisningsspråket. Søknad fremsettes på høyskolens 

skjema for tilrettelegging innen fastsatt frist, jf. § 7-16. 

 

Merknad til § 7-14 

(1) Ved internasjonale studieprogram med undervisning på engelsk, kan det likevel undervises på 

norsk dersom det ikke deltar fremmedspråklige studenter (eller dersom alle studentene snakker og 

forstår norsk). 

Der undervisningen gis på engelsk eller annet fremmedspråk for at studentene skal utvikle evnen til å 

forstå og utøve faget i en internasjonal sammenheng, må undervisningen opprettholdes på engelsk 

eller det aktuelle fremmedspråket, selv om det ikke deltar fremmedspråklige studenter ved 

studieprogrammet. 

 

(2) Høyskolen kan gjøre unntak fra bestemmelsen etter reglene i forskrift om målform i 

eksamensoppgaver § 3 når: 

a) alle studentene har samme målform 

b) eksamensoppgavene er særlig omfattende 

c) fagterminologi mangler eller er ukjent for studentene i en målform 

d) andre særlige tilfeller i henhold til forskrift om målform i eksamensoppgaver § 3 annet ledd  

(3) Studenten kan for eksempel søke om å få besvare eksamen på norsk der undervisningen foregår 

på engelsk, eller på svensk eller dansk der undervisningen foregår på norsk. 

 

Forskrift om målformer i eksamensoppgåver 

 

§ 7-15 Hjelpemidler ved eksamen 

(1) Tillatte hjelpemidler skal opplyses om ved emnestart, i tilknytning til den enkelte eksamen, samt 

tydelig fremgå av emneplanen og eksamensoppgavens forside. 

(2) Studenten har selv ansvar for å ta med tillatte hjelpemidler til eksamen, samt gjøre seg kjent med 

hvordan disse virker. 

(3) Studenten plikter å gjøre alle hjelpemidler tilgjengelig for kontroll. 

(4) Ved eksamen er det ikke tillatt å bruke elektronisk utstyr, eller kommunisere i eksamenslokalet 

eller med omverdenen, med mindre annet fremgår av emneplanen. 

(5) Bruk eller besittelse av ulovlige hjelpemidler i forbindelse med gjennomføring av eksamen, 

betraktes som fusk eller forsøk på fusk, jf. § 8-8. 
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EVU  *§7-15 Hjelpemidler ved eksamen; Alle punktene i bestemmelsen, bortsett fra (1) gjelder 

skriftlig eksamen med tilsyn. Bør dette fremkomme i overskriften eller for eksempel ved en deling av 

paragrafen? 

 

§ 7-16 Tilrettelegging ved eksamen  

(1) Studenter som ved spesialist- eller legeerklæring dokumenterer fysiske og/eller psykiske 

funksjonsnedsettelser, har rett til å få eksamen tilrettelagt så langt det er praktisk mulig.  

(2) Frist for å levere søknad om tilrettelegging ved eksamen er 15. september for høstsemesteret, og 

15. februar for vårsemesteret. Høyskolens skjema skal benyttes, og dokumentasjon kan ettersendes 

innen fire uker. Unntak fra fristen gjøres kun der det dokumenteres at behovet for tilrettelegging 

oppstår etter fristens utløp, eller ved andre særlige grunner.  

(3) Søknaden må inneholde dokumentasjon av nyere dato fra sakkyndig, som for eksempel lege, 

psykolog, logoped eller annen spesialist. Det skal som hovedregel søkes for hvert studieår, med 

mindre behovet for tilrettelegging er varig. Dokumentasjonen må inneholde en beskrivelse av 

funksjonsnedsettelsen og behovet for tilrettelegging. 

(4) Tilretteleggingen skal oppveie for de ulemper funksjonsnedsettelsen gir ved eksamen. 

Tilretteleggingen skal ikke gi en fordel i forhold til medstudenter, og må ikke føre til en reduksjon av 

de faglige kravene som stilles for vurdering av oppnådd læringsutbytte. Tiltak som innvilges skal være 

tilstrekkelig, men vil ikke alltid være optimale ut fra studentens egne ønsker eller vurdering av behov. 

(5) Vedtak om individuell tilrettelegging ved eksamen fattes på bakgrunn av studentens søknad, 

vurdering av dokumentasjon fra sakkyndig, bestemmelser gitt i lov og forskrift, samt faglige hensyn. 

En diagnose gir ikke automatisk rett til tilrettelegging. Studenten kan ved henvendelse til 

eksamenskontoret få bekreftelse for sitt behov for tilrettelegging som legges ved 

eksamensbesvarelsen. 

EVU  *§7-16 Tilrettelegging ved eksamen; (3) Hva er nyere dato? 2, 3,6 mnd eller 1 år? Bør også 

skille på type sykdom, for eksempel dysleksi forsvinner ikke eller endrer seg nevneverdig over tid, 

men allergi kan svinge i styrke og avhjelpes med medisiner. 

(5) siste setning; eksamenskontoret. Bør få med tilføyelse lik den i §7-11. 

 

Merknad til § 7-16 

(1) Det kan gis tilrettelegging i form av utvidet eksamenstid, regulerbar stol, bruk av medbrakt 

spesialstol, pc, eget rom og lignende. 

 

tilrettelegging. Unntak kan være at tilstanden er av så alvorlig karakter at den regnes som en 

funksjonsnedsettelse. Behovet må dokumenteres av lege/sakkyndig. 

Endring av vurderingsform innvilges bare unntaksvis da vurderingsform må ses i sammenheng med 

læringsutbyttebeskrivelser og fagspesifikke egenskaper.  

Utydelig håndskrift eller dårlige skriveferdigheter gir ikke rett til tilrettelegging ved eksamen.  
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Allergi og/eller astma gir som hovedregel ikke grunnlag for individuell tilrettelegging ved eksamen. 

Ved dokumenterte, særlige alvorlige tilfeller kan det gi grunnlag for ekstra tid til hvile og/eller 

nødvendig medisinering. 

Det innvilges som hovedregel ikke utvidet tid ved hjemmeeksamen.  

Studenter som ønsker å amme under gjennomføring av skoleeksamen, og studenter som kan 

dokumentere andre, særlige behov, kan søke om å få utvidet eksamenstid. Utvidet eksamenstid 

tilsvarer et tillegg på 30 minutter ved skriftlig eksamen av tre og fire timers varighet, og én time ved 

skriftlige eksamen med varighet fem timer eller mer. Det gis ikke tilleggstid for eksamen under tre 

timers varighet.  I særskilte, dokumenterte tilfeller kan det innvilges utvidet eksamenstid med inntil 

én time ved. Ved eksamen med varighet på fire timer eller mindre, og inntil to timer for kan det 

innvilges 25 prosent utvidet eksamenstid. Ved eksamen med varighet på seks timer, kan det innvilges 

inntil to timer ekstra. 

Det er ikke adgang til å bruke retteprogram ved eksamen i norsk eller andre språkfag.  

Studenter med annet morsmål enn norsk kan søke om å få benytte ordinær 

rettskrivningsordbok/synonymordbok eller tospråklig rettskrivningsordbok/synonymordbok ved 

skoleeksamen. 

 

§ 7-17 Eksamenssted 

(1) Eksamenssted er som hovedregel høyskolens lokaler ved det studiestedet studenten tilhører eller 

der undervisningen i emnet gjennomføres. 

(2) Studenter som skal gjennomføre deler av studiet i utlandet, og som ønsker å avlegge eksamen i 

høyskolens emner, må normalt gjøre dette mens de oppholder seg i Norge. 

(3) Studenten kan i særlige tilfeller etter søknad innvilges dispensasjon for å avlegge eksamen ved 

annet eksamenssted. Søknad, med det eksterne eksamensstedets kontaktinformasjon, må være 

mottatt av eksamenskontoret innen 15. oktober eller 15. mars. 

(4) Studenten ilegges en avgift som dekker eventuelle, interne merkostnader, og må videre dekke 

eventuelle kostnader som det eksterne eksamensstedet krever. Studenten må selv inngå avtale med 

den eksterne utdanningsinstitusjonen. 

(5) Studenter ved andre utdanningsinstitusjoner som ønsker å benytte høyskolen som 

eksamenslokale, kan søke om å avlegge eksamen ved høyskolen. Hvis dette innvilges, skal det i 

henhold til gjeldende satser betales et gebyr per eksamen per student, samt eventuell godtgjørelse 

for eksamensvakt. 

EVU  *§7-17 Eksamenssted ; (3) eksamenskontoret. Tilføyelse som over. 

 Merknad til §7-17 (3) Hvorfor er videregående skole og studiesentre utelatt? Videregående 

skoler avholder også skriftlige eksamener med tilsyn og er hyppigere representert på mindre 

steder enn UH. 

 

Merknad til § 7-17  
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(3) Med annen utdanningsinstitusjon menes normalt annen høyskole, universitet eller 

folkeuniversitet som tilbyr høyere utdanning. Det tillates normalt ikke at studenten avlegger 

eksamen ved egen arbeidsplass. 

En student ved Høgskolen i Sørøst-Norge som har fått innvilget og avlegge eksamen ved eksternt 

eksamenssted, må betale et gebyr på kr. 1000 per eksamen. Søknad må fremsettes 1. september for 

høstsemesteret, og 1. februar for vårsemesteret.  

(5) Studenter ved andre utdanningsinstitusjoner som har fått innvilget og benytte Høgskolen i Sørøst-

Norge som eksamenslokale, betaler et gebyr på kr. 1500 per eksamen per student, samt eventuell 

godtgjøring for eksamensvakt. 

 

Kapittel 8. Sensur, klage og fusk 
 

§ 8-1 Oppnevning av sensorer 

(1) Fakultetet oppnevner og godkjenner sensorer.  

(2) Ekstern sensor må ha minst én av følgende kvalifikasjoner: 

  

a. være ansatt på høyskolelektor- eller amanuensisnivå eller høyere nivå ved universitet, høyskole 

eller annen forskningsinstitusjon 

b. ha dokumentert, vitenskapelig kompetanse innen aktuelt fagområde som kvalifiserer for 

ansettelse som minimum høyskolelektor eller amanuensis ved universitet, høyskole eller annen 

forskningsinstitusjon 

c. i særlig tilfelle være kvalifisert innen emnet gjennom relevant yrkespraksis. 

(3) Ekstern sensor kan ikke være tilsatt ved høyskolen og kan heller ikke ha ansvar for undervisning i 

emnet ved høyskolen i samme studieår som vurderingen finner sted. 

 

Merknad til § 8-1 

(1) Sensor ved ordinær eksamen sensurerer normalt også ved ny eksamen. 

(3) Ekstern sensor kan ikke være timelærer i det emnet som skal vurderes. 

 

 

§ 8-2 Sensorordninger 

(1) Det skal være ekstern sensur av vurderingen eller vurderingsordningen, jf. universitets- og 

høyskoleloven § 3-9 første ledd.  

(2) Det skal benyttes to sensorer, hvorav minst én ekstern i følgende tilfeller: 

a. ved bedømmelse av bachelor- og masteroppgaver  
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b. ved ny sensurering etter universitets- og høyskoleloven § 5-2 om klage ved formelle feil 

ved eksamen, og ved ny sensurering etter universitets- og høyskoleloven § 5-3 om klage over 

karakterfastsettelse 

c. ved sensur av fritt emne/spesialpensum  

d. ved første gangs sensur av nytt emne 

(3) Ekstern sensor avgjør når det er uenighet mellom intern og ekstern sensor. Ved uenighet mellom 

to interne sensorer, oppnevnes en tredje, ekstern sensor som avgjør sensuren.  

(4) Ved bedømmelse av muntlig eller praktisk eksamen skal det benyttes to sensorer. 

(5) Styret gir rektor fullmakt til å fastsette nærmere regler for sensorordningen. 

EVU  §8-2 Sensorordninger;  c. Hva menes med fritt emne? Inkluderer dette EVU-studier? 

 

Merknad til § 8-2 

(1) Uhl. § 3-9 første ledd stiller krav om medvirkning fra ekstern sensor, enten vurdering av den 

enkelte besvarelse eller gjennom ekstern evaluering av vurderingsordningene. Systemet med ekstern 

evaluering av vurderingene eller vurderingsordningene skal også ivareta studentenes rettssikkerhet 

ved å sikre lik og upartisk bedømmelse av studentenes prestasjoner. Fakultetene bestemmer selv 

hvordan ekstern deltakelse skal foregå, enten ved den enkelte vurdering eller ved ekstern evaluering 

av vurderingsordningene.  

Elementer i en ordning med ekstern deltakelse kan for eksempel være ekstern deltakelse ved 

oppgaveutforming og fastsetting av vurderingskriterier, ekstern stikkprøvekontroll av vurderinger 

foretatt av intern sensor, ekstern sensur av bestemte andeler av vurderingene som regnes inn i 

endelig karakter, og ekstern sensur av større skriftlige arbeider som prosjekter og porteføljer. 

(Ot.prp. nr. 40 (2001-2002) pkt. 12.1.10, merknader til § 50 nr. 1, s. 53.)  

For maritime sertifikatutdanninger skal minst 25 prosent av de eksterne sensorene være tilsatt ved 

andre høyskoler/universiteter som har maritim utdanning. . 

(2) På eksamener hvor det ikke er krav til to sensorer bør det i tillegg til intern sensor hvert år bli 

benyttet ekstern sensor på minst 1/3 av emnene, slik at alle emnene i løpet av en treårsperiode har 

hatt ekstern sensur. 

(3) Dette innebærer at det ikke skal oppnevnes en ny, ekstern sensor, men at den allerede 

oppnevnte eksterne sensorens vurdering blir lagt til grunn ved uenighet.  

Dersom det blir benyttet bare en sensor på en del av besvarelsene, bør tvilstilfeller drøftes med 

ekstern sensor. I særlige tilfeller bør det oppnevnes en tredje sensor.   

(4) Det er i disse tilfellene valgfritt om det benyttes to interne sensorer, en intern og en ekstern 

sensor eller to eksterne sensorer. 

 

(5) Denne bestemmelsen vil ivareta løpende endringer i universitets- og høyskoleloven, som for 

eksempel nasjonale regler og føringer om sensorordningen. 
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§ 8-3 Sensur 

(1) Innleverte besvarelser skal sensureres.  

 

(2) Etter justerende muntlig eksamen for individuelle bachelor- og masteroppgaver kan 

emnekarakteren justeres med maksimalt én karakter. 

(3) Sensurfrist og sensur kunngjøres i StudentWeb. Studenten er selv ansvarlig for å gjøre seg kjent 

med kunngjøring av sensurfrist og sensur. 

(4) Ved muntlig og praktisk eksamen, skal sensuren som hovedregel kunngjøres for studenten samme 

dag som eksamen er gjennomført. 

(5) Sensur skal foreligge senest tre uker etter eksamensdato. Styret kan bestemme at sensurfristen 

skal forlenges når det foreligger særskilt grunn, jf. universitets- og høyskoleloven § 3-9 fjerde ledd.  

(6) Sensur for masteroppgaver og tilsvarende større, skriftlige arbeider med omfang 30 studiepoeng 

eller mer, skal foreligge senest åtte uker etter innleveringsfristen.   

 

Merknad til § 8-3 

(1) Innleverte besvarelser kan ikke leveres tilbake, suppleres eller unndras sensur. 

Sensuren er i utgangspunktet individuell, også ved gruppeeksamener, med mindre annet er angitt i 

emneplanen. I særskilte tilfeller, hvor forutsetningen for gruppedeltagelse ikke er oppfylt. I slike 

tilfeller kan det i samråd med aktuell faglærer bestemmes at karakter fra gruppeoppgaver justeres 

individuelt etter muntlig eksaminasjon, selv om dette ikke er forutsatt i studieplan. 

 

(1) Innleverte besvarelser kan ikke leveres tilbake, suppleres eller unndras sensur. Unntak som 

gjelder innlevering av hjemmeeksamen (Flowassign) En besvarelse som er levert digitalt kan trekkes 

tilbake før innleveringsfristen er ute. (Nå går ikke dette. Dersom en student laster opp feil fil, kan den 

ikke trekkes tilbake og eksamen anses som levert.  I Wiseflow er det en funksjon som tillater 

tilbaketrekking, som aktivt må slås av dersom dette ikke skal være mulig.) 

 

(2) Ved gruppeoppgaver, kan karakteren etter justerende muntlig eksamen justeres mer enn én 

karakter. Det kan ikke gis karakteren F/«ikke bestått» på justerende muntlig ved gruppeoppgaver 

(5) Etter universitets- og høyskoleloven § 3-9 fjerde ledd skal sensur foreligge innen tre kalenderuker, 

uavhengig av antall virkedager i de aktuelle ukene. Dersom sensurfristen faller på en lørdag, helligdag 

eller dag som er likestilt med en helligdag, forlenges fristen til nærmeste virkedag, jf. 

forvaltningsloven § 41. 

Unntak fra sensurfristen for den enkelte eksamen skal bare gis når det er tale om enkeltstående, 

uforutsette alvorlige situasjoner. Hvis slike situasjoner gjentar seg, må det gjøres en løpende 

vurdering for å hindre at dette skjer igjen. Terskelen for unntak begrunnet i for eksempel 

sensormangel må være svært høy, begrunnes og søkes om. 

Sensorveiledningen skal gjøres tilgjengelig for studentene etter at karakterene er fastsatt. 
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§ 8-4 Forsinket kunngjøring av sensur 

 

For sensur som er mer enn én uke forsinket, jf. universitets- og høyskoleloven § 3-9 fjerde ledd, 

iverksettes økonomiske sanksjoner overfor ansvarlig fakultet. For emner hvor utsatt sensurfrist er 

innvilget av styret, iverksettes økonomiske sanksjoner fra og med første arbeidsdag etter dato for 

utsatt sensurfrist. 

 

Merknad til § 8-4 

 

Satsene på dagmulkten inntas i rutiner og arbeidsbeskrivelser for sensur i kvalitetssystemet. 

Eventuelt utløste dagbøter skal forvaltes av Læringsmiljøutvalget, som etter søknad fra 

Studentdemokratiet kan bevilge deler av disse midlene til læringsfremmende aktiviteter. 

 

§ 8-5 Begrunnelse for karakterfastsettelse 

(1) Studenten har rett til begrunnelse for karakterfastsettelse, jf. universitets- og høyskoleloven § 5-

3.  

(2) Krav om begrunnelse må fremsettes skriftlig innen én uke etter at sensuren er kunngjort for 

studenten. Begrunnelse skal normalt være gitt innen to uker.  

(3) Krav om begrunnelse for karakterfastsettingen for muntlig eksamen, praktiske ferdigheter, eller 

eksamen i utøvende, kunstneriske, praktiske og estetiske emner, må fremsettes umiddelbart etter at 

karakteren er meddelt studenten.  

EVU   Merknad til §8-5 (2); for EVU-studenter sendes krav om begrunnelse (og klager) på e-post 

til saksbehandler. 

 

Merknad til § 8-5 

(1) Tidspunkt for kravet, samt når begrunnelsen er gitt, skal registreres. Dersom en student avslår 

muntlig begrunnelse, regnes begrunnelsen som gitt, og det skal registreres når tidspunkt for 

begrunnelsen ble forsøkt gitt og avslått. Ved digital eksamen anses begrunnelse som gitt når sensor 

deler sine kommentarer fra sensuren. Det forutsettes at sensor gir tilstrekkelige kommentarer til at 

disse kan anses som en begrunnelse. 

I begrunnelsen skal det gjøres rede for de generelle prinsippene som er lagt til grunn for 

bedømmelsen, og for bedømmelsen av studentens prestasjon. Sensorveiledning eller andre skriftlige 

retningslinjer for bedømmelsen skal være tilgjengelig for studenten etter at karakter er fastsatt.  

Begrunnelse for karakterfastsettelsen kan ikke påklages. Dersom begrunnelsen avdekker at det 

åpenbart har vært gjort formelle feil ved første gangs karakterfastsettelse, skal det vurderes om 

oppgaven kan sensureres på nytt eller om det må gjennomføres ny eksamen, jf. uhl. § 5-2. 

(2) Studenten må benytte høyskolens elektroniske skjema ved fremsettelse av krav om begrunnelse.  

Dersom begrunnelsen ikke kan gis innen to uker skal studenten varsles og samtidig informeres om 

når begrunnelsen foreligger.  
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§ 8-6 Klage på karakter 

(1) Studenten kan klage på karakteren innen tre uker etter at sensurvedtaket er kunngjort eller fra 

det tidspunktet begrunnelse for karakter er gitt, jf. universitets- og høyskoleloven §§ 5-2 og 5-3.  

(2) Bedømmelse av muntlig eller praktisk vurdering, som etter sin art ikke lar seg etterprøve, kan ikke 

påklages, jf. universitets- og høyskoleloven § 5-3 femte ledd. 

(3) Studenten kan fremsette individuell klage på karakter ved gruppeeksamen. En eventuell endring 

av karakter etter klage vil kun gjelde for den studenten som har klaget. 

(4) Ved klage på karakter foretas ny sensur, jf. universitets- og høyskoleloven § 5-3 fjerde ledd. Ny 

vurdering foretas av to nye sensorer, hvorav minst én sensor skal være ekstern, jf. universitets- og 

høyskoleloven § 3-9 femte ledd. 

(5) Ny karakter kan fastsettes både til gunst og ugunst for klager. Ny sensur kan ikke påklages, jf. 

universitets- og høyskoleloven § 5-3 sjette ledd. 

 

Merknad til § 8-6 

(1) Klagen skal fortrinnsvis fremsettes på høyskolens elektroniske skjema. 

(2) For bachelor- og masteroppgaver, hvor karakteren er fastsatt på grunnlag av både skriftlig og 

muntlig vurdering og ny sensur av den skriftlige delen fraviker fra første sensur, skal det også 

avholdes ny, muntlig vurdering som del av klagesensuren. Dette gjelder både om endringen gjøres til 

gunst eller ugunst for studenten.  

Studenten kan be om begrunnelse på karakter som er oppnådd ved klagesensur. 

(3) Ved gruppeeksamen er det individuell klagerett uavhengig om det er mulig å identifisere klagers 

bidrag eller ei. Hvis karakteren omgjøres etter klage, skal den nye karakteren kun gjelde for den eller 

de studenten(e) som har klaget på karakteren. Dette innebærer at for den eller de studenten(e) som 

ikke klager, vil karakteren gitt ved første sensur bli stående. Den individuelle retten til å klage 

innebærer også en individuell rett til ikke å klage. 

(4) Sensorene skal ikke ha opplysninger om karakter, begrunnelse for karakter, eller studentens 

eventuelle begrunnelse for klagen.  

Forvaltningslovens regler gjelder for klagebehandlingen, og innebærer blant annet at klagen skal 

avgjøres uten ugrunnet opphold. Dersom det tar uforholdsmessig lang tid å behandle klagen, skal 

den som saksbehandler sende et foreløpig svar til klageren, hvor det gis informasjon om årsaken til 

en lengre saksbehandlingstid og angi når man regner med å få klagen behandlet. 

Dersom det fremmes klage over formelle feil og klage på karakterfastsettelse samtidig, bør klage 

over formelle feil avgjøres først. En slik klage kan medføre at sensurvedtaket oppheves. 

(5) Dersom nytt forslag i universitets- og høyskoleloven § 5-3 sjette ledd blir vedtatt foreslås det 

følgende merknadstekst til bestemmelsen: Hvis karakteren ved ny sensur avviker med to eller flere 

karakterer fra opprinnelig sensur, skal det foretas ytterligere en vurdering før endelig karakter 
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fastsettes, jf. universitets- og høyskoleloven § 5-3 sjette ledd. Ved vurderingen skal all 

dokumentasjon være tilgjengelig, da dette ikke er en tredje runde med ordinær sensur og 

bestemmelsen om blind sensur i uhl. § 5-3 fjerde ledd kommer derfor ikke til anvendelse. 

Underretning til klager om klagens utfall skjer først når endelig karakter foreligger. 

Dersom klagen gjelder et emne som inngår i et utstedt vitnemål, må dette leveres tilbake til 

høyskolen dersom ny sensur avviker fra første sensur. 

 

§ 8-7 Klage over formelle feil ved eksamen 

(1) En student som har avlagt eksamen, prøve eller et annet arbeid som bedømmes med karakterer, 

kan klage på formelle feil innen tre uker etter at studenten har blitt eller burde være kjent med 

feilen, jf. universitets- og høyskoleloven § 5-2. Studenten kan fremsette individuell klage på formelle 

feil ved gruppeeksamen. 

(2) Ny sensur skal foretas av to nye sensorer, hvorav én ekstern, jf. universitets- og høyskoleloven § 

3-9 femte ledd. 

(3) Finner høyskolen eller høyskolens klagenemnd at det er begått formelle feil som kan ha hatt 

betydning for én eller flere av studentenes prestasjoner eller bedømmelsen av disse, kan det 

bestemmes at det skal foretas ny sensur enten bare for klager, eller for alle studenter som har avlagt 

eksamen. Det kan også bestemmes at eksamen skal annulleres, og at det skal avholdes ny eksamen. 

(4) Karakterfastsetting ved ny sensur etter klage på formelle feil kan påklages, jf. universitets- og 

høyskoleloven § 5-3. 

 

Merknad til § 8-7 

(1) Skriftlig begrunnet klage over formelle feil fremsettes til eksamenskontoret.  

Eksamenskontoret skal i samarbeid med fakultetet vurdere klagen. Dersom klagen ikke tas til følge, 

saken oversendes høyskolens klagenemnd så snart den er tilrettelagt, jf. forvaltningsloven § 33 fjerde 

ledd.  

Arbeidsbeskrivelse: klage over formelle feil 

Uavhengig av om eksamen er gjennomført individuelt eller i gruppe, har en enkeltstudent rett til å 

fremsette klage over formelle feil. Endring i karakter etter klagesensur får i utgangspunktet bare 

virkning for studenter som har fremsatt klage, med mindre vilkårene i tredje ledd er oppfylt.  

(2) To nye sensorer vil si sensorer som ikke tidligere har medvirket ved bedømmelsen av klagerens 

besvarelser.  

(3) I enkelte tilfeller kan det være nødvendig å gjennomføre ny sensur eller ny eksamen selv om de 

aktuelle studentene ikke ønsker det. Fakultet kan også fatte vedtak om ny sensur eller ny eksamen 

hvis det oppdages slike feil uten at det er fremsatt formell klage.  

Dette regnes som et enkeltvedtak, og studentene som blir berørt av en slik beslutning må skriftlig 

underrettes med mulighet for å påklage vedtaket. Dersom en student innen klagefristen påklager 

vedtaket, skal fakultetet tilrettelegge saken og oversende den til høyskolens klagenemnd for 

behandling. 
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Ny sensur eller pålegg om ny eksamen eller prøve vil kunne være aktuelt der den formelle feilen 

innebærer at studentene har hatt en urimelig fordel, for eksempel der eksamensoppgavene har vært 

kjent blant studentene på forhånd.  

I andre tilfeller kan den formelle feilen være av en slik art at den har bidratt til at studentene har 

levert en dårligere eksamensbesvarelse enn det deres reelle kunnskapsnivå skulle tilsi. I tillegg er det 

tilfeller der noen studenter kan ha prestert dårligere, for eksempel hvis den formelle feilen består i 

støy eller lignende i eksamenslokalet, for kort tid på eksamen, eller en uklarhet eller feil i 

eksamensoppgaven. I slike tilfeller vil det være tilstrekkelig at de studentene som ønsker det, får 

tilbud om ny eksamen eller sensur. 

 

§ 8-8 Fusk 

(1) Fusk eller forsøk på fusk kan medføre annullering av eksamen, arbeidskrav eller kurs, utestenging 

fra høyskolen og tap av retten til å avlegge eksamen i inntil ett år ved alle utdanningsinstitusjoner 

etter universitets- og høyskoleloven. 

(2) Som fusk eller forsøk på fusk regnes blant annet: 

a. bruk av andre hjelpemidler enn de som er tillatt i emneplanen. Det samme gjelder dersom 

studenten har slike hjelpemidler tilgjengelig ved gjennomføring av eksamen, selv om det ikke 

kan påvises at hjelpemiddelet har vært i bruk 

b. ulovlig samarbeid med andre 

c. plagiering av faglitteratur, internettsider og eget eller andres arbeid uten tilstrekkelig 

kildehenvisning  

d. dersom besvarelsen åpenbart er utarbeidet av andre 

e. medvirkning til fusk 

(3) Når det oppstår mistanke om fusk eller forsøk på fusk, skal studenten straks gjøres oppmerksom 

på dette. Studenten skal gis rett til å fullføre eksamen.  

(4) Dersom høyskolen reiser sak om utestenging, har studenten rett til bistand fra advokat og 

dekning av advokatutgifter, jf. universitets- og høyskoleloven § 4-8 femte ledd. 

 

Merknad til § 8-8 

 

(1) Også fusk ved gjennomføringen av arbeidskrav omfattes av bestemmelsen.  

 

Mistanke om fusk eller forsøk på fusk ved gruppeeksamen der det er gitt samme karakter for hele 

gruppen, vurderes individuelt for hver student. Fastsatt karakter blir gjeldende for studentene som 

ikke er omfattet av mistanke om fusk eller forsøk på fusk. 

(2) b) Av hensyn til kravene til forutsigbarhet for studentene skal det fremkomme tydelig, ved skriftlig 

informasjon, hvorvidt det er tillatt med samarbeid om besvarelsen og rammene for dette.  
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Ulovlig samarbeid kan være både mellom enkeltstudenter eller grupper av studenter, samt 

utenforstående i eksamenssituasjonen. Kommunikasjon mellom studenter på skoleeksamen (i eller 

utenfor eksamenslokalet) blir betraktet som fusk.  

Samarbeid på tvers av grupper som fører til tekstlikhet i ulike gruppebesvarelser kan bli betraktet 

som fusk, dersom annet ikke fremgår av oppgaveteksten.  

Det samme gjelder også samarbeid mellom enkeltindivider under hjemmeeksamen, på fagoppgaver 

osv. som fører til tekstlikhet i besvarelser eller som gir en eller begge kandidater urettmessige 

fordeler i eksamens-situasjonen. 

(2) c) Plagiering er å fremstille andres arbeid og ideer som sine egne, for eksempel ved å kopiere 

tekst, bruke andres sitater eller parafrasering uten tilstrekkelig kildehenvisning. Dette kan også være 

avskrift av tidligere innleverte oppgaver eller eksamener som er skrevet av studenten selv eller av 

andre, uten tilstrekkelig kildehenvisning. Dette er også typisk for en besvarelse som er preget av 

manglende selvstendighet. 

(2) d) Denne bestemmelsen gjelder ikke tilfeller hvor studenten har kopiert andres verk, men hvor 

besvarelsen er skrevet av andre enn studenten selv. 

(3) Studenten har rett til å fullføre og levere inn sin besvarelse selv om mistanke om fusk oppstår 

under eksamensgjennomføringen. 

(4) Studenten kan la seg bistå av fullmektig ved ethvert trinn i saksbehandlingen, men høyskolen 

dekker utgiftene til advokatbistand når det reises sak om utestenging. Dette skjer først når saken er 

oversendt og vurdert av klagenemndas sekretariat. 

Arbeidsbeskrivelse: Mistanke om fusk 

 

Kapittel 9. Vitnemål og sluttdokumentasjon 

 
§ 9-1 Vitnemål og karakterutskrift 

 
(1) For oppnådd grad, yrkesutdanning og praktisk-pedagogisk utdanning utstedes vitnemål på norsk. 

For engelskspråklig studieprogram utstedes vitnemål på engelsk.   

(2) Vitnemål utstedes automatisk til de studentene som etter normert studietid oppfyller kravene. 

Studenten kan reservere seg mot å få utstedt vitnemål i inntil to semestre. 

(3) Studenter som ikke fullfører utdanningen til normert tid, må selv fremsette søknad om utstedelse 

av vitnemål. 

(4) Vitnemål for selvkomponert eller yrkesrettet bachelorgrad utstedes etter søknad. Søker må selv 

dokumentere at kravene er oppfylt på søknadstidspunktet, jf. § 3-2. 

(5) Studenter som har vitnemål for utdanning med et omfang av 180 studiepoeng eller mer, kan ikke 

få tildelt ny bachelorgrad innenfor samme fagområde. Studenten må opplyse om vitnemål utstedt fra 

andre utdanningsinstitusjoner. 

(6) Vitnemål for oppnådd grad utstedes i ett eksemplar. Dersom det blir sannsynliggjort at vitnemålet 

er tapt, utstedes duplikat mot vederlag. 
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(7) Utdanning som ikke er omfattet av første ledd dokumenteres med karakterutskrift, alternativt 

med øvrig sluttdokumentasjon. 

 

 

Merknad til § 9-1 

(1) Studenten har ikke krav på oversettelse av vitnemål og høyskolen kan heller ikke tilby dette som 

en betalt tjeneste. 

(2) Frist for å reservere seg mot å få utstedt vitnemål er 1. juni. 

(3) Vitnemålet skal inneholde de antall studiepoeng som er normert for graden. Overskytende 

studiepoeng dokumenteres med karakterutskrift. 

Studenter som har forbedret karakterer etter at vitnemål er utstedt, vil få dokumentert nye 

karakterer med karakterutskrift. 

Det kan utstedes duplikat av vitnemål for et honorar på kr. 500. For eldre vitnemål som ikke finnes i 

høyskolens database, vil utstedt duplikat koste kr. 1000. 

(7) En karakterutskrift forstås vanligvis som en dokumentasjon som viser emne og karakter.  

Sluttdokumentasjon kan utstedes som dokumentasjon på gjennomføring av et kortere studium. Disse 

studiene er ikke gradsgivende og vil ikke få et vitnemål. Sluttdokumentasjon skal utover angivelse av 

karakter inneholde en dokumentasjon på innholdet av studiet, som for eksempel læringsutbytte 

m.m. 

 

 

§ 9-2 Diploma supplement 

(1) Sammen med utstedelse av vitnemål skal det utferdiges Diploma Supplement og er kun gyldig 

sammen med vitnemålet. 

(2) Diploma supplement er et internasjonalt vitnemålstillegg som gir en utfyllende beskrivelse på 

engelsk av kvalifikasjonene studenten har oppnådd. 

 

§ 9-3 Tilknytningskrav for utstedelse av vitnemål 

(1) For at høyskolen skal kunne tildele en grad eller utstede vitnemål for fullført utdanning, må minst 

60 av studiepoengene som skal inngå i beregningsgrunnlaget, være avlagt ved høyskolen. 

 

(2) For godskriving av utdanning som tidligere har inngått i beregningsgrunnlaget for en grad, eller 

som del av en grad eller yrkesutdanning, må studenten i tillegg ha avlagt minst 60 nye studiepoeng 

ved høyskolen før det kan utstedes et nytt vitnemål eller tildeles en ny grad, jf. forskrift om 

godskriving av høyere utdanning § 3. 

 

Merknad til § 9-3 
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(1) Det er kun gjort unntak fra tilknytningskravet for fellesgrader, og godskrivingsforskriften angir 

ingen øvrig dispensasjonsadgang. 

 

Godskrivingsforskriften 

 

Kapittel 10. Sluttbestemmelser 

 
§ 10-1 Ikrafttredelse 

(1) Denne forskriften trer i kraft fra og med 1. juli 2018. 

(2) Samtidig oppheves forskrift 18. desember 2015 nr. 1864 om opptak, studier og eksamen ved 

Høgskolen i Sørøst-Norge. 
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Høringsuttalelse fra TNM - ny forskrift om studier og eksamen ved USN 

Vi viser til høringsnotat fra Avdeling for utdanning og studiekvalitet, seksjon for studiekvalitet og analyse av 13. 
april 2018 og oversender med dette høringsuttalelsen fra Fakultet for teknologi, naturvitenskap og maritime fag 
vedrørende ny Forskrift om studier og eksamen ved USN. Alle ansatte ved TNM har fått anledning til å komme 
med innspill til fakultetets høringsuttalelse. 
 
Innledningsvis vil vi benytte anledningen til å takke prosjektgruppen for en god og inkluderende prosess så 
langt. Vi slutter oss til de strukturelle endringene som nå er/blir gjort med å først skille ut opptaks-
bestemmelsene i en egen forskrift, for deretter å fase ut de utfyllende bestemmelsene og i stedet innføre 
merknadstekster med lenker. Vi støtter også de endringer som er gjort i oppbygningen av forskriften 
(kapittelinndelingen).        
 
TNMs kommentarer til forskriftstekster med tilhørende merknader følger paragrafene i kronologisk rekkefølge. 
Mot slutten av dette notatet besvares også de enkelte høringsspørsmålene som ble stilt i vedlegg 1 til 
høringsnotatet. En del paragrafer er kommentert med «Ingen merknader». Dette må forstås som at TNM i 
utgangspunktet vurderer bestemmelser og merknader som tilfredsstillende slik de er formulert.  
 
Dersom prosjektgruppen har spørsmål til TNMs høringsuttalelse kan dere kontakte visedekan for 
profesjonsutdanningene Randi Toreskås Holta eller rådgiver Cathrin Vikhagen Gjendem.  
 
 
 
 
 
 
 

 Dato: 24.05.2018 

Dok.nummer: 17/02784-38 

  

  

  

 

NOTAT 
___ ___ 

     
 

Til: Seksjon for studiekvalitet og analyse, Synnev Aas Aaby/Seksjon for studiekvalitet og analyse 

Kopi til: Mari Pran/Fakultet for teknologi, naturvitenskap og maritime fag, Randi Toreskås Holta/Fakultet 

for teknologi, naturvitenskap og maritime fag, Catrine Schøne Brodwall/Seksjon for studiekvalitet 

og analyse, Ann Marit Roterud Espe/Seksjon for studiekvalitet og analyse 

Fra: Cathrin Vikhagen Gjendem/ Fakultet for teknologi, naturvitenskap og maritime fag 
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Kapittel 1. Generelle bestemmelser 
 
§ 1-1 Virkeområde 
Vi har fått spørsmål om forskriften også gjelder for forkurs/realfagskurs (studier/emner som dekker spesielle 
opptakskrav uten studiepoeng), etter- og videreutdanninger og ph.d.-studier. Vi anbefaler en tydeligere 
bekrivelse i §1-1 eller i tilhørende merknader av forskriftens virkeområde. 
 
Til første ledd: Vi ser det som naturlig at forkurs/realfagskurs omfattes av forskriften. Disse studiene ivaretas 
også i vår nye opptaksforskrift. Vi ser imidlertid at enkelte bestemmelser som handler om studiepoeng ikke 
nødvendig vis passer for disse studiene (f.eks. § 1-1/merknader, §§ 3-1 – 3-3 og § 4-2/merknader), og det er 
mulig at dette gjelder enkelte andre bestemmelser også som f.eks. sensur.  Vi har dessverre ikke fått vurdert i 
detalj alle forskriftens bestemmelser opp mot disse utdanningene i denne omgang. Vi ser derfor at det for 
øyeblikket kan være nyttig å be om en merknad under første ledd av typen «så langt det passer» for disse 
studiene.  
 
Til andre ledd: Vi ønsker at det legges inn en merknad som sier noe om at også andre nasjonale planer, 
bestemmelser, retningslinjer, anbefalinger o.l. fra nasjonale fagråd o.l. (f.eks. nasjonal plan for ettårig forkurs) 
kan gi adgang til å fravike bestemmelser i USNs forskrift.       
 
Til fjerde ledd: Vi antar at bestemmelsen i fjerde ledd betyr at ph.d.-utdanningene bare skal forholde seg til § 8-
8 i USNs forskrift om eksamen og studier, mens de i det øvrige skal forholde seg til USNs forskrift for graden 
ph.d. I praksis ser det imidlertid ut til at opplæringsdelen i ph.d.-utdanningen også forholder seg til de ordinære 
bestemmelsene om eksamen og sensur der dette er emner som tilbys ved USN. Her passer i så fall ikke § 6-2 (3) 
om andel bokstavkarakterer. § 8-1 (2) om oppnevning av sensorer er også et eksempel på dette. Etter det vi kan 
se er i det hele tatt bestemmelser knyttet til emner og eksamen i opplæringsdelen av ph.d.-utdanningene et 
område som ikke er særlig godt ivaretatt i ph.d.-forskriften. Samtidig framheves § 8-8 om fusk under 
virkeområde, som delvis allerede er ivaretatt i ph.d.-forskriftens § 6-2. Det er etter vårt syn uansett uheldig om 
ph.d.-utdanningene skal forholde seg til to forskrifter ved USN. Det må tydeliggjøres bedre hvor grensene for 
virkeområde går, og ideelt sett utarbeides to helt separate forskrifter. En løsning kan være at vi stryker siste 
setning i fjerde ledd slik at denne lyder «For doktorgrads-utdanningene gjelder bestemmelsene i forskrift for 
graden philosophiae doctor (ph.d.) ved Universitetet i Sørøst-Norge», og at USN gjennomgår ph.d.-forskriften 
med tanke på inkludere i egne bestemmelser det som mangler.  
 

Kapittel 2. Grader 
 
§ 2-1 Grader og yrkesutdanninger 
Ingen merknader. 
 
§ 2-2 Bachelorgrad 
Til tredje ledd (jf. første ledd e): Det er delte meninger ved TNM om USN bør bruke begrepet «selvkomponert 
bachelorgrad» eller «fri bachelorgrad»/«fritt sammensatt bachelorgrad». Det kan se ut som om det er det 
siste/varianter av det siste som er i bruk ved andre utdanningsinstitusjoner, mens det første bedre signaliserer 
at studentene selv må ta ansvar for å komponere en grad i stedet for at det framstår som et fritt-fram-
alternativ. TNM støtter de nye kravene som gjelder for fordypningsenhet, breddeemner og frittstående emner. 
Vi støtter også justeringen av kravet til bacheloroppgave, dvs. at dette kan være andre former for selvstendig 
arbeid.  
  
TNM ønsker at det tas inn i forskriftstekst eller merknader at fagmiljøer som tilbyr rammeplanstyrte 
bachelorutdanninger, som ingeniørutdanningene, kan reservere seg mot å utstede frie eller selvkomponerte 
bachelorgrader. Vi mener at vi vil undergrave våre egne rammeplanstyrte utdanningstilbud dersom studentene 
kan velge andre veier til en bachelorgrad som kan virke «enklere». Samtidig mener vi det er en reell fare for at 
det oppstår forvirring og misforståelser hos både arbeidsgivere og kandidater at enkelte tildeles en grad som i 
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innhold kan ligne litt for mye på en rammeplanstyrt ingeniørgrad, selv om man bruker andre navn på disse 
gradene.     
 
§ 2-3 Mastergrad  
Til fjerde ledd: Merknadsteksten angir hovedregler for omfang av veiledning; 15-20 timer/30 sp og 30-40 timer/60 sp 
(omfanget skal ellers framgå av emneplanen). Det bør spesifiseres at timetallet inkluderer veileders tid til for- og 
etterarbeid (lesing og kommentering) så vel som direkte møtetid mellom student og veileder.  

 
§ 2-4 Fellesgrader 
Ingen merknader. 
 
§ 2-5 Gradsbenevnelser 
Til tredje ledd: TNM har i møte i UFU den 09.05.18 fått godkjent at alle masterstudiene ved TNM etter §3 i 
forskrift om krav til mastergrad heretter har gradsbenevnelsen Master of Science. Gradsbenevnelsen benyttes 
både på norske og engelske vitnemål/studieprogramnavn. Dette må ivaretas i forskriften eller i merknader til 
forskriften. Se sak 16/06057 dok.nr. 117 og 118 i P360. 
 
§ 2-6 Oversettelse av gradsbenevnelser 
Ingen merknader. 
 
§ 2-7 Tilleggsbenevnelser på vitnemålet 
Ingen merknader. 
 
§ 2-8 Tilleggsbetegnelser - siviløkonom og sivilingeniør 
Ingen merknader. 
 

Kapittel 3. Studiets innhold  
 
§ 3-1 Arbeidsomfang  
Ingen merknader. 
 
§ 3-2 Emnestørrelse  
TNM er svært positive til forslaget om en minste emnestørrelse på 5 studiepoeng (hovedregel) og delingstall 2,5.  
Dette harmonerer med de foreslåtte endringene i rammeplan for ingeniørutdanning.  
Vi gjør oppmerksom på at merknadens oppramsing av eksempler på emnestørrelse er litt lite lesbar, og 
anbefaler at dere i stedet skriver «5, 7.5 og 10 studiepoeng» eller «5; 7,5; 10 studiepoeng».     
 
§ 3-3 Antall avsluttende emner og delvurderinger 
Til første ledd: TNM er svært positive til innføringen av den nye bestemmelsen om maksimalt antall avsluttende 
emner per semester. Dette harmonerer med de foreslåtte endringene i rammeplan for ingeniørutdanning. 
Sammen med nytt andre ledd (se merknader nedenfor) mener vi at disse bestemmelsene langt bedre ivaretar 
intensjonene fra Kvalitetsreformen og studentenes ønsker om tilbakemeldinger underveis i studieløpet, ref. 
Studiebarometeret og mer og bedre bruk av varierte vurderingsformer.     
 
Til andre ledd: Denne bestemmelsen er dessverre uklart beskrevet og må skrives om, da begrepet «én 
delvurdering» ikke gir mening, verken i seg selv eller sett opp mot høringsnotatet og merknaden om at dette er 
en oppmykning av tidligere regelverk. Et emne har enten én vurdering som teller 100% eller to eller flere 
delvurderinger som er vektet i emneplanen og som slås sammen til en sluttkarakter (jf. også §§ 6-1 (4) og 6-2 (4) 
og (5) i denne forskriften). Slik vi tolker forslaget skal vi heretter kunne ha to delvurderinger på emner på 10 
studiepoeng eller mindre, uten å måtte søke om dispensasjon for dette, og videre at vi i særlige tilfeller vil 
kunne søke om dispensasjon for ytterligere antall delvurderinger. TNM ønsker denne oppmykningen 
velkommen, og støtter en bestemmelse om at vi nå kan to delvurderinger på mindre emner. Vi ønsker imidlertid 
at dispensasjonsretten legges til fakultetet som en del i det årlige studieplanarbeidet, og det kan gjerne legges til 
en merknad om at dette skal tas opp i egnede fora med de studentgruppene det gjelder.  
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Forslag til ny formulering av § 3-3 (2): «For emner på 10 studiepoeng eller mindre kan det gis to delvurderinger. 
Fakultetet kan gi dispensasjon fra denne bestemmelsen i emner hvor det er faglig gode grunner for dette». 
 
Vi forutsetter at det ikke legges videre føringer på tidspunktet for gjennomføring av de ulike delvurderingene, 
dvs. at det er opp til fagmiljøet/fakultetet hvorvidt man i emneplanen legger begge delvurderinger mot slutten 
av semesteret eller om man har en delvurdering underveis i semesteret og en delvurdering når emnet avsluttes 
(det er kun det siste som er omtalt i høringsnotatet).  
 
§ 3-4 Studieplan 
Til andre ledd: I merknadene til dette punktet er det lagt inn et avsnitt om at vi for eksempel kan (?) fatte vedtak 
om tap av rett til å avlegge eksamen, som før dette igjen utløser varslingsplikt. Vi ser ikke helt poenget med 
dette bestemmelsen gitt konteksten som – slik vi leser den – omhandler progresjonskrav gitt i studieplanen, og 
ser heller ikke hvordan dette kan innføres uten bruk av store ressurser. Vi mener derfor at den må tas bort i sin 
helhet. Etter vår vurdering er det unødvendig, umulig å gjennomføre i praksis og ikke minst særdeles ressurs-
krevende og måtte begynne å sende varsel og vedtak til studentene om at de ikke har oppfylt progresjonskrav 
for emner som er gitt i studieplanen. Studentene mister ikke en rettighet, det er kun tidspunktet for når de kan 
starte på et emne og avlegge eksamen forskyves.  
 
Dersom dette egentlig er tenkt å gjelde for arbeidskrav, foreslår vi at USN legger seg på samme nivå som NTNU 
gjør i sin forskrift, og legger til følgende i forskriftsteksten eller merknadene til § 7-1: «Studenten skal i rimelig tid 
før vurdering få informasjon hvis obligatoriske arbeidskrav eller obligatoriske aktiviteter/tilstedeværelse ikke er 
godkjent». Jf. også ny bestemmelse i § 7-2 (3) som åpner for at studentene skal få ett nytt forsøk dersom dette 
er gjennomførbart før eksamensavviklingen (varsel og vedtak er i praksis ikke gjennomførbart).     
 
§ 3-5 Utdanningsplan 
Ingen merknader. 
 
§ 3-6 Godskriving og fritak  
Ingen merknader. 
 
§ 3-7 Delstudier i utlandet  
Ingen merknader. 
 
§ 3-8 Forhåndsgodkjenning før utreise 
Ingen merknader. 
 

Kapittel 4. Studierett og permisjon  
 
§ 4-1 Studierett og forlenget studieløp 
Til første ledd: TNM registrerer hvert semester en del enkeltemnestudenter utenom utlyst opptak. Dette kan 
være studenter på andre bachelorprogram ved fakultetet som tar emner på tvers, egne masterstudenter som 
har behov for å ta supplerende emner på bachelornivå, studenter som har fullført en grad og som i påvente av 
eller ved siden av jobb tar ekstra emner, eller tidligere studenter som i gode tider i industrien eller av andre 
grunner ikke har fullført graden og som tar enkeltemner i påvente av nytt opptak/for å fullføre graden (det kan 
være andre lignende tilfeller). Det kan også være ingeniørstudenter fra andre institusjoner som f.eks. kontakter 
TNM for å ta eksamen i enkeltemner hvor de har brukt opp alle forsøkene på egen institusjon. Fellesnevneren er 
at disse er kjente for oss, for det meste allerede er registrert i FS, og at vi ønsker å være imøtekommende. Vi ber 
derfor om at USN ikke kompliserer og formaliserer unødvendig gjeldende praksis med å ta enkeltemner uten 
opptak til hele programmet og uten at enkeltemner må lyses ut, jf. ordlyden i forskriften om at studieretten 
tildeles gjennom «vedtak om opptak til studiet eller emnet». Se også våre kommentarer til § 4-6 og § 7-4.  
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§ 4-2 Krav til studieprogresjon 
Til tredje ledd: Vi støtter normalkravet om minst 50 prosent studieprogresjon i første setning. Derimot støtter vi 
ikke forslaget om å innføre et krav om 75 prosent studieprogresjon for studenter som i særskilte tilfeller etter 
andre ledd har fått innvilget redusert studieprogresjon. Vi mener dette ikke kan tallfestes, og foreslår at 
setningen tas bort eller at leddet skrives om. Her må vi ha anledning til å gjøre individuelle vurderinger tilpasset 
den enkelte students situasjon (årsak til innvilgning av redusert studieprogresjon) og oppbygning og krav i de 
ulike studiene. Pga. emnestørrelse kan det være umulig å tilpasse dette til 75 prosent av avtalt progresjon per 
studieår.  
 
§ 4-3 Tilrettelegging av studiesituasjon 
Ingen merknader. 
 
§ 4-4 Permisjon fra studier  
Til første ledd: Vi antar studentene fortsatt må dokumentere det som ligger til grunn for søknad om permisjon 
(ikke bare begrunne), og foreslår at krav om dokumentasjon tas inn i enten forskriftstekst eller i merknadene.  
 
§ 4-5 Tap av studierett 
Ingen merknader. 
 
§ 4-6 Reaktivering av studierett 
TNM støtter at bestemmelsen inkluderes i forskriften, og mener dette vil gjøre det enklere å ivareta 
likebehandling av studentene. Vi forutsetter imidlertid at vi kan videreføre praksis med registrering av 
enkeltemnestudenter uten utlyst enkeltemneopptak (se merknader til 4-1).  
 

Kapittel 5. Praksis 
 
§ 5-1 Praksis i rammeplanstyrte utdanninger 
Bruk av begrepet «rammeplanstyrte utdanninger» i overskriften til §5-1 gjør det forvirrende hvem disse 
bestemmelsene gjelder for. TNM har rammeplanstyrte utdanninger hvor det det inngår elementer av praksis i 
utdanningen, men kapittel 5 er ikke noe disse studiene skal forholde seg til (gjelder per i dag utdanninger ved 
HIU og HS). Vi foreslår at man enten endrer ordlyden i overskriften og/eller kommenterer dette i merknadene.  
 
§ 5-2 Ikke bestått praksis 
Ingen merknader. 
 
§ 5-3 Utsatt praksis  
Ingen merknader. 
 
§ 5-4 Ny eller omarbeidet praksisrapport  
Ingen merknader. 
 

Kapittel 6. Vurderingsformer og karaktersystem 
 
§ 6-1 Vurderingsformer 
Til andre ledd: Den innledende setningen er noe uklart formulert. Vi antar at «eller i kombinasjon» betyr «eller i 
kombinasjon som delvurderinger», jf. § 6-2 (5) og § 6-1 (4), og foreslår at dette tydeliggjøres. Vi tolker også 
forskriften slik at vurderingsform c) justerende muntlig eksamen kan brukes på andre oppgaver enn bachelor og 
master, og støtter dette. TNM har ellers ingen forslag til andre vurderingsformer eller at noen bør ut i denne 
omgang.  
 
Vi ønsker imidlertid å løfte som tema muligheten til å benytte alternativ eksamensform ved utsatt eller ny 
eksamen. TNM ønsker dette, og mener dette bør tydeliggjøres i forskriftens § 6-1 og evt. også §§ 7-12 og 7-13.  
Enkelte studier ved TNM har allerede dette inkludert i sine emnebeskrivelser, og har fått bekreftet at gjeldende 
regelverk åpner for det, så lenge det framkommer av emnebeskrivelsen. Vi registrerer imidlertid at det er 
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uenighet om dette er mulig. Nå som vi åpner opp for ende flere konter med færre antall påmeldte studenter, vil 
det være svært arbeidsbesparende om det åpnes for at vi kan ha alternativ eksamensform som f.eks. muntlig på 
utsatt og ny eksamen etter §§ 7-12 og 7-13. Enkelte skriftlige eksamener kan det ta opptil flere arbeidsdager å 
utarbeide. Hvis man tar utgangspunkt i at enhver vurderingsform lages for å teste kandidatens kunnskaper, 
skulle det ikke ha noe å si om man bytter vurderingsform fra ordinær eksamen til utsatt eller ny eksamen. Vi har 
sett på hvordan NTNU ivaretar dette i sin forskrift, og foreslår at USN inntar følgende bestemmelse enten i 
forskriftsteksten eller i merknadene (forslag til formulering): «Ved utsatt eller ny eksamen skal vurderingsformen 
være faglig jevngod med vurderingsformen ved ordinær eksamen. Endret vurderingsform ved utsatt eller ny 
eksamen skal fremgå av emnebeskrivelsen». 
 
Til andre ledd g): Vi ser at merknaden til vurderingsform g) løpende vurdering kunne vært omformulert, men har 
ikke grunnlaget tilgjengelig nå, og foreslår derfor at den blir stående som formulert i høringsutkastet og at TNM 
kommer tilbake til dette ved neste justering av merknadene.     
 
Til fjerde ledd: TNM ønsker en bestemmelse/formulering i merknadene om at to delvurderinger ikke kan vektes 
50/50. En slik fordeling vil alltid føre til forhøying når sammenslått karakter er på vippen.  
 
§ 6-2 Karaktersystem 
Ingen merknader.  
 

Kapittel 7. Eksamen 
 
§ 7-1 Vilkår for å avlegge eksamen   
Se kommentar under § 7-1 med forslag til tekst om arbeidskrav i forskriften eller merknader: «Studenten skal i 
rimelig tid før vurdering få informasjon hvis obligatoriske arbeidskrav eller obligatoriske 
aktiviteter/tilstedeværelse ikke er godkjent». 
 
§ 7-2 Arbeidskrav   
Til andre ledd: TNM støtter at det kan gis fritak for arbeidskrav ved dokumentert sykdom og andre særlige 
tilfeller, der hvor dette er faglig forsvarlig.    
 
Til tredje ledd: TNM støtter at det gis anledning til ett nytt forsøk dersom dette er gjennomførbart før 
eksamensavviklingen. Vi ser imidlertid at det vil være store forskjeller fra emne til emne i hvilken grad dette vil 
være praktisk mulig å få til.     
 
§ 7-3 Obligatoriske aktiviteter og krav til tilstedeværelse 
Til første ledd: TNM støtter kravet om 80% tilstedeværelse ved obligatorisk undervisning osv. dersom ikke annet 
framgår av emneplanen. Vi ber imidlertid om at begrepet «andre obligatoriske aktiviteter» legges til etter 
«obligatorisk undervisning og obligatoriske samlinger» da undervisning og samlinger ikke inkluderer alle 
varianter av aktiviteter hvor vi kan ha stilt krav til tilstedeværelse.  
Vi har også fått tilbakemelding på at bestemmelsen kan misforstås, dvs. at det kan være uklart at 
oppmøtekravet bare gjelder der hvor vilkår om oppmøte framkommer av emneplanen (jf. 7-1). Vi ber dere se på 
om dette kan gjøres mer tydelig slik at man ikke tror det er innført et generelt oppmøtekrav.   
 
§ 7-4 Rett til å avlegge eksamen som privatist   
Privatistordningen er lite aktuell for TNM, da de aller fleste emner har arbeidskrav eller krav til obligatorisk 
deltakelse. Vi viser til våre merknader under § 4-1 og § 4-6, og ber dere vurdere å ta inn igjen – enten her eller 
et annet passende sted i forskriften/merknadene – bestemmelsene i gjeldende forskrifts § 4-2 om 
enkeltemnestudenter (avgrenses mot opptaksforskriften).  
 
§ 7-5 Eksamensavgift 
Ingen merknader. 
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§ 7-6 Oppmelding til eksamen 
Til tredje ledd: Oppmeldingsfristen på 4 uker før eksamensdato støttes så lenge det gis åpning for at vi oppgir 
annen frist, slik det framkommer av forslaget. Lengre frister er bl.a. nødvendig for nye eksamener 
(kontinuasjonseksamen) i august.  
 
§ 7-7 Avmelding fra eksamen 
Til første ledd: TNM ønsker å beholde avmeldingsfristen på 2 uker for ordinære eksamener, dersom ikke annet 
er kunngjort. Sen frist gir bedre rettigheter for studentene. Tidligere frist vil slå uheldig ut for studentene, som 
ikke nødvendig vis vet om de kommer til å ta eksamen på dette tidspunktet eller ikke. Dette henger også 
sammen med tidspunkt for godkjenning av arbeidskrav, som gjerne foregår mot slutten av undervisnings-
perioden. Vi må regne med at studentene vil bruke flere tellende eksamensforsøk (færre avmeldinger og flere 
ikke møtt/stryk) dersom man velger å øke fristene. 
 
Til andre ledd: TNM støtter at avmeldingsfristen for bachelor- og masteroppgaver kan fastsattes i emneplanen, 
og at den settes til 6 uker dersom annen frist ikke er fastsatt i emneplanen.  
 
§ 7-8 Tidspunkt for eksamen 
Til andre ledd: TNM støtter fristene 1. oktober og 1. mars for publisering av eksamensdatoer, men ønsker ikke å 
endre ordlyden om at eksamensdatoer normalt skal foreligge ved semesterstart til skal som hovedregel 
foreligge ved semesterstart (virker sterkere). Vi ønsker alle at eksamensdatoene fastsettes så tidlig som mulig – 
dette gir mer forutsigbarhet for studentene og samarbeidene næringsliv - men kan være vanskelig å 
gjennomføre i praksis og kommer fort i konflikt med andre hensyn som også må ivaretas. Tidlig publisering gjør 
at vi mister noe av muligheten til å være fleksible og skape gode løsninger for flere av studentene. Dersom 
eksamensplanen fastsettes før fristene for semesterregistrering er ute, må vi regne med at det blir flere 
eksamenskollisjoner. Dvs. at flere studenter ikke vil kunne avlegge eksamener de ellers kunne ha gått opp til. 
Dette vil gjelde både for nye emner (spesielt for studenter med avvikende utdanningsplan) og for studentenes 
muligheter til å forbedre karakterene. Vi må i så fall få inn en bestemmelse eller merknadstekst om at vi ved 
tidlig publisering av eksamensdatoer ikke kan garantere å gå fri for eksamenskollisjoner, samt åpne for at også 
studenter som ønsker å forbedre karakteren kan gjøre dette ved ny eksamen og ikke må vente til neste 
ordinære eksamen i emnet.  
 
§ 7-9 Antall eksamensforsøk 
Til andre ledd: Bestemmelsen om et fjerde eksamensforsøk er fortsatt strengt formulert, og vår erfaring er at 
dette ikke fungerer i praksis. Det mener vi også at vi har erfart ved omgjørelser av AUS og Klagenemda til gunst 
for søker, uten at vi ser at vilkårene har vært oppfylt (slike avgjørelser skaper presedens for nye avgjørelser). Det 
er vesentlig at studentene får lik informasjon om hva som faktisk vektlegges og at de vurderes på samme 
grunnlag. TNM ønsker at forskriftsteksten mykes opp slik at vi får anledning til å foreta en totalvurdering hvor vi 
bl.a. kan legge vekt på hvor langt i studieløpet studenten er kommet, studentens eksamenshistorikk (f.eks. 
mange ikke møtt?) og hvilket nivå emnet er på der hvor emner bygger på hverandre.  
 
§ 7-10 Digital eksamen 
Til tredje ledd: Vi har fått tilbakemelding på at det er uklart om dette teller som ett eksamensforsøk. TNM antar 
at det er tilfelle, og foreslår at det spesifiseres i merknadene (som «ikke møtt»?).   
 
§ 7-11 Ordinær eksamen 
Til første ledd: TNM ønsker å åpne for at man også kan forbedre karakter ved ny eksamen dersom dette likevel 
arrangeres (jf. merknader, som sperrer for dette). Temaet i seg selv er ganske komplekst, og vi ser at det trolig 
ikke finnes noen løsning som vil lande diskusjonen rundt dette en gang for alle. Det er også delte meninger 
rundt dette ved TNM. På den ene siden ser vi at det kan melde seg optimistisk mange til eksamen, mens at et 
fåtall av disse faktisk møter. På den andre siden kan det forhindre at det spekuleres i stryk for å få tilgang til 
konteeksamen, samt at studentene som ikke har gjort det så godt som de selv har forventet får gått opp til ny 
eksamen mens stoffet er forholdsvis ferskt. Det vil også være en bedre ordning for studenter som trenger å 
forbedre karakterer for å få opptak til masterutdanninger. Se for øvrig også våre kommentarer til § 7-8 om 
tidspunkt for offentliggjøring av eksamensdatoer.  
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Til andre ledd: Vi støtter forslaget om at eksamenskontoret etter gitte vilkår kan innvilge utsatt innlevering i 
inntil en uke.  
 
§ 7-12 Utsatt eksamen ved gyldig fravær 
Til femte ledd: Forslag til tilleggsbestemmelse om alternativ eksamensform (jf. også merknader til  
§§ 6-1 og 7-13): «Ved utsatt eksamen skal vurderingsformen være faglig jevngod med vurderingsformen ved 
ordinær eksamen. Endret vurderingsform ved utsatt eksamen skal fremgå av emnebeskrivelsen». 
 
§ 7-13 Ny eksamen ved ikke bestått (kontinuasjonseksamen)  
Til første ledd: TNM støtter endringen i første setning som innebærer at retten til konteeksamen for den enkelte 
student ikke bestemmes av hvordan andre studenter presterer på eksamen. Vi støtter videre den nye 
bestemmelsen om ny eksamen for studenter i siste semester av studieprogrammet. Vi forutsetter imidlertid at 
dette bare gjelder for sisteårsemner, dvs. ikke for emner fra tidligere studieår som studenten ikke har bestått til 
ordinær tid, og ber om at dette tydeliggjøres. Den nye normalbestemmelsen vil for noen fagmiljøer forutsette 
tidligere avvikling av ordinær eksamen og/eller raskere sensur for at dette skal la seg gjennomføre i praksis. Ved 
enkelte campus kan det også bli et spørsmål om romkapasitet. Vi er også usikre på det faglige utbyttet 
studentene vil ha av å gå opp til ny eksamen straks etter avsluttet bachelorprosjekt, men ser at dette vil være en 
fordel for studenter som søker seg inn på videre masterstudier.  
 
Når det gjelder periodene for utsatt eller ny eksamen er vi ikke er helt fornøyd med begrepet «i påfølgende 
semester» i §§ 7-12 og 7-13 (normalregelen). Vi har sett på hvordan NTNU ivaretar dette i sin forskrift, og 
foreslår at USN endrer dette til «før neste ordinære eksamen». Vi foreslår videre at det legges til fakultetet å 
fastsette tidsperiode for utsatt og ny eksamen. 
 
Til tredje ledd: Forslag til tilleggsbestemmelse om alternativ eksamensform (jf. også merknader til  
§§ 6-1 og 7-12): «Ved ny eksamen skal vurderingsformen være faglig jevngod med vurderingsformen ved 
ordinær eksamen. Endret vurderingsform ved ny eksamen skal fremgå av emnebeskrivelsen».  
 
Til fjerde ledd: Vi viser til siste møte i referansegruppen og ber om at det legges inn en rett for studentene til å 
forbedre karakter ved ny eksamen på utgående emner (dersom det ikke åpnes for en generell rett til å forbedre 
karakteren ved alle type eksamener). Det gir ingen mening at disse studentene må sluses over på andre 
emner/andre varianter for å forbedre karakteren når ny eksamen likevel arrangeres. For studenter som tok 
emnet for første gang siste gang emnet ble tilbudt vil det motsatte også innebære at de mister retten til å 
forbedre karakteren i emnet.  
 
§ 7-14 Språk og målform 
Ingen merknader.  
 
§ 7-15 Hjelpemidler ved eksamen 
Ingen merknader.  
 
§ 7-16 Tilrettelegging ved eksamen  
Til andre ledd: TNM mener at de foreslåtte fristene er for tidlige i semesteret. Vi opplever dessverre at mange - 
og da spesielt nye - studenter ikke får med seg dette før fristene er passert. Vi foreslår at søknadsfristene settes 
til 1. oktober og 1. mars, eller senere dersom praktisk mulig for eksamenskontoret, med en ettersendingsfrist på 
4 uker. Dersom de foreslåtte søknadsfristene opprettholdes, mener vi at ettersendingsfristen må forlenges, for å 
gi studentene bedre tid til å innhente dokumentasjon når fristene kommer så tidlig i semesteret.  
Vi gjør ellers oppmerksom på at merknadsteksten bør gjennomgås på nytt, da ikke alle setninger i 
høringsutkastet gir mening (merknadsteksten bærer preg av «klipp og lim»).    
 
§ 7-17 Eksamenssted 
TNM har fått mange og sterke tilbakemeldinger fra ansatte på at paragrafen og merknadsteksten er utdatert og 
for lite fleksible. Vi mener derfor at USN bør se på dette med helt nye øyne. Vi inngår i et stadig tettere 
samarbeid med næringslivet (f.eks. industrimastere), har utdanninger rettet mot studenter som f.eks. er i sjøfart 
eller på plattform og tilbyr mer stadig mer fleksible løsninger for studenter i form av f.eks. nettstudier. Vi erfarer 
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også at flere andre utdanningsinstitusjoner sier nei til at våre studenter kan gjennomføre eksamen i deres 
lokaler. Vi mener derfor at vi bør åpne mer for å kunne tilby eksamener på arbeidsplass, ambassader eller andre 
egnede steder når det ikke er mulig for studentene å gjennomføre dette på campus eller ved en ekstern 
utdanningsinstitusjon. Det bør også legges til rette for at man kan avlegge eksamen på egen campus etter hvert 
som vi vil tilby flere emner på tvers av campusene, uten at man må søke om dispensasjon for dette.    
 
Til andre ledd: Vi antar at dette bare gjelder for skriftlige eksamener under tilsyn.  
Til tredje ledd: TNM støtter forslag til søknadsfrister 15. oktober og 15. mars (det er oppgitt motstridene frister i 
merknadsteksten).  
 

Kapittel 8. Sensur, klage og fusk 
 
§ 8-1 Oppnevning av sensorer 
Til andre ledd: Merknadsteksten i 8-2 knyttet til våre maritime sertifikatutdanninger bør flyttes opp til 
merknader under § 8-1 (2). Vi viser ellers til våre merknader til § 1-1 om ph.d.-utdanninger. 
 
§ 8-2 Sensorordninger 
Til første ledd: TNM vil gjerne understreke at det haster å få på plass en beskrivelse av sensor-/vurderings-
ordningene i USNs kvalitetssystem.  Når det gjelder ekstern evaluering av vurderingsordningen bør det nevnes i 
merknadsteksten at sensorveiledningen bør vurderes sammen med eksamensoppgaveteksten. Vi viser ellers til 
vår kommentar til § 8-1 om flytting av merknadstekst om maritime sertifikatutdanninger fra § 8-2 til § 8-1.   
 
Til andre ledd: Merknadsteksten foregriper begivenhetene i forhold til beskrivelsene av sensor-/vurderingsordninger i 
USNs kvalitetssystem og bør tas ut.   
 
Til tredje ledd: Siste setning i merknadsteksten innebærer stikkprøvekontroll. Kriteriene for stikkprøvekontroll er 
midlertid utydelige, og må detaljeres i kvalitetssystemet.  

 
§ 8-3 Sensur 
Til andre ledd: TNM støtter at emnekarakteren kan justeres med maksimalt én karakter etter justerende muntlig 
eksamen for individuelle bachelor- og masteroppgaver. Vi støtter også merknadsteksten om at den kan justeres 
med mer enn en karakter ved gruppeoppgaver, og at den ikke kan justeres ned til F når oppgaven i seg selv er 
vurdert til A-E.  
 
Til fjerde ledd: I praksis vil dette bety at sensur kunngjøres i Studentweb samme dag eller neste virkedag. Det 
bør vurderes å legge inn en merknadstekst om dette.  
 
Til sjette ledd: (6) TNM ønsker at sensur skal foreligge senest 6 uker etter innleveringsfristen og at dette er 
hovedregelen ved USN. Sensurfrist på 8 uker vil falle i juli måned, og det er urealistisk å regne med sensurvedtak på 
denne tiden. En lengre sensurfrist vil derfor føre til økt press på tidligere frist for innlevering, hvilket igjen vil gjøre 
rommet for gjennomføring av masteroppgavene enda strammere. Vi anbefaler også at «tilsvarende skriftlige, større 
arbeider» presiseres i merknadene, jf. også hjemmelen i UHLs § 3-9 (4) om «avhandlinger og tilsvarende større 
skriftlige arbeider». 

 
§ 8-4 Forsinket kunngjøring av sensur 
TNM støtter innføring av en slik bestemmelse.  
 
§ 8-5 Begrunnelse for karakterfastsettelse 
Ingen merknader.  
 
§ 8-6 Klage på karakter 
Ingen merknader.  
 
§ 8-7 Klage over formelle feil ved eksamen 
Ingen merknader.  
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§ 8-8 Fusk 
Ingen merknader.  
 

Kapittel 9. Vitnemål og sluttdokumentasjon 
§ 9-1 Vitnemål og karakterutskrift 
Til fjerde ledd: Vi gjør oppmerksom på at man her bruker begrepet «selvkomponert», og at dette må 
harmoneres med bestemmelsen i § 2-2 (1)e når man beslutter hvilken betegnelse USN skal bruke.   
Til femte ledd: Vi stiller spørsmål ved hvilken hjemmel som ligger til grunn for denne bestemmelsen, om dette i 
så fall er noe som er nødvendig å regulere, og hvorfor den bare gjelder for bachelornivå.  
 
§ 9-2 Diploma supplement 
Ingen merknader. 
 
§ 9-3 Tilknytningskrav for utstedelse av vitnemål 
Ingen merknader.  
 

Kapittel 10. Sluttbestemmelser 
§ 10-1 Ikrafttredelse 
Ingen merknader  

 

Høringsspørsmål 

 
TNMs utfyllende kommentarer er gitt under den enkelte paragraf ovenfor. Svarene nedenfor er en 
kortversjon/inneholder konklusjonene, og vi ber om at svarene ses i sammenheng med kommentarene til de 
enkelte paragrafene.   

 
1. Definisjoner 
a. Er det ønskelig at definisjonslisten er i forskrifts form, eller kan den være en del av HSNs øvrige 
dokumenthierarki? Vi mener at dette best ivaretas utenom forskriften (mindre rigid).  
b. Er det flere definisjoner som ønskes? Det bør vi i så fall komme tilbake til i en egen, snarlig prosess. Tiden har 
vært for knapp til at vi har fått til en helhetlig gjennomgang av dette. Innspill til begreper som må defineres 
inkluderer studieprogram, emneansvarlig, sensor, intern sensor, ekstern sensor, klagesensur, eksamen, prøve, 
deleksamen, delprøve og delvurdering.  
c. Er det noen av dagens definisjoner som er ufullstendige og/eller vanskelige å forstå? Ja, bl.a. sensurvedtak, 
vurdering og arbeidskrav.  
d. Annet? Definisjonene bør formuleres slik at både studenter og fagansatte forstår hva de betyr.  
 

2. Sensorordningen og sensur 
a. Er høringsinstansene enig i at det generelle kravet til to sensorer bør tas ut? Ja, TNM støtter dette.  
b. Bør det utarbeides rutiner og arbeidsbeskrivelser i kvalitetssystemet som nærmere beskriver kravene til 
sensorordningen? Evnt. med innspill til omfang og innhold. Ja, og så raskt som mulig. Det er viktig at disse 
utformes slik at de passer til de ulike fagområdenes egenart.  
c. Hvordan vurderer høringsinstansene kravene til antall sensorer utover de lovpålagte kravene både i relasjon 
til kvalitet og økonomi? TNM støtter forslaget. 
d. Er det hensiktsmessig å utvide sensurfristen for større arbeider i medhold av uhl. § 3-9 fra seks til åtte uker? 
Nei, dette vil kunne medføre veldig tidlig innlevering av masteroppgaver. TNM ønsker å beholde sensurfristen på 
6 uker. 
e. Er det hensiktsmessig å gi adgang til å endre karakteren etter justerende muntlig eksamen på BA- og 
masteroppgaver mer enn én karakter ved gruppeeksamen (men ikke fra bestått karakter til stryk)? Ja, TNM 
støtter dette. 
f. Annet? -  
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3. For sen kunngjøring av sensur 
a. Skal det nedfelles regler om økonomiske sanksjoner i forskriften, evnt. i kombinasjon med kvalitetssystemet 
(hvor størrelsen på dagbøtene f.eks fastsettes)? TNM støtter dette.  
b. Kan fakultetene gi en kort beskrivelse av oppfattet omfang av for sen kunngjort sensur, og om dette er 
innenfor hhv ordinære eksamener, eller for større arbeider hvor styret har fastsatt lengre sensurfrist? TNM har 
ingen data på dette. Vi vil anta at seksjon for eksamen kan framskaffe dette.  
Vi antar at dette først og fremst er en utfordring knyttet til ordinære eksamener, og da spesielt eksamener i 
desember med tellende helligdager i sensurukene.  
c. Annet? -  
 

4. Rett til kontinuasjonseksamen 
a. Bør kravet om at det må være minst 5 studenter som har strøket som krever ny eksamen tas ut? Ja, vi mener 
dette er viktig bl.a. av hensyn til likebehandling av studentene og kandidatproduksjon.   
b. Er vilkårene for konte for studier med progresjonskrav og for studenter i sitt avsluttende semester 
tilstrekkelig regulert? TNM støtter det nye forslaget, men ber om at det spesifiseres at det for studenter i sitt 
avsluttende semester dreier seg om sisteårsemner.  
c. Er tidspunktet for gjennomføringen av kontinuasjonseksamen hensiktsmessig beskrevet? TNM har forslag til 
nye formuleringer i våre kommentarer til 7-13 (og 7-12). 
d. Annet? 
 

5. Fri bachelorgrad 
a. Hvilke krav bør settes til fordypningsemner, breddeemner og frie emner? TNM støtter kravene slik de 
framkommer i høringsutkastet.  
b. Skal/kan det stilles krav til et selvstendig arbeid? Ja, men vi mener at dette ikke nødvendigvis bør være 
gjennomført ved USN. 
c. Har høringsinstansene noen innvendinger mot utstedelse av vitnemål for slike grader på prinsipielt grunnlag? 
Det er delte meninger om dette ved TNM. Vi ønsker imidlertid unntak fra å utstede dette for fagmiljøer som 
tilbyr rammeplanstyrte bachelorutdanninger.  
d. Bør det foretas en navneendring? Dette er det delte meninger om ved TNM. Enkelte mener at selvkomponert 
bachelorgrad er en bedre betegnelse enn fri bachelorgrad, siden «fri» gir mer utrykk for tilfeldig og planløst enn 
gjennomtenkt og selvkomponert. Samtidig kan det virke som om «fri» eller «fritt sammensatt» er begreper som 
det er mer vanlig å bruke i sektoren for øvrig.  
e. Annet?  - 
 

6. Emnestørrelse, antall eksamener og adgang til deleksamener 
a. Vil hovedregelen om maksimalt fire eksamener pr. semester få uheldige eller utilsiktede virkninger for enkelte 
av studieprogrammene? Nei. Dette er dessuten i tråd med forslag til nye rammeplan for ingeniørutdanning. 
TNM støtter også innføring av redusert emnestørrelse, dette gjør også studentutveksling enklere.  
b. Synes det hensiktsmessig å gi adgang til én deleksamen for emner under 10 studiepoeng? TNM støtter 
forlaget om at vi nå kan ha to delvurderinger på emner under 10 studiepoeng. Dette er imidlertid uklart 
beskrevet i høringsutkastet.  
c. Synes dispensasjonsadgangen hensiktsmessig beskrevet? Nei. Da forstår vi § 3-3 slik at vi fritt kan ha 2 
delvurderinger på emner på 10 studiepoeng eller mindre, og at det er disp. fra dette som evt. må søkes 
viserektor. Vi ber om at adgang til å gi unntak fra regelen om inntil 2 delvurderinger delegeres til fakultetet.   
d. Annet? - 
 

7. Vurderingsformer 
a. Er det vurderingsformer som er opplistet som ikke er relevante? Nei. 
b. Er det andre vurderingsformer som bør tas inn? Vanskelig å ha oversikt over dette akkurat nå. Det er derfor 
bra at det i særlige tilfeller er mulig å søke om dispensasjon til å benytte andre  vurderingsformer. 
c. Er dispensasjonsadgangen med hensyn til nye vurderingsformer hensiktsmessig beskrevet? Ja.  
d. Fremstår det som hensiktsmessig å angi at vurderingsformene kan benyttes alene, eller i kombinasjon, 
individuelt eller i gruppe? Etter vår vurdering gir dette god fleksibilitet.  
e. Skal justerende muntlig eksamen kun forbeholdes bachelor- og masteroppgaver? Evnt. hvorfor? Nei, TNM har 
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et stort antall emner hvor prosjekteksamener brukes alene eller i kombinasjon med avsluttende skriftlig el. 
underveisprøve. Det er et stort behov for å bruke justerende muntlig på prosjektdelen av vurderingen.  
f. Det bes om innspill til behovet for, og forslag til definisjoner av de ulike vurderingsformene. Vi foreslår at 
dette tas sammen med en gjennomgang av definisjoner generelt (se 1).  
g. Ved bruk av vurderingsformen løpende vurdering, hvordan dokumenteres denne frem mot endelig 
karakterfastsettelse? Dokumenteres som prosentpoeng og kommuniseres til studentene av faglærer.  
h. Annet? 
 

8. Avmeldingsfrist  
a. Bør avmeldingsfristen for ordinær eksamen økes fra to til fire uker? Nei.  
b. Bør avmeldingsfristen for BA- og masteroppgaver økes fra fire til seks uker? Ja, i kombinasjon med at vi kan 
fastsette evt. annen frist i emneplan.  
c. Er det noen konsekvenser av dette forslaget det bør tas hensyn til? For ordinære emner mener vi en tidligere 
avmeldingsfrist vil slå uheldig ut for studentene, som ikke nødvendig vis vet om de kommer til å ta eksamen på 
dette tidspunktet eller ikke.  Vi må regne med at studentene vil bruke flere eksamensforsøk (færre avmeldinger 
og flere ikke møtt/stryk) dersom USN velger å øke fristene. 
d. Annet? -  

 
9. Reaktivering av studierett 
a. Er dette en praktisk problemstilling som bør forskriftsfestes? Ja.  
b. Annet? -  
 

10. Arbeidskrav og obligatorisk aktivitet 
a. Er det hensiktsmessig å skille arbeidskrav og obligatorisk aktivitet? Evnt. hvorfor. Vi støtter at dette kan være 
hensiktsmessig.  
b. Er det hensiktsmessig å forskriftsfeste at hovedregelen er krav til 80 % deltagelse i undervisningen hvis ikke 
annet er oppgitt i emneplanen, eller varierer dette mellom studieprogrammene? Ja, det er det, selv om vi har 
noe variasjon mellom studieprogrammene (jf. emneplanene).  
c. Stiller høringsinstansene seg bak forslaget om at det skal gis rett til ett nytt forsøk på arbeidskravet før 
eksamensavviklingen dersom dette er praktisk gjennomførbart? Ja, vi støtter dette. Vårt inntrykk er at mange 
strekker seg allerede. Det er imidlertid en risiko for mye usikkerhet og ekstraarbeid for de involverte for tett opp 
mot eksamen. Vi vil også oppleve at det er store forskjeller mellom emnene hvorvidt dette er praktisk mulig.  
d. Annet? -  
 

11. Vitnemål for PPU 
a. Er det ønskelig at det skal skrives ut vitnemål for praktisk-pedagogisk utdanning? -  
b. Har høringsinstansene innspill til virkningen av tilknytningskravet i godskrivingsforskriften § 2? -  
d. Annet? -  
 

12. Grader 
a. Er gradsbenevnelsene tilstrekkelig beskrevet, jf. også spørsmålet ovenfor for GLU-utdanningene på 
masternivå? TNM ber om at Master of Science legges til.  
b. Bør det gis delegasjon til rektor for rene oversettelser på engelsk? Støttes.   
c. Bør fordypningen angis på vitnemålet for fri bachelorgrad? Støttes.  
d. Er tilleggsbenevnelsene hensiktsmessig beskrevet, jf. angivelsen på studieretningsnivå? Ja. 
e. Vil eventuelt delegasjon til rektor hva gjelder adgangen til å gi ytterligere tilleggsbenevnelser utover 
studieretning være hensiktsmessig (for spesialisering og faglig fordypning)? Treffer den på behovet? Ja.  
f. Er høringsinstansene enig med prosjektgruppen om dennes forståelse av differensieringen mellom 
oversettelse av norske gradsbenevnelser til engelsk, og studieprogram akkreditert med engelsk benevnelse? Ja.  
g. Annet?  - 

 
13. Krav til studieprogresjon 
a. Er det hensiktsmessig å sette krav til minste tillatte studiepoengproduksjon? Ja.  
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b. Bør det differensieres mellom de som følger ordinær progresjon (krav til min 50 %) og de som har inngått 
avtale om redusert studieprogresjon (krav til min 75 %)? Nei, vi støtter ikke dette, og mener at det for studenter 
som har fått innvilget redusert progresjon må foretas en individuell vurdering tilpasset den enkelte students 
situasjon og oppbygging og krav i de ulike studiene.  
c. Annet? -  

 
14. Tilrettelegging av studiesituasjonen 
a. Er det andre tilfeller, eller annet omfang høringsinstansene synes det er hensiktsmessig å regulere i slike 
tilfeller? Nei.  
b. Annet? -  

 
15.  Justerende muntlig eksamen 
a. Er det hensiktsmessig å tillatte at karakteren etter justerende muntlig eksamen i gruppe kan justeres med mer 
enn én karakter? Ja.   
b. Og eventuelt sette grensen ved at dette ikke kan medføre at studenten går fra en ståkarakter til stryk? Ja.   
c. Annet? 
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Høringssvar fra Handelshøyskolen - forskrift om studier og eksamen ved 
Høgskolen i Sørøst-Norge 

Handelshøyskolen berømmer prosjektgruppen for solid arbeid og gode prosesser i revisjonsarbeidet! 

 

Høringssvaret har følgende disposisjon: 

 

1. Direkte svar på noen av høringsspørsmålene som ble stilt. Spørsmål som ikke er besvart er ikke tatt med. 

Noen vurderinger er gjengitt i sin helhet. Her er henvisning til utkast til forskrift forkortet til UF og henvisning 

til høringsnotatet forkortet til HN 

2. Tilbakemeldinger på konkrete forslag til bestemmelser i ny forskrift som ikke er kommentert under 

høringsspørsmålene 

3. Øvrige kommentarer 

4. Tilbakemeldinger fra EVU-teamet ved Handelshøyskolen 

 

1. Svar på høringsspørsmål 
 

1. Definisjoner 

a. Er det ønskelig at definisjonslisten er i forskrifts form, eller kan den være en del av HSNs øvrige 

dokumenthierarki? 

 

Definisjonslisten kan være en del av HSNs dokumenthierarki, betinget av at den er lett tilgjengelig sammen med 

forskriften.  

 

 

 Dato: 24.05.2018 

Dok.nummer: 17/02784-37 

  

  

  

 

NOTAT 
___ ___ 

     
 

Til: Synnev Aas Aaby/Seksjon for studiekvalitet og analyse 

Kopi til:  

         

Fra: Brita Scheel Rey/ Handelshøyskolen 
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2. Sensorordningen og sensur  

a. Er høringsinstansene enig i at det generelle kravet til to sensorer bør tas ut? 

 

Ja, dette støttes. 

 

b. Bør det utarbeides rutiner og arbeidsbeskrivelser i kvalitetssystemet som nærmere beskriver kravene til 

sensorordningen? Evnt. med innspill til omfang og innhold. 

 

Ja, det er ønskelig med rutiner og arbeidsbeskrivelser som kan fungere som rettesnorer for fakultetene. 

 

c. Hvordan vurderer høringsinstansene kravene til antall sensorer utover de lovpålagte kravene både i relasjon til 

kvalitet og økonomi? 

 

Under følger en mottatt vurdering i sin helhet: 

 

I UF § 8-2 (1) vises det til uhl. § 3-9(1), som slår fast at det skal være ekstern sensur av vurderingen eller 

vurderingsordningen. I utkastets andre ledd beskrives det når ekstern sensur skal brukes, og det går frem at for 

ordinær eksamenssensur skal det bare være ekstern sensur ved første gangs sensur av nytt emne. I merknaden til § 8-

2 (2) uttales det at det på eksamener hvor det ikke er krav til to sensorer «bør» (…) bli benyttet ekstern sensor på 

minst 1/3 av emnene, slik at alle emnene i løpet av en treårsperiode har hatt ekstern sensur. Det reises spørsmål ved 

om dette tilfredsstiller kravene som følger av uhl. § 3-9, eller om merknaden om ekstern sensor hvert tredje år skal tas 

inn som en minimumsregel.  

 

d. Er det hensiktsmessig å utvide sensurfristen for større arbeider i medhold av uhl. § 3-9 fra seks til åtte uker?  

 

Det vurderes som ikke hensiktsmessig å øke sensurfristen fra 6 til 8 uker. Det vil kunne medføre tidligere 

innleveringsfrist for studentene. 

 

e. Er det hensiktsmessig å gi adgang til å endre karakteren etter justerende muntlig eksamen på BA- og 

masteroppgaver mer enn én karakter ved gruppeeksamen (men ikke fra bestått karakter til stryk)? 

 

Gitt at sensur i utgangspunktet er individuell jfr Merknad til § 8-3 (1), bør det være like ordninger for justerende 

muntlig uavhengig om det er individuell- eller gruppeeksamen, bachelor eller masteroppgaver. Det kan virke 

uhensiktsmessig å skulle skjerme for karakteren F/ «ikke bestått». 

 

Vi stiller også spørsmål om det burde være pålagt med muntlig eksamen ved viktige gruppeoppgaver som bachelor- 

og masteroppgaver slik at det alltid skal være mulig å endre karakter individuelt?  

 

Under følger en mottatt vurdering i sin helhet: 

 

(i)  Ved individuell muntlig eksamen basert på bachelor- og masteroppgaver skrevet i gruppe, synes det avgjort å være 

behov for å kunne endre karakteren med mer enn én bokstavkarakter for å løse «gratispassasjerproblemet» (HN s. 

14). 

At man i denne prosessen skal eliminere stryk (F) som mulig utfall (HN s. 15; merknad til § 8-3(2)), påkaller imidlertid 

spørsmål om symmetri og formell rettferdighet: Hvorfor skal en kandidat som ikke har bidratt til et arbeid bedømt til 

E, skjermes fra karakterjustering, mens en kandidat som ikke har bidratt til et arbeid bedømt til A, kunne dumpe til E? 

(Bestemmelsen i UF § 8-8(2)d om fusk, ville sikre symmetri, men bestemmelsen er vel typisk ikke anvendbar i denne 

klassen situasjoner.) 

(ii)  Ved individuell bachelor- eller masteroppgave «kan emnekarakteren justeres med maksimal én karakter» UF § 8-

3(2), motivert av «hensynet til forutsigbarhet for studenten og fordi dette nettopp representerer studentens egen 

innsats».  
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Det er vanskelig å forstå at forutsigbarhet er et selvstendig hensyn i denne situasjonen, og man setter vel kjerra foran 

hesten når det konkluderes om studentens innsats (i så fall er muntlig eksamen utelukkende en kilde til støy og bør 

droppes!) 

Det finnes et (voksende) marked for hjelp med skriving av oppgaver. Samtidig er terskelen for å bli tatt for fusk 

rimeligvis høy (f.eks. at «besvarelsen åpenbart er utarbeidet av andre», UF § 8-8(2)d). Det virker derfor både naivt og 

kontraproduktivt å stabilisere den endelige bedømmelsen som foreslått i UF § 8-3(2). 

En annen mulig konsekvens av den asymmetriske behandlingen av gruppeoppgaver og individuelle oppgaver, er at 

den kan påvirke studenters valg av gjennomføringsform på utilsiktede måter. 

 

f. Annet? 

 

Fra flere hold er det spilt inn ønske om kollektive frister for kontakt med sensor og klagefrist. Under følger deler av en 

av de mottatte vurderingene: 

 

(i)  I merknad til § 8-5(1) heter det at «tidspunkt for [begrunnelses-]kravet, samt når begrunnelsen er gitt, skal 

registreres, og i (2) at «studenten må benytte høyskolens elektroniske skjema ved fremsettelse av krav om 

begrunnelse». 

Det er uklart hvilken status merknaden har. Den synes ment å være bindende, og bør i så fall fremgå av UF (og 

menings-overlappet i (1) og (2) elimineres: benyttelse av elektronisk skjema medfører vel registrering?) 

Ordningen er imidlertid arbeidskrevende. Det gjelder administrasjonen, men den er særlig belastende for sensorer og 

klagesensorer. (Registeringskravene innebærer individuelle frister, som forplanter seg til klagesensuren; at sensor må 

ta individuell kontakt med kandidatene; oppdatere administrasjonen om denne, osv.) Denne ofte langdryge 

sekvensiering er unødvendig. Langt mer fleksible løsninger, med publikasjon av kollektive frister for kontakt med 

sensorer og klage (og med kontaktform etter sensorenes valg), kan innføres: Det viser til ordningen som praktiseres 

ved Juridisk fakultet ved Universitet i Oslo, som vel er den institusjonen i Norge som har størst erfaring i håndtering av 

klageordninger under uhl. Kandidatene får ved kunngjøring av sensur oppgitt et tidsrom hvor de kan nå sensor for 

begrunnelse og kontaktinformasjon til sensor. Når tidsrommet for å få begrunnelse er ute begynner en kollektiv 

klagefrist på tre uker å løpe for samtlige kandidater. Dette er i tråd med uhl. og forenkler klagesensuren i svært stor 

grad. Merknaden til § 8-5 foreslås derfor i sin helhet fjernet (de øvrige bestemmelsene i merknaden er kompilert fra 

lovens bestemmelser og derfor unødvendige). 

I UF § 8-2(3) står det at ekstern sensor avgjør når det er uenighet mellom intern og ekstern sensor. I tråd med dette 

bør det vurderes om begrunnelse skal gis av ekstern sensor i de tilfeller dette benyttes.   

(ii)  Både i HN og UF, se særlig UF § 8-2(4), savnes presisering av om sensorene (eventuelt én av dem; den interne/den 

eksterne osv.) er eksaminator, eller om denne rollen er/kan være overlatt til en tredjeperson. Hva er veileders rolle i 

denne sammenheng (eksaminator/sensor/begge deler, osv.)? 

Vurder videre om det ved muntlig eksamen er i tråd med uhls intensjon å meddele karakteren neste dag, slik UF § 8-

3(4) åpner for (hva er da det selvstendige meningsinnholdet i kravene drøftet rett ovenfor?) 

 (vi)  I UF § 6-2(4) heter det om «vekting av delkarakterer ved beregning av sluttkarakter» at «vanlige forhøyninsregler 

gjelder» og at «[d]en endelige karakteren fastsettes som bokstavkarakterer». 

Det er ikke lett å forstå hvordan aggregeringen skal foregå: Oversettes delkarakterer fra bokstaver til en numerisk 

skala [og i så fall hvilken], for så å vektes og avrundes etter «vanlige forhøyningsregler»? Her er det behov for 

avklaringer. 

 

3. For sen kunngjøring av sensur  

a. Skal det nedfelles regler om økonomiske sanksjoner i forskriften, evnt. i kombinasjon med kvalitetssystemet 

(hvor størrelsen på dagbøtene f.eks fastsettes)? 

 

Det fremgår av høringsnotatet at det ikke er foretatt noen kartlegging av i hvilken grad HSN bryter reglene. 

Handelshøyskolen støtter ikke forslaget om å nedfelle felles regler om økonomiske sanksjoner ved for sen 

kunngjøring av sensur. Det kan være gode grunner hvis sensuren først er forsinket, som sykdom hos sensor etc. Det 

foreslås at forslaget strykes. 
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4. Rett til kontinuasjonseksamen 

a. Bør kravet om at det må være minst 5 studenter som har strøket som krever ny eksamen tas ut? 

 

Ja, Handelshøyskolen støtter forslaget om å ta ut kravet. Det bør ikke være opp til medstudenters prestasjoner om 

det skal gjennomføres ny eksamen eller ikke. 

 

b. Er vilkårene for konte for studier med progresjonskrav og for studenter i sitt avsluttende semester tilstrekkelig 

regulert? c. Er tidspunktet for gjennomføringen av kontinuasjonseksamen hensiktsmessig beskrevet? d. Annet? 

 

Dette punktet har skapt mye engasjement og diskusjoner ved Handelshøyskolen. Endelig tilbakemelding er at det er 

praktisk utfordrende å skulle gjennomføre ny eksamen i samme semester som ordinær eksamen, blant annet på 

grunn av sensur- og klagefrister. Vi anser ikke at det er behov for egne bestemmelser for studieprogrammer med 

progresjonsbestemmelser eller for studenter i siste semester. Vi foreslår følgende formuleringer i de aktuelle 

bestemmelsene: 

 

- § 7-12 Utsatt eksamen ved gyldig fravær 

1) En student som på grunn av gyldig fravær ikke avlegger ordinær eksamen, har som hovedregel rett til å 

avlegge eksamen i påfølgende semester.  

 

- § 7-13 Ny eksamen ved ikke bestått (kontinuasjonseksamen) 

1) For studenter som ikke besto ordinær eksamen arrangeres som hovedregel ny eksamen i påfølgende 

semester 

I Merknad til §7-13 (1) foreslår vi å stryke følgende: For studenter som er i sitt avsluttende semester skal det 

arrangeres en konteeksamen så snart det er praktisk mulig å gjennomføre eksamenen.  

 

5. Fri bachelorgrad  

a. Hvilke krav bør settes til fordypningsemner, breddeemner og frie emner? 

 

Foreslått oppsett støttes av Handelshøyskolen, men vi foreslår at følgende innhold fra Merknad til § 2-2 (3) bør inn i 

selve forskriftsteksten slik at kravene blir tydelige for studentene: De resterende 40 studiepoengene, utover 

maksimalt tillatt omfang på frie emner, må tas enten innenfor den faglige fordypningen eller breddeenheten. Det er 

opp til studenten å velge hvorvidt disse skal fordeles.  

 

b. Skal/kan det stilles krav til et selvstendig arbeid?  

 

Vi ønsker at det skal være opp til fagmiljøet å vurdere om det skal stilles krav til selvstendig arbeid, ettersom dette 

kan variere mellom fagområder. Vi foreslår følgende: 

 

-  Å slette siste setning i § 2-2- (3): I fordypningsenheten skal det som hovedregel inngå et selvstendig arbeid 

som omtalt i andre ledd. 

- Legge til en formulering ala: Det er opp til fagmiljøet innenfor fordypningsenheten å vurdere hvorvidt det for 

å være faglig forsvarlig å utstede bachelorgrad bør stilles krav om gjennomføring av annet selvstendig arbeid. 

- Å slette setning 2 i Merknad til § 2-2 (2): For frie bachelorgrader er det opp til fagmiljøet innenfor 

fordypningsenheten å vurdere hvorvidt det vil det være mest praktisk å sette som krav at det skal 

gjennomføres et annet selvstendig arbeid.  

 

d. Bør det foretas en navneendring? 

 

En tilbakemelding vi har mottatt er at selvkomponert grad signaliserer at studentene må ta ansvar selv for å 

komponere en grad heller enn at det er helt fritt. 
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e. Annet? 

 

Vi foreslår å stryke følgende avsnitt under Merknad til § 2-2 (3): Det skal gis veiledning til studenter som ønsker å søke 

om en fri bachelorgrad både hva gjelder sammensetning og det selvstendige arbeidet, og sammensetningen av 

graden skal søkes gjenspeilet opp mot høyskolens profesjons- og arbeidslivsorienterte hovedprofil. Omfanget av 

veiledningen vil avgjøres i det enkelte tilfellet. 

 

Handelshøyskolens erfaring er at søknader om selvkomponerte bachelorgrader er tid- og ressurskrevende. Vi mener 

at studentene selv må sette seg inn i kravene som fremkommer i forskriften og at de i søknad om slik grad må 

beskrive og dokumentere hvordan de tilfredsstiller kravene til graden. Vi mener det er uheldig å merknadsfeste at 

studentene skal gis veiledning. 

 

6. Emnestørrelse, antall eksamener og adgang til deleksamener 

b. Synes det hensiktsmessig å gi adgang til én deleksamen for emner under 10 studiepoeng? c. Synes 

dispensasjonsadgangen hensiktsmessig beskrevet? d. Annet?  

 

Adgang til deleksamen:  

Vi støtter forslaget om å åpne for at emner på 10 sp kan ha delvurdering. Men vi tenker at det er fakultetet som kan 

innvilge dispensasjon dersom det er faglige grunner til å ha flere delvurderinger. Det kan blant annet være ved 

utprøving av sammensetning av vurderingsformer som kan ha positiv innvirkning på studentenes læring.  

 

7. Vurderingsformer 

d. Fremstår det som hensiktsmessig å angi at vurderingsformene kan benyttes alene, eller i kombinasjon, 

individuelt eller i gruppe? e. Skal justerende muntlig eksamen kun forbeholdes bachelor- og masteroppgaver? Evnt. 

hvorfor? f. Det bes om innspill til behovet for, og forslag til definisjoner av de ulike vurderingsformene. g. Ved bruk 

av vurderingsformen løpende vurdering, hvordan dokumenteres denne frem mot endelig karakterfastsettelse? h. 

Annet? 

 

Justerende muntlig kan også kunne være aktuelt ved for eksempel eksamen uten tilsyn i gruppe. Se forøvrig 

vurderingen som er gjengitt under punkt 2 e.  

 

 

8. Avmeldingsfrist 

a. Bør avmeldingsfristen for ordinær eksamen økes fra to til fire uker? 

 

Handelshøyskolen ønsker å beholde to ukers frist. 

 

b. Bør avmeldingsfristen for BA- og masteroppgaver økes fra fire til seks uker? c. Er det noen konsekvenser av dette 

forslaget det bør tas hensyn til? d. Annet? 

 

Handelshøyskolen ønsker å beholde fire uker. Studenter vet ikke alltid om de kommer i mål med oppgaven eller ikke 

før nærmere fristen. Den administrative jobben vil muligens bli større ved at det søkes om dispensasjon fra 

avmeldingsfristen dersom denne økes til seks uker. 

 

9. Reaktivering av studierett 

a. Er dette en praktisk problemstilling som bør forskriftsfestes? b. Annet? 

 

Forslaget fremstår som litt snevert. Vi foreslår i tilfelle en mer fleksibel ordning ved at studieretten kan aktiveres 

innen to semestre etter opphør. 
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10. Arbeidskrav og obligatorisk aktivitet 

 

Som det er gitt innspill på muntlig underveis i høringsprosessen, er et viktig formål med forskriften at den fungerer 

som et solid verktøy til støtte og oppklaring i driften av Handelshøyskolens studietilbud. Det er derfor avgjørende at 

det blir helt klart hva som er de formelle, nasjonale rammene rundt arbeidskrav og hvorvidt vurdering av arbeidskrav 

er påklagbar eller ikke. Prosjektgruppen har tatt dette på det største alvor, og vi er trygge på at vi får en avklaring. 

 

b. Er det hensiktsmessig å forskriftsfeste at hovedregelen er krav til 80 % deltagelse i undervisningen hvis ikke 

annet er oppgitt i emneplanen, eller varierer dette mellom studieprogrammene? 

 

Det vil variere mellom studieprogrammene, men for Handelshøyskolen er det helt greit at krav til 80% tilstedeværelse 

forskriftsfestet så lenge annet kan oppgis i studie- og eller emneplan.  

 

c. Stiller høringsinstansene seg bak forslaget om at det skal gis rett til ett nytt forsøk på arbeidskravet før 

eksamensavviklingen dersom dette er praktisk gjennomførbart? d. Annet? 

 

Dette er et annet punkt som har skapt mye engasjement ved Handelshøyskolen. Det er motstridende syn på 

forslaget. På den ene siden vurderes det som hensiktsmessig at studentene får et forsøk til dersom de ikke får 

obligatoriske arbeidskrav godkjent, slik at flest mulig skal kunne ta eksamen og få en normert progresjon. Forslaget 

støttes, men for å sikre likebehandling bør setningen «dersom det er praktisk gjennomførbart» strykes. Grunnen er at 

det i dag er ulik praksis blant faglærere, og det er fare for fortsatt ulik praksis om det skal være opp til faglærer å 

vurdere hvorvidt det er praktisk gjennomførbart å gi studentene et nytt forsøk. Dersom det står «praktisk 

gjennomførbart» vil noen faglærere hevde at det er praktisk gjennomførbart og andre ikke, og det vil fortsatt være 

ulik praksis og lite forutsigbart for studentene. Dersom det derimot står at man har et forsøk til, må faglærere legge 

opp arbeidskravene tidsmessig slik at det er rom for et forsøk til.  

 

På den andre siden er tilbakemeldingen at det ikke er ønskelig at studentene skal ha flere forsøk på å få godkjent 

arbeidskrav ettersom det i praksis kan være vanskelig å gjennomføre. Hvis formuleringen i §7-2 (3) skal stå må det i 

tilfelle stå «kan» og ikke «skal», slik at det kan være opp til faglærer å avgjøre.  

 

Hvis Merknad til § 7-2 (3) skal stå, foreslås det at siste leddsetning endres til må studenten normalt vente til neste 

gang emnet avholdes ordinært. Nåværende formulering kan misforstås som at arbeidskrav kan leveres i forkant av 

kontinuasjonseksamen.  

 

11. Vitnemål for PPU 

c. Bør fordypningen angis på vitnemålet for fri bachelorgrad?  

 

Ja, forslaget støttes. 

 

13. Krav til studieprogresjon 

a. Er det hensiktsmessig å sette krav til minste tillatte studiepoengproduksjon? 

 

Ja, det er hensiktsmessig. 

 

b. Bør det differensieres mellom de som følger ordinær progresjon (krav til min 50 %) og de som har inngått avtale 

om redusert studieprogresjon (krav til min 75 %)? c. Annet? 

 

Handelshøyskolen mener at det ikke bør differensieres, men at det bør være krav til 50% også for studenter med 

redusert studieprogresjon. 

 

15. Justerende muntlig eksamen 

a. Er det hensiktsmessig å tillatte at karakteren etter justerende muntlig eksamen i gruppe kan justeres med mer enn 

én karakter? 
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Ja, det er hensiktsmessig. Se for øvrig svar under 2 e. 

 

 b. Og eventuelt sette grensen ved at dette ikke kan medføre at studenten går fra en ståkarakter til stryk? c. Annet? 

 

Jfr svar under 2 e virker det ikke hensiktsmessig å skjerme fra karakteren F/ikke bestått.  

 

 

2. Tilbakemeldinger på konkrete forslag til bestemmelser i ny forskrift som ikke er 
kommentert under høringsspørsmålene 

 

 

 Ad §2-8 (1) Tilleggsbetegnelser – siviløkonom og sivilingeniør 

Det er flere masterprogram som kan tilfredsstille kravet til siviløkonom. Vi foreslår derfor å inkludere 

«Masterprogram i økonomiske og administrative fag og tilsvarende program, som tilfredsstiller vilkårene til 

opptakskrav og fagsammensetning, gir rett til den beskyttede tittelen siviløkonom(..)» 

 

 Ad § 4-1 (3) og (6) om Studierett og forlenget studieløp  

§ 4-1 (3): Det foreslås å fjerne siste del av første setning om forbedring av karakter og tilleggsemner, dvs sette 

punktum etter normert studietid. Årsaken til dette er at denne rettigheten også må omfavne studenter som er 

forsinket i utdanningsløpet og studenter som har søkt om redusert progresjon slik at de også får muligheten til å 

fullføre studiet sitt.  

 

§4-1 (6): Denne begrenser muligheten til å gjennomføre endringer i studieprogrammene. I den digitale verden er tre 

år lang tid, og det kan tenkes at emner vi presenterer for førsteårsstudentene ikke er like relevante når de kommer til 

tredje studieår. Bestemmelsen sees på som et hinder for utvikling og foreslås strøket.  

 

 Ad. §4-4 om Permisjon fra studier 

Et gjentagende spørsmål fra studenter er om de kan avlegge eksamen mens de er i permisjon? Det står ingenting om 

dette i forskrift. Det savnes omtale om dette under Merknader for eksempel. 

 

 Ad §7-8 (2) om Tidspunkt for eksamen og Ad § 7-6 (3) om Oppmelding til eksamen 

§7-8 (2): Det foreslås å legge til ordinær eksamen etter eksamensdatoer.  

Når foreligger datoer for utsatt og ny eksamen? jfr § 7-6 (3), det er noe rart med sammenhengen her ettersom 

studentene ikke kan vite når oppmeldingsfristen er når de ikke vet eksamensdatoen.  

 

 Ad §7-9 (4) d.  

«ikke leverer skriftlig eksamen uten tilsyn» jf. opplisting av vurderingsformer i §6-1 (2) står det «skoleeksamen» og 

ikke skriftlig eksamen uten tilsyn. Det samme gjelder i §7-10 (1) her refereres det til «skoleeksamen», mens det i §7-2 

(2) refereres til «skriftlig eksamen uten tilsyn». Det er uheldig det brukes to ulike definisjoner av samme 

vurderingsform i samme paragraf. 

 

Samme definisjon bør brukes gjennomgående i hele forskriften, fortrinnsvis skriftlig eksamen med/ uten tilsyn da 

begrepet skoleeksamen er gammeldags og mindre passende nå når institusjonen heter USN. 

 

 

 Ad §7-13 om Ny eksamen ved ikke bestått (kontinuasjonseksamen) 

Er det mulig å legge inn muntlig høring som et alternativ til skriftlig eksamen hvis det er få studenter oppmeldt til 

kontinuasjonseksamen?   
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 Ad §8-3 (1) om Sensur 

I Merknad står følgende: Sensuren er i utgangspunktet individuell, også ved gruppeeksamener. Hva med obligatoriske 

arbeidskrav i gruppe? Kan faglærer gi en person «ikke godkjent» på obligatorisk gruppearbeid og de andre 

medlemmene «godkjent»? jf. §7-2(1).  Det bør stå noe om dette i paragraf §7-2 (1) eventuelt i Merknad. 

Videre i samme merknad til §8-3 (1) står det: I særskilte tilfeller, hvor forutsetningen for deltakelse ikke er oppfylt. 

Her mangler det noe, setningen gir ikke mening. 

 

 Ad Merknad til § 8-6 (5) 

Siste setning foreslås endret til Dersom klagen gjelder et emne som inngår i et utstedt vitnemål, må dette leveres 

tilbake ved fremsetting av klage for å sikre at endelig karakter fremkommer på vitnemålet. 

 

3.  Kommentarer for øvrig 
 

 Vi savner regulering rundt deleksamen, stryk, klage,  gyldig fravær og utsatt/ny eksamen. Hvis det er de 

samme bestemmelsene som gjelder er det fint om det står under Merknader for eksempel for opplysningens 

skyld. 

 Det har kommet innspill på at det i tråd med samfunnsutviklingen bør vurderes om det i forskrift bør tas inn 

bestemmelser som forbyr opptak av undervising/veiledning og annen kommunikasjon uten samtykke.  

 

 

4. Tilbakemeldinger fra EVU-teamet 
 

Regulering og drift av EVU avviker fra ordinære studier på flere punkter. Tilbakemeldingene fra EVU-teamet er derfor 

gjengitt i sin helhet. Sort tekst er tatt fra høringsdokumentene mens blå tekst er kommentarene til EVU-teamet. 

 

 

Høringsspørsmål  

 
1: Definisjoner 

 
b. Er det flere definisjoner som ønskes? 
 

Videreutdanning 

Begrepet benyttes nå om studier/emner med egenbetaling på bachelornivå og masternivå, og for emner uten 

egenbetaling på masternivå. Det kan virke forvirrende for personer utenfor sektoren at begrepet videreutdanning 

benyttes om emner hvor opptakskravet er generell studiekompetanse. Det bør defineres hvilke typer studier som 

inngår i begrepet. 

 

Offentlige forelesninger 

Begrepet brukes i Merknad til 7-4 

Oppdragsstudier og studier med egenbetaling bør ikke være offentlige forelesninger 

Begrepet offentlige forelesninger bør defineres 

 

c. Er det noen av dagens definisjoner som er ufullstendige og/eller vanskelige å forstå? 
 

Enkeltemnestudent  
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Nåværende definisjon:  

- Student som ikke er tatt opp ved et studieprogram, men som er gitt studierett til ett eller flere emner 

Ref. §7-6 Oppmelding til eksamen hvor begrepet enkeltemnestudent benyttes.  

Begrepet blir riktig hvis studenter på oppdragsstudier/studier med egenbetaling inkluderes i definisjonen.  

Forslag til endring:  

- Student som ikke er tatt opp ved et studieprogram, men som er gitt studierett til ett eller flere emner, og 

studenter ved oppdragsstudier og studier med egenbetaling 

 

 

8: Avmeldingsfrist 

c. Er det noen konsekvenser av dette forslaget det bør tas hensyn til? 
Jo tidligere frist, jo vanskeligere er det for studenten å vurdere om han/hun kan klare alle eksamenene han/hun er 

oppmeldt til. Konsekvensen av endringen kan være at studenten ikke melder seg av eksamener vedkommende burde 

meldt seg av, og dermed bruker opp ett av 3 eksamensforsøk. Det kan igjen vanskeliggjøre gjennomstrømningen.  

 

11. Vitnemål for fullførte årsstudier 
Fullført årsstudium bør gi et dokument utover karakterutskrift. Dokumentet gir studenten et bevis på samlet 

kunnskap innenfor et fagfelt som kan være positivt ved jobbsøking. Dokumentet kan gi økt status til årsstudiene, og 

bedre rekruttering for EVU. Ikke alle (særlig voksne studenter) har mulighet til, eller behov for, å fullføre et 

gradsstudium. Dokument på et årsstudium bør oppfattes som verdifullt, og se litt staseligere ut enn en 

karakterutskrift. 

 

 
Høringsutkast 
Kommentarer til enkeltparagrafer 

 

§4-1 Studierett og forlenget studieløp 

(2) Studierett betinger at studenten semesterregistrerer seg. 

Dette gjelder ikke for en del EVU-studier, hvor studenten automatisk blir semesterregistrert ved innbetaling av 

semesteravgift. Forslag til endring:  

- Alt. 1 Tilleggstekst: For enkelte studier blir studenten automatisk semesterregistrert. 

- Alt 2. Endre teksten: Studierett betinger som hovedregel at studenten semesterregistrerer seg. 

 

(4) For årsstudier kan det innvilges inntil ett år forlenget studierett. Det innvilges ikke forlenget studierett for studier 

av kortere varighet. 

For enkelte EVU-studier gir vi overgang til nytt semester/ny oppstart av emnet, hvis studenten blir forhindret fra å 

fullføre påbegynt emne. Det bør inn en mer åpen formulering for studier av kortere varighet. Forslag til endring: 

- Alt . Endre teksten: Det innvilges som hovedregel ikke forlenget studierett for studier av kortere varighet. 

Dette kan f.eks forklares i Merknader. 

 

Merknad til § 4-1 

(2) Frist for semesterregistrering er 1. september for høstsemesteret og 1. februar for vårsemesteret. Studenten skal 

bekrefte utdanningsplanen hvert semester innen fastsatt frist, herunder bekrefte undervisnings- og 

vurderingsmelding i StudentWeb for det aktuelle semesterets emner. 

Frister kan ikke gjelder for enkelte EVU-studier som ofte har avvikende oppstartstidspunkt. 

For EVU-studier ved HH benyttes ikke utdanningsplan, og studenten skal ikke bekrefte undervisningsmelding eller 

vurderingsmelding i Studentweb. 

Det bør legges til en setning som lyder noe sånt som: 

- Unntak gjelder enkelte studier /Unntak kan gjelde for studier med egenbetaling  (eller noe mer dekkende) 
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§ 4-5 Tap av studierett  

(1) Studieretten opphører når: 

c. studenten ikke har semesterregistrert seg 

Gjelder ikke for enkelte EVU-studier. Ref punktet ovenfor om semesterregistrering.  

 

Merknad til § 7-4  
(1) Privatistenes rettigheter begrenser seg til adgang til å delta i offentlige forelesninger (definisjon?), og til å 
avlegge eksamen…osv 
 
Ref. innspill om definisjoner ovenfor: Undervisning ved studier med egenbetaling/oppdragsstudier bør ikke 
være offentlige (mange vil nok da velge å delta som et gratiskurs, ikke et studium) 
 

(2) Privatister har som hovedregel ikke adgang til å avlegge eksamen i emner som inngår i oppdragsfinansierte 

studier. 

Bør legges til tekst:  

- Privatister har som hovedregel ikke adgang til å avlegge eksamen i emner som inngår i oppdragsfinansierte 

studier eller studier med egenbetaling. 

 

(dette er for så vidt definert i Egenbetalingsforskriften, men HSN sine merknader blir likevel lettere å lese hvis teksten 

utvides) 

 

§ 7-5 Eksamensavgift  
Studenter som avlegger eksamen ved et betalingsstudium må betale eksamensavgift. 

 

A)  

EVU-HH praktiserer at eksamensavgiften er inkludert i studieavgiften. Ved betaling av studiet får man 1 

eksamensforsøk. Tilnærmet 100% av studentene avlegger eksamen. Det blir meradministrasjon å lage flere fakturaer, 

og jeg håper ordningen vi praktiserer kan videreføres.  

Må evt § 7-5 endres? eller holder vi oss innenfor reglementet ved å la eksamensavgiften være en del av 

studieavgiften?  

 

B) 

Skal § 7-5 også handle om privatister? Burde det vært lagt til en setning i paragrafen? Forslag: 

- Privatister som avlegger eksamen ved et enkeltemne må betale eksamensavgift 

 

 

Merknader til § 7-5  
Eksamensavgift beregnes per enkelteksamen, uavhengig av om privatisten avlegger flere eksamener i samme 

semester. 

 

Ordet Privatisten bør endres. Merknaden refererer til §7-5 som gjelder betalingsstudier. 

Privatister bør ikke kunne avlegge eksamener ved betalingsstudier/oppdragsstudier (ref Merknad til § 7-4 (2) 

Endringsforslag: 

- Eksamensavgift beregnes per enkelteksamen, uavhengig av om studenten avlegger flere eksamener i 

samme semester. 

 

Hvis § 7-5 Eksamensavgift skal inkludere privatister (ref kommentar B) ovenfor), bør merknaden endres, f.eks slik: 

- Eksamensavgift beregnes per enkelteksamen, uavhengig av om studenten/privatisten avlegger flere 

eksamener i samme semester. 

 
§ 7-6 Oppmelding til eksamen  
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(1) Studenter som har godkjent utdanningsplan innen fastsatt frist, blir automatisk meldt opp til eksamen. Privatister 

og enkeltemnestudenter blir oppmeldt når søknad er godkjent. 

 

Ref Definisjoner ovenfor: Hvis studenter på oppdragsstudier og på studier med egenbetaling defineres som 

enkeltemnestudent, er (1) ok. Hvis ikke, må denne type studenter inkluderes i siste setning: 

- Privatister og enkeltemnestudenter, studenter på studier med egenbetaling/oppdragsstudier blir oppmeldt 

når søknad er godkjent. 

 

Merknad til § 7-7  
Avmelding foretas i StudentWeb. 

 

For EVU-HH-emner er det ikke mulig å melde seg på- eller av vurdering i Studentweb. Avmelding skjer ved 

henvendelse til EVU-studieveileder. 

 

Forslag til endring: 

- Avmelding foretas i StudentWeb. For emner hvor avmelding i Studentweb ikke er mulig, skal avmelding skje 

til (emnets kontaktperson? Eksamenskontor? – dette er nok litt forskjellig. Kjenner ikke til alle varianter) 

 

Uansett: en endring i merknaden bør formuleres. 

 

 

Merknad til § 7-13  
(1) For små emner med mindre enn 20 studenter, må det i hvert tilfelle vurderes om ny eksamen skal 
arrangeres.  
For studenter som er i sitt avsluttende semester skal det arrangeres en konteeksamen (bør benytte begrepet Ny 

eksamen som i setningen over?) så snart det er praktisk mulig å gjennomføre eksamenen. 

 

 

§ 7-16 Tilrettelegging ved eksamen 

(2) Frist for å levere søknad om tilrettelegging ved eksamen er 15. september for høstsemesteret, og 15. februar for 

vårsemesteret.  

 

For Oppdrag/betalingsstudier som har avvikende oppstart kan ikke disse fristene gjelde. 

Forslag til endring: 

- Frist for å levere søknad om tilrettelegging ved eksamen er 15. september for høstsemesteret, og 15. februar 

for vårsemesteret. For studier som starter utenfor ordinære semesterstart skal søknad leveres så raskt som 

mulig etter studiestart. 
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Høringssvar vedrørende forskrift om studier og eksamen ved Høgskolen i 
Sørøst-Norge - Seksjon for opptak 

Seksjon for opptak gir i det følgende svar på deler av høring om forskrift om studier og eksamen.  Vi har valgt å kun 

besvare de områdene som vi ser kan berøre opptak. 

 

Forskriftens § 4-1 

Vi ser behov for å skille mellom tilbud om studieplass og etablering av studierett. Vi ønsker en omformulering 1. og 2. 

ledd og føye til to krav for å etablere studierett 

 

(1) Studieplass tildeles etter vedtak om opptak til studiet eller emne. Ved overgang til nytt studium… 

(2) Studierett etableres ved at studenten aksepterer tilbud om studieplass, møter til studiestart 

semesterregistrerer seg og betaler semesteravgift.  

Bakgrunnen for forslag til endring er at vi mener vi tildeler studieplass gjennom vedtak om opptak, ikke en studierett. 

Studieretten oppnås først når søker har akseptert tilbud om studieplass til det aktuelle studiet/emnet, møtt til 

studiestart, semesterregistrert seg og betalt semesteravgift.  

 

Vi ser at det er behov for en hjemmel for å kunne annullere studietilbud for de ikke aksepterer tilbud om studieplass 

innen frist og de som ikke møter til studiestart.  

 

Det er normal prosedyre i sektoren at studenter som ikke møter til studiestart og ikke har meldt fravær, mister 

studietilbudet.  

 

Følgende tekst står i tilbudsbrev: 

FRAVÆR VED STUDIESTART 

 Dato: 25.05.2018 

Dok.nummer: 17/02784-44 

  

  

  

 

NOTAT 
___ ___ 

     
 

Til: Synnev Aas Aaby/Seksjon for studiekvalitet og analyse 

Kopi til:  

         

Fra: Kjersti Schanke/ Seksjon for opptak 
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Hvis du ikke kan møte til studiestart, er det viktig at du gir oss skriftlig beskjed om dette på e-post til 
opptak@usn.no.  Du mister tilbudet om studieplass dersom du ikke møter til studiestart og beskjed om fravær 
ikke er gitt. 

Med foreslått endring til § 4-1 andre ledd vil det nå være hjemlet.  

 

Tredje ledd oppfatter vi som noe uklar og har følgende spørsmål til regelen: 

- Må studenten søke om forlenget studierett? 

- På hvilket tidspunkt må studenten søke om forlenget studierett?  

- Studenter som ikke har fullført, men heller ikke selv gjort noe aktivt for å søke om forlenget studieprogresjon 

osv, omfavner regelen disse? Hvor lenge beholder de studieretten?  

- Hvis studierett betinger av at man semesterregistrerer seg og betaler semesteravgift, betyr ikke dette at 

studenten mister studieretten så fort dette ikke er gjort?  

- Er studenter som har fullført, men etter ett år bestemmer seg for om at de vil forbedre karakterer ivaretatt 

av denne regelen? 

 

Vi er av oppfatning av at denne regelen burde omformuleres og legges inn under reaktivering av studierett, eller at 

begrepet «forlenget studierett» forklares utdypende i merknadene til forskrift.  

 

Vi har følgende forslag til § 4-1 eller ny § 4-6  

 

«For tidligere studenter på gradsstudier kan studieretten reaktiveres etter søknad i inntil to år etter utløp av normert 

studietid for studenter som ønsker å forbedre karakteren eller ta tilleggsemner».  

 

Vi stiller likevel spørsmålstegn ved kriteriene for å kunne reaktivere studieretten er avgrenset til å skulle gjelde 

«studenter som ønsker å forbedre karakteren eller ta tilleggsemner».  Vi mener regelen også må omfatte studenter 

som har avsluttet studiene uten å ha fullført graden. Det er blitt praktisert ved HSN og HBV tidligere på grunnlag av 

samme regel.  Vi mener at det er samfunnsnyttig å kunne ha denne åpningen. Mange studenter har behov for å 

kunne ha mulighet til å komme tilbake 1-2 år senere for å kunne fullføre graden.  Dette er ofte studenter som har 

vært i innvilget permisjon som ikke har blitt forlenget.   

 

Merknad til § 4-1 (1) 

Seksjon for opptak anbefaler at det i merknaden er nedfelt at det er kun de som har fått delegert myndighet til å fatte 

vedtak om opptak som kan gjøre det. Det skal ikke fattes vedtak om opptak på fakultetene uten myndighet til dette. 

Det er kun seksjon for opptak som har myndighet for å fatte vedtak om opptak til studier ved USN. Dette gjelder for 

alle bevilgningsfinansiere studier, som for eksempel studier i samordna opptak. Oversikt over hvem som har denne 

myndigheten må være en del av HSN interne retningslinjer og kvalitetssystem, og kan ligge som en henvisning i 

merknadene.  

 

Vi bemerker at vi oppfatter første avsnitt i merknaden at det ikke er hjemmel for å søke om overflytting fra annen 

utdanningsinstitusjon eller at studenter kan få overgang til et annet studietilbud. Dette har ikke vært hjemlet i 

tidligere forskrift heller.  

 

Overflytting skal skje gjennom søknad om opptak til 2. studieår i lokalt opptak, og overgang til annet studietilbud kan 

kun skje ved at studenten søker studiet og får nytt formelt vedtak om opptak.  

 

Vi ønsker likevel å belyse noen problemstillinger også ved dette. Hva med studenter som ønsker å enten øke sin 

studieprogresjon eller halvere. Dette er i grunn kun ofte kun en endring av utdanningsplan, men vi opplever at 

studieveiledere overfører studenten fra heltidsstudiet til deltid eller omvendt. Dette mister de nå mulighet til.  Hvis 

det er ønskelig med mer dynamikk og mulighet for bevegelse på tvers av studieprogram ved USN så 

må dette hjemles, for eksempel i opptaksforskrift. Vi vil da høst-18 være uten slike muligheter, som 

kan oppfattes som en mangel i forhold til fakultetenes behov. Alle tidligere kjente overflyttinger har 

vært forsøkt kvalitetssikret gjennom seksjon for opptak ved at man har gitt «grønt lys» når man ser at 

de ikke har forskjøvet andre søkere som skulle vært før de i opptaket. 



 

 

www.usn.no Vår referanse, 17/02784-44 Vår dato 25.05.2018 

___ 

Side 3 av 4 
 

 

Forskriftens § 4-5 

I forskrift om opptak § 10 er det regulert at en student som ikke oppfyller betingelsen for opptak innen angitt frist, 

mister studieretten sin.  Vi anbefaler at et nytt punkt om betinget opptak føres inn i listen over ulike årsaker/grunner 

til tap av studierett.  

 

Vi har derfor følgende forslag 

 

x) studenten ikke oppfyller betingelsen for betinget opptak 

 

Hvis det ikke er aktuelt å ha bestemmelsen nedfelt i to forskrifter, burde det diskuteres at hvor det er mest 

hensiktsmessig å ha nedfelt regelen.  Hvis det er ønskelig at den kun står i en forskrift, ser vi for oss at det burde 

nedfelles i forskrift om studier og eksamen, tas ut av forskrift om opptak, men med en henvisning til forskrift om 

studier og eksamen i merknadene til forskrift om opptak.  

 

Forskriftens § 4-6 og svar på høringsspørsmål nr. 9a 

Vi ser behovet for å forskriftsfeste regelen for studenter som har mistet studieretten grunnet opplistet kriterier, men 

ønsker å belyse noen problemstillinger som får konsekvenser for opptak.  

 

I følge høringsnotatets definisjon av når studierett etableres, så dukker det opp problemstillinger som vil være i 

konflikt med prinsippene som ligger til grunn for opptakskjøring.  

 

En student som skriftlig frasier seg studieplass tidlig, mellom 24.mai og frem til studiestart, vil ifølge regelen om 

reaktivering av studierett ha rett til å få plassen tilbake hvis den angrer seg innen tre uker. Etablerte regler i sektoren 

tilsier at en som takker nei til studietilbud eller trekker seg fra en studieplass, ikke kan ombestemme seg.   

 

Samme problemstilling dukker opp for de som har fått tilbud på et studie, takker ja men siden trekker seg, får senere 

et tilbud på et annet studieprogram, men så angrer seg og vil ha tilbake den gamle tilbudet allikevel.  

 

Vi viser derfor igjen til behovet for å skille på tilbud om studieplass og studierett, og en omformulering av § 4-1 første 

og annet ledd.  

 

Se for øvrig forslag til ny § 4-6 over.  

 

Merknad til 4-6 

Vi går ut i fra at ordet «tap av» mangler i første setning: «Fristen for reaktivering løper fra det tidspunkt vedtak om 

tap av studierett har…» 

 

Etter definisjonen av studierett vi mener er riktig, så har ikke studenten noen studierett hvis han ikke 

semesterregistrerer/betaler semesteravgift seg. Brev som blir sendt student grunnet dette må derfor kalles «Tap av 

studieplass» og ikke «tap av studierett». Riktig formulering av første setning blir da «Fristen for reaktivering løper fra 

det tidspunkt vedtak om tap av studieplass har..» 

 

Det vil være hensiktsmessig å vise til retningslinjer for hvilket tidspunkt det regnes med at vedtaket er kommet frem 

til studenten. 

 

Svar på høringsspørsmål: 

 

1. Definisjoner 

a. Vi mener definisjonslisten kan være en del av USNs øvrige dokumenthiarki.  

b. Studierett 

Betinget tilbud 

Betinget opptak 

Studieprogram 
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Emnegrupper 

Breddeemner 

c. Er ikke merknad til § 2-4 en definisjon av fellesgrad og burde vært inntatt i definisjonslisten? 

 

9.  Se avsnitt over om 4-6.  
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NOTAT  
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Avdeling for utdanning og studiekvalitet 

Seksjon for studentstøtte og karrieretjenester 

 

Svar til Høringsspørsmål. Forskrift om studier og eksamen ved HSN(USN) 

 
Det er tydelig for oss at det er mye godt arbeid som har ledet frem til dette høringsforslaget. Både 

selve høringsforslaget, det forklarende notatet og utformingen av konkrete spørsmål dere ønsker svar 

på, får dette til å framstå som et solid håndverk. I tillegg til å svare på de konkrete høringsspørsmålene 

som anses relevante for oss vil vi legge inn et omarbeidet forslag til §4.3 Tilrettelegging av 

studiesituasjonen. Alle våre svar er i rødt. 

 

Hilsen, 

Thorvald Abrahamsen – tilretteleggingstjenesten ved USN 

Maija Heinilä - seksjonssjef 

 

Høringsspørsmål  
  

1. Definisjoner  
  

a. Er det ønskelig at definisjonslisten er i forskrifts form, eller kan den være en del av HSNs øvrige 

dokumenthierarki?  

b. Er det flere definisjoner som ønskes?   

c. Er det noen av dagens definisjoner som er ufullstendige og/eller vanskelige å forstå?  

d.  Annet?  

  

2. Sensorordningen og sensur  
  

a. Er høringsinstansene enig i at det generelle kravet til to sensorer bør tas ut?  

b. Bør det utarbeides rutiner og arbeidsbeskrivelser i kvalitetssystemet som nærmere beskriver kravene til 

sensorordningen? Evnt. med innspill til omfang og innhold.  

c. Hvordan vurderer høringsinstansene kravene til antall sensorer utover de lovpålagte kravene både i relasjon 

til kvalitet og økonomi?   

d. Er det hensiktsmessig å utvide sensurfristen for større arbeider i medhold av uhl. § 3-9 fra seks til åtte uker?  

e. Er det hensiktsmessig å gi adgang til å endre karakteren etter justerende muntlig eksamen på BA- og 

masteroppgaver mer enn én karakter ved gruppeeksamen (men ikke fra bestått karakter til stryk)? 

f.  Annet?  
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3. For sen kunngjøring av sensur  
  

a. Skal det nedfelles regler om økonomiske sanksjoner i forskriften, evnt. i kombinasjon med 

kvalitetssystemet (hvor størrelsen på dagbøtene f.eks fastsettes)? Ja, av hensyn til studentene, mener vi 

at dette bør fastsettes. 

b. Kan fakultetene gi en kort beskrivelse av oppfattet omfang av for sen kunngjort sensur, og om 

dette er innenfor hhv ordinære eksamener, eller for større arbeider hvor styret har fastsatt lengre 

sensurfrist?  

c.  Annet?  

  

4. Rett til kontinuasjonseksamen  
  

a. Bør kravet om at det må være minst 5 studenter som har strøket som krever ny eksamen tas ut? Ja, vi er 

enige i betraktningene som har ledet frem til dette endringsforslaget.  

b. Er vilkårene for konte for studier med progresjonskrav og for studenter i sitt avsluttende semester 

tilstrekkelig regulert?  

c. Er tidspunktet for gjennomføringen av kontinuasjonseksamen hensiktsmessig beskrevet? d. Annet?  

  

5. Fri bachelorgrad  
  

a. Hvilke krav bør settes til fordypningsemner, breddeemner og frie emner? Som i dag. 

b. Skal/kan det stilles krav til et selvstendig arbeid? Nei 

c. Har høringsinstansene noen innvendinger mot utstedelse av vitnemål for slike grader på prinsipielt grunnlag? 

Nei  

d. d. Bør det foretas en navneendring? Betegnelsen «Fri bachelorgrad», brukes allerede mye og høres ut som en 

god betegnelse.  

e. Annet?  

  

6. Emnestørrelse, antall eksamener og adgang til deleksamener  
  

a. Vil hovedregelen om maksimalt fire eksamener pr. semester få uheldige eller utilsiktede virkninger for enkelte 

av studieprogrammene? Dette synes hensiktsmessig for at studentene skal lykkes med sine studier. Det har 

aldri vært flere eksamener i høyere utdanning enn nå. I tillegg til stort fokus på eksamener hos studentene er 

et høyt antall eksamener også svært kostbart og ressurskrevende.  

b. Synes det hensiktsmessig å gi adgang til én deleksamen for emner under 10 studiepoeng?  

c. Synes dispensasjonsadgangen hensiktsmessig beskrevet?  

d. Annet?  

  

7. Vurderingsformer  
  

a. Er det vurderingsformer som er opplistet som ikke er relevante?  

  

 

Er det andre vurderingsformer som bør tas inn?   

b. Er dispensasjonsadgangen med hensyn til nye vurderingsformer hensiktsmessig beskrevet?  

c. Fremstår det som hensiktsmessig å angi at vurderingsformene kan benyttes alene, eller i kombinasjon, 

individuelt eller i gruppe?  
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d. Skal justerende muntlig eksamen kun forbeholdes bachelor- og masteroppgaver? Evnt. hvorfor?  

e. Det bes om innspill til behovet for, og forslag til definisjoner av de ulike vurderingsformene.  

f. Ved bruk av vurderingsformen løpende vurdering, hvordan dokumenteres denne frem mot endelig 

karakterfastsettelse?  h. Annet?  

  

8. Avmeldingsfrist   
  

a. Bør avmeldingsfristen for ordinær eksamen økes fra to til fire uker? Nei 

b. Bør avmeldingsfristen for BA- og masteroppgaver økes fra fire til seks uker? Nei 

c. Er det noen konsekvenser av dette forslaget det bør tas hensyn til? Vi tror at dette vil føre til unødig stress 

blant studentene. Særlig i de tilfeller der det er snakk om siste forsøk for å bestå en eksamen. De siste 4 

ukene før eksamen er som regel den tiden du arbeider mest med faget og svært mange vil føle seg usikre på 

sine kunnskaper på det tidspunktet. I løpet av de 4 gjenstående ukene vil imidlertid de fleste få bedre grep 

om emnene og trygges på at de kan bestå eksamen, men da har de kanskje allerede meldt seg av for å være 

på den sikre siden. Dette vil slik vi ser det kunne medføre til at noen vil bruke unødig tid på å bli ferdig med 

studiene sine. 

d. Annet?  

  

9. Reaktivering av studierett  
  

a. Er dette en praktisk problemstilling som bør forskriftsfestes? Ja.  

 b. Annet?  

  

10. Arbeidskrav og obligatorisk aktivitet  
  

a. Er det hensiktsmessig å skille arbeidskrav og obligatorisk aktivitet? Evnt. hvorfor.  

b. Er det hensiktsmessig å forskriftsfeste at hovedregelen er krav til 80 % deltagelse i undervisningen hvis ikke annet 

er oppgitt i emneplanen, eller varierer dette mellom studieprogrammene?  

c. Stiller høringsinstansene seg bak forslaget om at det skal gis rett til ett nytt forsøk på arbeidskravet før 

eksamensavviklingen dersom dette er praktisk gjennomførbart? d. Annet?  

  

11. Vitnemål for PPU  
  

a. Er det ønskelig at det skal skrives ut vitnemål for praktisk-pedagogisk utdanning?  

b. Har høringsinstansene innspill til virkningen av tilknytningskravet i godskrivingsforskriften § 2? d. 

Annet?  

  

12. Grader  

  
a. Er gradsbenevnelsene tilstrekkelig beskrevet, jf. også spørsmålet ovenfor for GLU-utdanningene på 

masternivå?  

b. Bør det gis delegasjon til rektor for rene oversettelser på engelsk?  

c. Bør fordypningen angis på vitnemålet for fri bachelorgrad?  

d. Er tilleggsbenevnelsene hensiktsmessig beskrevet, jf. angivelsen på studieretningsnivå?  

e. Vil eventuelt delegasjon til rektor hva gjelder adgangen til å gi ytterligere tilleggsbenevnelser utover 

studieretning være hensiktsmessig (for spesialisering og faglig fordypning)? Treffer den på behovet?  
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f. Er høringsinstansene enig med prosjektgruppen om dennes forståelse av differensieringen mellom 

oversettelse av norske gradsbenevnelser til engelsk, og studieprogram akkreditert med engelsk benevnelse? 

g. Annet?  

  

13. Krav til studieprogresjon  
  
a. Er det hensiktsmessig å sette krav til minste tillatte studiepoengproduksjon?  Ja, det er hensiktsmessig, 

men det må kunne åpnes for dispensasjon ved dokumenterte funksjonsnedsettelser.  

b. Bør det differensieres mellom de som følger ordinær progresjon (krav til min 50 %) og de som har inngått 

avtale om redusert studieprogresjon (krav til min 75 %)? c. Annet?  

  

14. Tilrettelegging av studiesituasjonen  
  
a. Er det andre tilfeller, eller annet omfang høringsinstansene synes det er hensiktsmessig å regulere i slike 

tilfeller?  

b. Annet? Ved nedsatt funksjonsevne opererer vi ikke med frister for å søke om å tilrettelagt studiesituasjonen 

og det er heller ikke ønskelig. Like frister er hensiktsmessig bare når det skal søkes tilrettelegging i forbindelse 

med eksamen. Vi bistår studenter fortløpende i tilrettelegging av deres studiesituasjon. Punktet med fastlagt 

frist må derfor fjernes. I tillegg bør det inkluderes et punkt om at positiv særbehandling er både ønskelig og 

mulig i tilrettelegging for studenter med funksjonsnedsettelser, uten at vurderes å gå ut over de faglige 

kravene.  

 

Forslag ny formulering: 

 

§ 4-3 Tilrettelegging av studiesituasjon  

(1) Institusjonen skal, så langt det er mulig og rimelig, tilrettelegge studiesituasjonen individuelt for 

studenter med særskilte behov. Tilretteleggingen må ikke føre til en reduksjon av de faglige krav som stilles ved 

det enkelte studium, jf. universitets- og høyskoleloven § 4-3 femte ledd.  

(2) En student som på grunnlag av sykdom, skade, funksjonsnedsettelse eller annen særskilt grunn trenger 

tilrettelagt undervisning, kan søke om dette. En student med behov for tilrettelagt undervisning og/eller 

studiesituasjon bør på et tidligst mulig tidspunkt be om bistand til dette.  

(3) Studiesituasjonen skal tilrettelegges for studenter som deltar i studentpolitisk arbeid ved høyskolen, 

som deltagelse i lovpålagte råd, utvalg, nemnder og lignende så langt dette er faglig forsvarlig.  

  

Merknad til § 4-3  

  

(2) Informasjon om tilrettelegging av studiesituasjon bør ligge på skolens nettsider, slik at studentene får 

anledning til å få på plass nødvendig tilrettelegging så tidlig som mulig og i noen tilfeller før undervisningen 

starter. For nye studenter bør muligheten for tilrettelegging kunngjøres med opptaksvedtaket.   

I tråd med politiske føringer er det både ønskelig og mulig å gi studenter med særskilte behov positiv 

særbehandling for å muliggjøre deltakelse og likestilling; tiltak for positiv særbehandling trenger ikke berøre det 

faglige nivået og slike tiltak vil i mange tilfeller gavne flere enn den personen som har dokumentert behov for 

tilrettelegging. 

Seksjon for studentstøtte og karrieretjenester har utarbeidet et behovsskjema til bruk i kartleggingssamtaler 

med studenten.  
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(3) Bestemmelsen skal ivareta de behovene studenter som er deltagende i lovpålagte råd, utvalg og har for 

en tilrettelagt studiesituasjon. Dette for eksempel der hvor slik deltagelse skjer utenfor demokratitiden som 

fastsatt i Samarbeidsavtalen mellom HSN og Studentdemokratiet. Det skal søkes en tilrettelegging som gjør at 

disse studentene skal kunne gjennomføre planlagt studieløp, enten i form av fritak eller ved andre tilrettelagte 

aktiviteter som substitutt for aktiviteter som gjennomføres under deres fravær. Øvrig studentpolitisk aktivitet, 

hvor studentene selv har herredømmet over tidspunktene, vil ikke gi rett til særskilt tilrettelegging.    

  

Likestillings- og diskrimineringsloven  

 

 

 

 

 

  

15.  Justerende muntlig eksamen  
  

a. Er det hensiktsmessig å tillatte at karakteren etter justerende muntlig eksamen i gruppe kan 

justeres med mer enn én karakter?  Her stiller vi spørsmål ved hvordan dette er tenkt gjennomført. Hva 

betyr å avsløre «gratispassasjerer» og hvordan kan man si noe sikkert om dette? Det at en student ikke 

mestrer presentasjonsdelen i en muntlig fremføring betyr ikke at han/hun er en gratispassasjer. At resten 

av gruppa peker en student ut som «gratispassasjer» betyr heller ikke nødvendigvis at det er korrekt. De 

som skal justere karakterer vet oftest lite om hva som ligger til grunn for at noen kan fremstå som 

«gratispassasjerer». Det kan selvfølgelig finnes noen unnasluntrere, men vår erfaring er at det ofte er 

konflikter i gruppa som kan lede frem til at dette blir et problem. Er det åpenbare «gratispassasjerer» bør 

gruppene fremstille dette som et problem på et langt tidligere tidspunkt enn i den muntlige justeringen av 

karakteren. Grupper/gruppeeksamener og gruppepsykologi er et minefelt, og her må man virkelig trå 

varsomt.  

b. Og eventuelt sette grensen ved at dette ikke kan medføre at studenten går fra en ståkarakter til 

stryk? 

c.  Annet?  

 

 

  

 Annet: Kapittel 5 Praksis 

Vil det i §5.2 være hensiktsmessig med en konkret frist for å varsle studentene fremfor «så tidlig som mulig»/ 

«snarest» , i og med at dette kan bli veldig vagt og skape mye oppstyr i fortolkningen. Fristen kan settes f.eks før 65 % 

av planlagt praksisperiode er gjennomført, slik at studenten har en mulighet til å korrigere på bakgrunn av disse 

tilbakemeldingene.  

 

Er det krav om at «ikke bestått» eksamen skal begrunnes skriftlig? 

  

  

  

  

  

  

  



  

___  
www.usn.no  Vår referanse, 17/02784-33  Vår dato 02.03.2018  Side 6 av 6  
  

  

  

  

  

  

  

  

  



  Høringsuttalelse fra Seksjon for eksamen 
 

Seksjon for eksamen har i sin høringsuttalelse lagt kommentarer direkte inn som merknader til de 
berørte paragrafene. Kommentarer til merknadene er lagt inn direkte i merknadsfeltet da det ikke 
er mulig å legge inn merknader til merknadene. Kommentarene er fremstilt på denne måten: 
(Kommentarer i parentes, merket med fet, rød skrift) 

 

I høringsnotatet stilles det en rekke spørsmål av detaljert karakter. Noen er av mer faglig karakter, og 
således ikke relevant å besvare for eksamensseksjonen, vi har hovedsakelig konsentrert oss om de 
spørsmålene som også har et administrativt tilsnitt.  

Spørsmål 1: Definisjoner:  Dersom det skal tas inn en paragraf om definisjoner er  det vesentlig at 
listen er uttømmende, slik at den forklarer «alle begreper» som kan gi rom for tolkning. Dette er krevende, 
og erfaringsmessig vil det stadig dukke opp nye behov, så da er det kanskje mer relevant å ha en liste som 
kan oppdateres ved behov. En oversikt over definisjoner i form av Merknad vil være funksjonelt i bruk da 
den kan oppdateres løpende, selv om den ikke inngår direkte i forskriften.    

 

Spørsmål 2: Sensorordning og sensur:      Det er vesentlig at det kommer klare og tydelige 
føringer rundt bruk av ekstern sensor, og muligheten for bruk av bare interne sensorer. Rutiner og 
arbeidsbeskrivelser vil være et godt hjelpemiddel for å avklare og gi forutsigbarhet for når og på hvilken 
måte intern/ekstern sensor skal brukes.  

Når det gjelder en utvidelse av sensurfrist for masteroppgaver så kan det være hensiktsmessig å utvide 
denne til 8 uker, for på den måten å sikre at studentene får sensuren i tide.  En endring av karakter ved 
justerende muntlig på mer enn en karakter synes ikke hensiktsmessig da den muntlige høringen kun skal 
være av justerende karakter.  

 

 Spørsmål 3: For sen kunngjøring av sensur:  Seksjon for eksamen opplever daglig i 
eksamensperioden at sensuren er forsinket, og at det kommer spørsmål om å forlenge sensurfristen.  

I mange av tilfellene skyldes dette f.eks. at sensorene ikke er klare før eksamensdato er passert, at 
sensorene begynner sensorarbeidet sent, eller at en av sensorene ikke er klare for samsensur når 
sensurfristen forfaller.  

FS rapporter over forsinket sensur for studieåret 2017 viser at andelen forsinket sensur på fakultetene 
varierer mellom 3 og 8 % pr semester, og at andelen forsinket sensur er størst innenfor en ukes forsinkelse. 
Forsinkelse på mer enn uke er i mindretall, men forekommer på alle fakulteter.  

Seksjonen er av den oppfatning at dagbøter ved forsinket sensur vil bidra til at sensuren kommer i tide, 
innen sensurfristen, i tråd med føringene i UH-loven, og studentenes forventninger. Universitetet setter 
mange frister overfor studentene som det forventes at de overholder, og da bør også universitetets 
ansatte overholde fristene overfor studentene.  

 

 Spørsmål 4: Rett til kontinuasjonseksamen:   I den nåværende forskriften for HSN er det krav 
om oppmelding fra minst 5 studenter for at kontinuasjonseksamen skal avvikles. Hensikten med innføring 
av denne grensen var å unngå at mange av studentene bevisst utsetter å ta sin ordinære eksamen og heller 
melder seg opp til kontinuasjonseksamen. Et annet insitament var å redusere utgiftene knyttet til 
kontinuasjonseksamen, hvor et stort antall studenter unnlater å møte opp, selv om de har meldt seg opp. 
Erfaringene med en slik minimumsgrense er at langt færre av de studentene som melder seg opp til 
kontinuasjonseksamen lar være å møte, altså at oppmøte-prosenten er vesentlig forbedret, og færre 
studenter spekulerer i å melde seg opp til kontinuasjonseksamen. Dette gir også en økonomisk gevinst for 
USN som sparer utgifter til eksamensvakter som engasjeres, mens studentene ikke møter opp.  

Slik forslag til forskriften foreligger nå, stemmer det med dagens praksis på flere av campusene, der både 
vilkårene for progresjonsstudier og kontinuasjonseksamen for studenter i avsluttende semester godt 
ivaretatt.  

 



 Spørsmål 5: Fri bachelorgrad:  Disse spørsmålene er av ren faglig karakter og ikke innenfor 
eksamensseksjonens arbeidsområde.  

 

 

 Spørsmål 6: Emnestørrelse, antall eksamener og adgang til deleksamen:  Dette spørsmålet 
er omtalt senere i forbindelse med §§3-2 og 3-3.  

 

 Spørsmål 7: Vurderingsformer:  Dette spørsmålet er omtalt senere i forbindelse med § 6-1.  

 

 

Spørsmål 8: Avmeldingsfrist:  Behovet for å endre avmeldingsfristen fra 2 til 4 uker er initiert fra 
eksamensseksjonen av flere årsaker:  

- 2 ukers avmeldingsfrist er kostbart for universitetet da eksamensvakter må bestilles i god tid før 
eksamen, og mer enn to uker før eksamen. Eksamensvakter som er bestilt for oppdrag og som 
avlyses rett før eksamen, må betales. Med avmeldingsfrist på fire uker unngår man dette. 

- Avmeldingsfrist på fire uker gjør at man planlegger eksamen for et reelt antall studenter, både mht 
praktisk gjennomføring med rom, eksamensvakter, eksterne sensorer mm. Man unngår også å 
måtte flytte undervisning for å frigi rom til eksamensavvikling for et stort antall studenter hvor 
langt fra alle møter opp.  

- En utfordring med avmeldingsfrist på fire uker istedenfor to uker, er at obligatoriske arbeidskrav 
sjelden er klare fire uker før eksamensdato.  

- Fire ukers avmeldingsfrist vil være en fordel ved planlegging av tilstrekkelig IT support ved digital 
eksamensavvikling.  

 

Slik eksamensseksjonen ser det er det fordeler og ulemper ved både to og fire ukers frist, men av 
hensyn til studentene er to uker mest fordelaktig. Dette er også årsaken til at vi har spilt inn at 
fristen ikke bør endres til to uker likevel. Se merknad i høringsutkastet.   

 

 

Spørsmål 9: Reaktivering av studierett:  Disse spørsmålene er av ren faglig karakter og ikke 
innenfor eksamensseksjonens arbeidsområde.  

 

Spørsmål 10: Arbeidskrav og obligatorisk aktivitet:  Presiseringen om at arbeidskrav kan 
gjentas en gang dersom er det praktisk mulig i forhold til eksamensdato er viktig, da det er mange 
situasjoner hvor dette spørsmålet dukker opp.  En tydeliggjøring er også viktig overfor de faglige som 
ofte ikke er klar over dette, eller ønsker å tilrettelegge for det.  

Forholdet mellom obligatorisk aktivitet og arbeidskrav er et faglig anliggende som seksjonen ikke tar 
stilling til.  

 

 Spørsmål 11: Vitnemål for PPU:  Disse spørsmålene er av ren faglig karakter og ikke 
innenfor eksamensseksjonens arbeidsområde.  

 

Spørsmål 12: Grader:  Disse spørsmålene er av ren faglig karakter og ikke innenfor 
eksamensseksjonens arbeidsområde.  

 

Spørsmål 13: Krav til studieprogresjon:  Disse spørsmålene er av ren faglig karakter og ikke 
innenfor eksamensseksjonens arbeidsområde.  

 

Spørsmål 14: Tilrettelegging av studiesituasjonen:  Disse spørsmålene er av ren faglig karakter 
og ikke innenfor eksamensseksjonens arbeidsområde.  



 

Spørsmål 15: Justerende muntlig eksamen:  Ved en justerende muntlig eksaminasjon er det 
som hovedregel et skriftlig arbeid som skal sjekkes ut/bekreftes for å sikre at arbeidet er gjennomført av 
studentene, eller at alle gruppemedlemmer i en gruppeeksamen har deltatt.  

All den tid denne eksaminasjonen kun er ment som ne justering bør det ikke være anledning til å justere 
den mer enn én karakter. 

Justerende muntlig eksamen bør også forbeholdes bachelor- og masteroppgaver på samme måte som det 
er i dag. Dette er nærmere omtalt i § 6-1 Vurderingsformer. 

 

 

 

 

Det er noen områder i forskriften som Seksjon for eksamen synes det er nødvendig å utdype mer; 
det gjelder § 3-2 emnestørrelse og § 3-3 - antall avsluttende emner og delvurderinger, § 6-1 
vurderingsformer og § 8-3 sensur. 

 

  

§ 3-2 Emnestørrelse 

Et emne skal som hovedregel være på minimum 5 studiepoengs omfang og være delelig med 2,5. 

 
 

Kravet om en minimumsstandard for emner på 5 studiepoeng gjelder kun for ingeniørutdanning 
ved TNM. Ingeniørutdanningene omfatter kun en liten del av USN’s studieportefølje, og det 
fremstår da som lite hensiktsmessig at alle andre studieforløp skal orienteres ut fra dette.  
En unntaksbestemmelse for ingeniørutdanning kan tas inn i forskriften på samme måte som det 
foreligger i nåværende forskrift for HSN - § 6-2, og på den måten ivareta ingeniørutdanningens 
behov: «Emner skal normalt ha et omfang av minimum 7,5 studiepoeng og maksimum 30 studiepoeng, 

dersom ikke annet følger av nasjonal rammeplan, øvrige nasjonale føringer eller samarbeid med andre 
institusjoner. Masteroppgaver kan ha et omfang på 30 til 60 studiepoeng.» 

 

 Emnebegrensning så lavt som 5 studiepoeng vil bli kostbart for USN da det medfører en  
oppmyking som erfaringsmessig vil medføre en økning med flere mindre 
eksamener/deleksamener. Hoved andelen av USN’s nåværende studieportefølje er bygd opp med 
emnestørrelser på hhv 7,5, 10 og 15 stp.  Regelen om delelig med 2,5 vil også medføre en 
fragmentering og erfaringsmessig stor økning av eksamener, som igjen gir større 
arbeidsbelastning for studentene. 
 
Flere eksamener vil medføre følgende utfordringer:  

- større arbeidsbelastning på studentene, som igjen kan medføre 
-  redusert studieprogresjon. Dette var en av hovedårsakene til at emnestørrelse på 7,5 ble 

innført ved HBV og senere videreført ved HSN  
- økte utgifter og økt ressursbehov da hoved andelen av eksamenene er skriftlige 

skoleeksamener med eksamensvakter 
- utfordringer med å få eksamensplanene til å gå opp, slik at  
- eksamensperiodene må utvides for å få dager nok og mulighet til å finne eksamensdatoer 

som ikke kolliderer, slik at studentene får gjennomført alle sine obligatoriske eksamener. 
Resultatet blir et kortere semester forbeholdt til undervisning, eller alternativt å fjerne 

Merknad til § 3-2 
Kravet til at det skal være delelig med 2,5 er satt for å ha hensiktsmessige og definerte 

emnestørrelser, som for eksempel 5, 7,5, 10 studiepoeng. For akkrediterte fellesgrader kan det være 

gjort unntak fra kravene til minste emnestørrelse. 



kollisjonsfriheten studentene har i dag. Uten kollisjonsfrihet risikerer studentene at de ikke 
får gjennomført alle sine obligatoriske eksamener, og ikke klarer å opprettholde 
studieprogresjonen.    

 

 

 

 

§ 3-3 Antall avsluttende emner og delvurderinger 

(1) Det skal som hovedregel være maksimalt fire avsluttende emner per semester. For 

emner på 10 studiepoeng eller mindre skal det kun gis én delvurdering. Viserektor for 

utdanning og studiekvalitet kan gi dispensasjon fra denne bestemmelsen i særlige tilfeller. 

 
 

Begrepene emner og eksamener brukes om hverandre. Dersom det maksimalt skal være fire 
avsluttende emner pr semester, betyr ikke det nødvendigvis at det kun blir fire eksamener pr 
semester. For større emner på 10 -15 studiepoeng hvor det er åpnet for delvurderinger, kan antall 
eksamener raskt bli flere enn fire pr semester.   
Eksempel:  
Et emne på 5 studiepoeng deles med 2,5 = 2 eksamener 
Et emne på 7,5 studiepoeng deles med 2,5, men kan bare ha en delvurdering = 2 eksamener 
Et emne på 10 studiepoeng deles med 2,5, men kan bare ha en delvurdering = 2 eksamener 
Et emne på 12,5 studiepoeng skal deles med 2,5 = 5 eksamener 
Et emne på 15 studiepoeng skal deles med 2,5 = 6 eksamener.   
 
Med 30 studiepoeng pr semester kan dette raskt overstige intensjonen om maksimum fire 
eksamener pr semester. Det er ikke praktisk samsvar mellom §§ 3-2 og 3-3. 
Delingstallet 2,5 medfører at studentene i ytterste konsekvens kan få 12 eksamener pr semester. 
Hvem skal etterse dette og hvordan skal det ivaretas at antallet på fire eksamener ikke overstiges 
? 
Dette vil det være svært ressurskrevende å etterse. 
 

Studentdemokratiets intensjon er å begrense antall eksamener pr semester til maksimum fire 
stykker. Dette ivaretas ikke slik forlaget i forskriften foreligger. Intensjonen deres er å få færre 
eksamener, i tillegg til å få testet kunnskapen før avsluttende eksamen, men det kan ivaretas ved 
hjelp av obligatoriske arbeidskrav som må være godkjent for å få ta eksamen.   
I dag er det utbredt praksis at mange av de obligatoriske arbeidskravene ikke er registrert som 
obligatoriske arbeidskrav i vårt studieadministrative system FS. Dette medfører at studentene ikke 
får innsyn i mange av delresultatene for sine arbeidskrav, da det kun håndteres hos faglærer som 

Merknad til § 3-3 

 
(3) Dette medfører normalt inntil fire avsluttende eksamener per semester. Antall emner og 

tilhørende avsluttende eksamener kan fravikes der hvor det foreligger legitimt grunnlag for dette, for 

eksempel der hvor annet følger av rammeplanstyrte utdanninger, akkrediterte fellesgrader eller 

lignende. 

 
(4) Med delvurdering menes vurdering som leder frem til et sensurvedtak. Denne bestemmelsen 

innebærer en oppmykning av tidligere krav om at det for små emner ikke skal foretas delvurderinger. 

Der hvor det foreligger legitime, faglige vurderinger kan det søkes om dispensasjon fra denne 

bestemmelsen, enten midlertidig eller av varig karakter. 



formidler resultatet direkte til studentene – det foreligger ingen administrativ kvalitetssikring. 
I forbindelse med innføring av ny forskrift bør det også innføres krav om at obligatoriske 
arbeidskrav skal registreres i FS. Dette er vesentlig for å ivareta studentens lovfestede klagerett på 
obligatoriske arbeidskrav.   
 
 
 
§ 6-1 Vurderingsformer 

(1) Vurderingsformen skal måle studentens kunnskaper, ferdigheter og generelle kompetanse i 

henhold til emnets læringsutbytte. 

 

(2) Følgende vurderingsformer kan benyttes, enten hver for seg eller i kombinasjon, individuelt eller 

gruppe:   

a. skriftlig skoleeksamen 

b. muntlig eksamen 

c. justerende muntlig eksamen 

d. hjemmeeksamen 

e. praktisk eksamen 

f. mappevurdering 

g. løpende vurdering 

h. bacheloroppgave 

i. masteroppgave 

j. rapport 

k. praksis 

l. feltarbeid 

m. bestått på grunnlag av fremmøte 

(3) Emnets vurderingsform, vekting av eventuelle delvurderinger og dersom delvurderinger kreves 

bestått i en bestemt rekkefølge, skal fremgå av emneplanen. 

(4) Vurderingsformen gruppevurdering, med unntak av bachelor- og masteroppgave, skal ikke 

utgjøre mer enn 50 prosent av vurderingsgrunnlaget i et studieprogram. 

(5) Høyskolen kan etter avtale med studenten benytte eksamensbesvarelsen til undervisnings- og 

forskningsformål. Eksamensbesvarelsene kan ikke publiseres eller anvendes til andre formål uten at 

det foreligger avtale mellom høyskolen og studenten. 

(6) Alle skriftlige eksamener skal som hovedregel leveres med kandidatnummer. Bachelor- 

og masteroppgaver kan i tillegg leveres med navn. 

 
 
Vedlagt følger kommentarer til enkelte av vurderingsformene:  

a) Skriftlig skoleeksamen: 
Det bør lages føringer i merknadene som avstemmer eksamenenes varighet med antall 
studiepoeng, da dette varierer veldig mellom de ulike studieretningene.  



 
 

c) justerende muntlig eksamen: 
Denne eksamensformen var tidligere forbeholdt kun bacheloroppgaver og masteroppgaver.  
Kan medføre økt antall doble/skjulte eksamener, og medfører økte kostnader også ved 
klagesensur da det må gjennomføres sensur på både skriftlig og muntlig eksamen. 
 
Hvordan kan en justerende muntlig eksamen være selvstendig vurderingsform – hva skal den 
justere ? Hvis den er tenkt brukt i sammenheng med andre eksamensformer som f.eks. skriftlig 
skoleeksamen, hjemmeeksamen, rapport etc. så er den jo ikke en selvstendig eksamensform.  
Det er uklart hvordan en slik eksamensform kan registreres i FS, og hvordan den skal vektes.  
 
Seksjon for eksamens vurdering er at denne eksamensformen fortsatt bør være forbeholdt 
bachelor- og masteroppgaver for å unngå at studentene får økt antall eksamener – jfr. 
argumentasjonen til § 3-3.  
 

g) løpende vurdering:  
Hvordan ivaretas studentens klagerett ved løpende vurdering?  Løpende vurdering gjennomføres i 
dag for enkelte emner ved TNM. Det skjer ved at faglærer fører oversikt og regnskap for alle 
delvurderinger som gjennomføres og bare leverer sammenslått karakter for registrering. I noen av 
emnene inngår også karakteren fra skriftlig skoleeksamen, slik at denne ikke får egen vekting som 
en selvstendig eksamen. Eksamenskontorenes erfaring med dette er at det er mye misnøye og 
usikkerhet om dette blant studentene, da de ikke får innsyn i resultatene som gis for hver enkelt 
delvurdering, og får dermed ikke får anledning til en evt påklagelse hvis de mener resultatet ikke 
er korrekt.   
Når dette gjøres manuelt og ikke via FS er det vanskelig å kvalitetssikre korrekt sammenslåing av 
endelig resultat. Dersom dette innføres må det ligge klare føringer til hvordan dette skal 
gjennomføres, da måten dette gjennomføres på i dag skaper masse misnøye blant studentene, 
som ikke får innsyn i delkarakterene sine. 
 
I merknaden til løpende vurdering står det følgende: «Med løpende vurdering menes emner der 
endelig karakter fastsettes på grunnlag av flere vurderinger. Løpende vurdering kan bare brukes innenfor 
teknologiske fag i henhold til veilederen til Nasjonalt råd for teknologisk utdanning (NRT).» 
Dersom denne vurderingsformen blir godkjent må denne kommentaren flyttes fra merknader til forskriften 
slik at det tydeliggjøres at bruken er begrenset til TNM. 
Seksjon for eksamen er av den oppfatning av at det ikke bør åpnes for en slik vurderingsform.  

j) rapport 
Hva menes med rapport? Dette bør defineres i merknader slik at det er tydelig og forutsigbart 
både for studenter og fagtilsatte hva eksamensformen innebærer. 
 

l) feltarbeid  
Hva menes med feltarbeid ? Dette bør defineres i merknader slik at det er tydelig og forutsigbart 
både for studenter og fagtilsatte hva eksamensformen innebærer. 
 

m) bestått på grunnlag av fremmøte 
Her foreligger det ingen vurdering – er dette da en vurderingsform? Hvordan kan dette være i tråd 
med læringsutbyttebeskrivelsene? 
Hva er forskjellen på dette og obligatoriske arbeidskrav?  Bestått på grunnlag av fremmøte kan tas 
inn som krav i emneplanen, men kan ikke stå som selvstendig vurderingsform i et emne. Seksjon 
for eksamen mener dette ikke bør innføres som selvstendig vurderingsform. 
 
 



Generelt bør det lages en oversikt i forskriften som beskriver hver eksamensform, både ved 
ordinær eksamen og ved kontinuasjonseksamen. Dette sikrer forutsigbarhet for studentene og 
hindrer at eksamensform endres ved kontinuasjonseksamen.  
Dette kan være et eksempel på en slik oversikt:  
 
Beskrivelse av og rammer for vurderingsformer som kan benytter ved USN:  

Vurderingsform Beskrivelse Vurderingsform ved 

kontinuasjon 

Skriftlig skole 
eksamen.  

Varighet: 2-6 
timer 

Skriftlig individuell eksamen, med eller uten hjelpe- 
midler. Eksamensformen kan bestå av ulike typer 
oppgaver, alene eller i kombinasjon. 
Varighet er normalt 3 og 4 timer. For  emner 
fra 10 studiepoeng kan det være 5 timers 
eksamen, og for emner over 12 studiepoeng 
kan det være eksamen på 6 timer. 

Skriftlig individuell eksamen som 
beskrevet i emneplan. 

 
Muntlig 
eksamen 
Varighet: 10 - 
30 minutter 

Dette kan være en presentasjon, en kunnskapstest, 
høring med spørsmål fra pensum eller lignende. Kan 
brukes som eneste vurderingsform, og være både 
individuell og gruppebasert (2-3 studenter). 

Kan gjennomføres med tilhørere som f.eks. 
skoleklasser, barnehager etc. der hvor dette 
fremkommer i emneplan. 

Muntlig eksamen som 
gjennomføres på tilsvarende 
måte som ved ordinær eksamen. 

Hjemmeeksamen. 

Varighet: 6 timer – 2 
uker 

Eksamen der studentene individuelt eller i gruppe på 
2-5 studenter, skal besvare en case, oppgave, oppdrag 
etc. Dette kan være ulike problemstillinger, prosjekter, 
oppdrag etc. som kan følge emnets utvikling i løpet av 
semesteret. 
Veiledning gis ikke etter at eksamen har startet. 

Ved større praktiske prosjekter, 
kan studenten levere prosjektet 
på nytt med samme 
problemstilling. 

Praktisk eksamen Eksamen der studenten skal demonstrere 
praktiske ferdigheter eller teknikker. Studenten 
kan under eksamen bli bedt om å forklare 
fremgangsmåte, teorien som ligger til grunn eller 
valg av teknikk/ behandling/veiledning. Praktisk 
eksamen kan også gjennomføres som en 
konsultasjon med en pasient, eller med tilhørere 
i forme av skoleklasse, barnehager etc, der hvor 
dette fremkommer i emneplan.  

Praktisk eksamen gjennomføres 
på tilsvarende måte som ved 
ordinær eksamen. 

Mappevurdering Mappevurdering er vurdering av ett eller flere 
godkjente arbeider i løpet av semesteret, som 
leveres innen fastsatt frist til fastsatt dato i 
henhold til kunngjorte kriterier. Arbeidene kan 
videreutvikles eller ferdigstilles i perioden fra 
kriterier er gitt og frem til eksamensdato. Bare 
skriftlige arbeider eller andre arbeider som er av 
en slik art at vurderingen lar seg etterprøve, kan 
inngå i en mappe. Skriftlig skoleeksamen kan ikke 
inngå i en mappe. 

Kontinuasjon av mappevurdering 
skal foregå med justerte kriterier 
som ved ordinær eksamen, så 
fremt det lar seg gjøre. Er det ikke 
mulig grunnet få arbeidsmapper, 
gjennomføres det med 
tilsvarende kriterier som ved 
ordinær eksamen. 

 

Rapport Innlevering basert på praksis, eksperiment, labøvelse 
eller tilsvarende praktiske øvelser/arbeider.  
Føringer om omfang skal fremkomme av emneplan.  

Rapport som gjennomføres på 
tilsvarende måte som ved 
ordinær eksamen. 

Praksis Vurdering knyttet til obligatoriske praksisperioder i 
profesjonsstudier, hvor studentens prestasjoner 
vurderes i henhold til målene for praksisperioden. 

Praksisperioder kan kun 
gjennomføres to ganger. 

Feltarbeid En feltrapport skal inneholde kartlegging/innsamling av 
funn, observasjoner/refleksjoner over funn,  eventuelle 
praktiske og metodiske problem, arbeidsmåter, og 
resultat av undersøkelsene som er gjort. 

 

Kontinuasjon av feltrapport skal 
foregå ved justering og 
forbedring av innlevert rapport, 
som ved ordinær eksamen.  

Bacheloroppgave Bacheloroppgaven løses i gruppe på 2-3 studenter, 
eller individuelt slik det fremkommer av 
emneplan. 

Kan bare gjentas en gang. 



Masteroppgave Kan være både individuell og gruppebasert (1-3 
studenter) i henhold til beskrivelse i 
emneplan. 

Kan gjentas bare en gang. 

 
 
 
 

Ad punkt 3): «Viserektor for utdanning og studiekvalitet kan etter søknad fra fakultetet i særlige 

tilfeller gi dispensasjon til å benytte andre vurderingsformer enn de som fremgår av annet ledd.» 

 

 Intensjonen med dette punktet er i hht høringsnotatet å gi rom for nye vurderingsformer som 
skal utprøves i forbindelse med pilotprosjekter, nasjonale satsingområder mm.  
Dette kan ivaretas med en annen ordlyd som ikke medfører en fragmentering av tillatte 
vurderingsformer, og som ikke lar seg gjennomføre i de datasystemene vi har. En strammere 
regulering av nye vurderingsformer vil også bidra til å begrenset eksperimentering, ivareta 
studentens rettigheter mht klageadgang med tilhørende utgifter til klagesensur. 

Eksamensseksjonen foreslår derfor at ordlyden bør være: «Viserektor for utdanning og 
studiekvalitet kan etter søknad fra fakultetet gi dispensasjon til å benytte andre vurderingsformer 
enn de som fremgår av annet ledd, i forbindelse med najonale anbefalinger eller godkjente 
prosjekter innenfor universitetets satsingsområder.» 
 
 

§ 8-3 sensur 
Seksjon for eksamen saksbehandler et stort antall begrunnelser for karakter og klager på 

karakterfastsetting gjennom studieåret (2016: 1967 klager, 2017: 1763 klager). Det store antallet 

klagesaker er kostnadsdrivende for USN, og det bør derfor tas grep som kan bidra til å redusere 

antall klager.  

Det foreligger kun sensurveiledning en enkelte eksamener ved USN i dag. Det er en 

gjennomgående erfaring at kunngjøring av sensorveiledning/løsningsforslag til studentene 

medfører en vesentlig reduksjon i antall krav om begrunnelse og klage på karakter. Dette stemmer 

overens med erfaringene som er gjort ved andre institusjoner i sektoren.  

Innføring av obliagtorisk sensorveiledning for alle eksamener er et tiltak som vil bidra til å 
redusere det store omfanget av begrunnelse for karakter og klage på karakterfastsetting, og som 
er tatt i bruk ved andre institusjoner. Det vil også være en god kvalitetskontroll for å at sikre at 
vurderingsform og –kriterier er i tråd med læringsutbyttebeskrivelsene, og bidra til å avstemme 
klagesensur med ordinær sensur. En redukjson i antall klagesaker vil også medfører en reduksjon 
av utgifter til klagensensur, en vesentlig økonomisk og ressursmessig innsparing for fakultetene,og 
ressursmessing innsparing i administrasjonen. 
 
Uavhengig av om det kommer krav til sensorveiledning i ny UH-lov, foreslår seksjon for eksamen at USN 
innfører krav om sensorveiledning og at følgende punkt tas inn som punkt 2 i ny forskrift under § 8-2: 

«2) Det skal utarbeides sensorveiledning for alle eksamener med utgangspunkt i 
læringsutbyttebeskrivelsene. 

Merknad:  

2) Obligatorisk sensorveiledning vil kvalitetssikre sensuren og nivået mellom sensorer , og mellom 

ordinær sensur og klagesensur.  Det sikrer også samsvar mellom læringsutbytte, eksamensoppgaver 

og vurderingskriterier, og tydeliggjør forholdet mellom sensur og vurderingskriterier overfor 

studentene.  

Sensorveiledningen skal gjøres tilgjengelig for studentene etter at karakterene er kunngjort.» 



 
 

Obligatorisk sensorveiledning vil også være av avgjørende karakter dersom nytt forslag i 
universitets- og høyskoleloven § 5-3 sjette ledd blir vedtatt, og følgende merknadstekst tas inn i 
USN’s nye forskrift: «Hvis karakteren ved ny sensur avviker med to eller flere karakterer fra 
opprinnelig sensur, skal det foretas ytterligere en vurdering før endelig karakter fastsettes, jf. 
universitets- og høyskoleloven § 5-3 sjette ledd. Ved vurderingen skal all dokumentasjon være 
tilgjengelig, da dette ikke er en tredje runde med ordinær sensur og bestemmelsen om blind sensur 
i uhl. § 5-3 fjerde ledd kommer derfor ikke til anvendelse. Underretning til klager om klagens utfall 
skjer først når endelig karakter foreligger.» 
 
 
 

Bakkenteigen 25.05.2018 
Karen Margrethe Kobro Drangevåg 
Seksjonssjef seksjon for eksamen 
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Kapittel 1. Generelle bestemmelser 

 
§ 1-1 Virkeområde 

(1) Forskriften gjelder for grader, studier og eksamen for studenter som har fått opptak til 

studietilbud ved Universitetet i Sørøst-Norge, privatister som avlegger eksamen i medhold 

av universitets- og høyskoleloven § 3-10, og studieopphold i tilknytning til 

utvekslingsavtaler. 

(2) Strider forskriften mot lov eller rammeplan, gjelder lovens og rammeplanens bestemmelser. 

 
(3) For opptak gjelder forskrift om opptak ved Universitetet i Sørøst-Norge. 

(4) For doktorgradsutdanningene gjelder bestemmelsene i forskrift for graden philosophiae doctor 

(ph.d.) ved Universitetet i Sørøst-Norge. Bestemmelsene i § 8-8 vil komme til anvendelse. 

Flyttet (innsetting) [1]

Flyttet opp [1]: Kapittel 2. Grader 
Kapittel 



 
 
 

Kapittel 2. Grader 
 

§ 2-1 Grader og yrkesutdanninger 

 
Universitetet i Sørøst-Norge kan tildele grader og yrkesutdanninger i samsvar med forskrift 16. 

desember 2005 nr. 1574 om grader og yrkesutdanninger, beskyttet tittel og normert studietid ved 

universiteter og høyskoler. 
 
 

 

 

§ 2-2 Bachelorgrad 

(1) Graden bachelor tildeles for treårige utdanninger på 180 studiepoeng, i ett av følgende studieløp: 

a. studieprogram av 180 studiepoengs omfang som i henhold til nasjonal rammeplan gir 

bachelorgrad 

b. studieprogram av 180 studiepoengs omfang, med fordypning av minst 80 studiepoengs 

omfang som i henhold til vedtak i styret for USN gir bachelorgrad 

c. yrkesrettet studieløp med omfang på minst 120 studiepoengs omfang, med tillegg av emner 

eller emnegrupper på til sammen 60 studiepoeng 

d. fullførte tre første studieår (180 studiepoeng) av fireårig grunnskolelærerutdanning etter 

forskrift om rammeplan 

e. fri bachelorgrad av 180 studiepoengs omfang, jf. tredje ledd 

(2) I grunnlaget for graden skal det som hovedregel inngå en bacheloroppgave eller annet selvstendig 

arbeid. Dette arbeidet kan være av teoretisk, praktisk eller kunstnerisk art, og kan være utført 

individuelt eller i gruppe. 

(3) Studenten kan søke om å få utstedt vitnemål for fri bachelorgrad. I graden skal det inngå 

fordypning av emner eller emnegrupper av minst 80 studiepoengs omfang (fordypningsenhet) i et 

fagområde som tilbys av høyskolen, og emner eller emnegrupper av minst 30 studiepoengs omfang 

(breddeemner) innenfor beslektede emner til fordypningsenheten. Inntil 30 studiepoeng kan bestå 

Merknad til § 1-1 

(1) Forskriften gjelder for opptak til alle studiepoenggivende studietilbud, herunder opptak til 

enkeltemner, årsstudier, videreutdanninger etc. 

 
(3) Forskrift om opptak ved HSN 

 
(4) Forskrift om ph.d.-utdanningen ved HSN 

Vilkårene i uhl. § 4-7 om annullering, og opplistingen over de objektive fuskehandlingene i forskriften 

§ 8-8, vil komme til anvendelse også for ph.d.-utdanningene 

Merknad til § 2-1 

 
Gradsforskriften 



av frittstående emner eller emner fra andre fagområder eller studieprogram. I fordypningsenheten 

skal det som hovedregel inngå et selvstendig arbeid som omtalt i annet ledd. 

(4) Studentene har krav på veiledning i arbeidet med bacheloroppgaven. Det kan settes som krav at 

studenten må ha møtt til veiledning for å kunne levere oppgaven, jf. § 7-3. Omfanget av veiledningen 

skal fremgå av emneplanen. 

 

 
Merknad til § 2-2 

 

(1) Gjenkjennbare temaer innen vitenskapsteori, forskningsmetodikk og etikk skal tydeliggjøres i 

studie- og emneplanene. 

(2) Det skal fremgå av studie- og emneplanen i hvilke studieprogram det settes krav til henholdsvis 

bacheloroppgave eller annet selvstendig arbeid. Bacheloroppgaven skal som hovedregel ha et 

omfang på 15 til 30 studiepoeng. For frie bachelorgrader er det opp til fagmiljøet innenfor 

fordypningsenheten å vurdere hvorvidt det vil det være mest praktisk å sette som krav at det skal 

gjennomføres et annet selvstendig arbeid. Dette dersom studenten ikke allerede har gjennomført en 

bacheloroppgave i forbindelse med tidligere opptak til et bachelorprogram. 

(3) For de frie emnene skal det settes et tak på inntil 30 studiepoengs omfang. Dette medfører 

følgende minimums- og maksimumskrav: 

 
Faglig fordypning minimum 80 studiepoeng 

Breddeemner minimum 30 studiepoeng 

Frie emner maksimalt 30 studiepoeng 

 
Dette medfører at de resterende 40 studiepoengene, utover maksimalt tillatt omfang på frie emner, 

må tas enten innenfor den faglige fordypningen eller breddeenheten. Det er opp til studenten å 

velge hvorvidt disse skal fordeles. 

Fordypningsemner som skal inngå i en fri bachelorgrad bør som hovedregel være av minimum 7,5 

studiepoeng omfang. 

Det skal gis veiledning til studenter som ønsker å søke om en fri bachelorgrad både hva gjelder 

sammensetning og det selvstendige arbeidet, og sammensetningen av graden skal søkes gjenspeilet 

opp mot høyskolens profesjons- og arbeidslivsorienterte hovedprofil. Omfanget av veiledningen vil 

avgjøres i det enkelte tilfellet. 

(4) Studenten har som hovedregel krav på 10 til 15 timer veiledning for bacheloroppgave med 

omfang på 20-30 studiepoeng, og 5 til 10 timer for bacheloroppgave med omfang på 15-20 

studiepoeng. For bacheloroppgave av mindre omfang enn 15 studiepoeng (dersom det gis 

dispensasjon fra hovedregelen), skal studenten gis inntil 5 timer veiledning. 

Det kan settes som arbeidskrav i emneplanen at studenten må ha møtt til veiledning for å få levere 

oppgaven. Dette medfører at dersom studenten ikke møter vil det kunne fattes vedtak om tap av 

retten til å fremstille seg til eksamen i medhold av uhl. § 3-10 og forskriften § 7-3 (obligatorisk 

aktivitet). Merk at før det fattes inngripende vedtak i studentrettigheter så må det sendes et varsel 

om dette til studenten etter forvaltningsloven § 16. 

Universitets- og høyskoleloven 



 
 

 

§ 2-3 Mastergrad 
 

(1) De generelle kravene til mastergraden er fastsatt i forskrift 1. desember 2005 nr. 1392 om krav til 

mastergrad. Graden master tildeles for: 

a) mastergrad av 120 studiepoengs omfang 

b) integrert mastergrad av 300 studiepoengs omfang 

c) erfaringsbasert mastergrad av 90 eller 120 studiepoengs omfang. 

(2) Masteroppgaver kan ha et omfang på 30 til 60 studiepoeng. 

(3) Studentene har krav på veiledning i arbeidet med masteroppgaven. Det kan settes som krav at 

studenten må ha møtt til veiledning for å kunne levere oppgaven, jf. § 7-3. 

(4) Omfanget av veiledningen fremgår av emneplanen, og skal reguleres i veiledningsavtale for 

mastergradsstudenter. 
 
 
 

 

 
§ 2-4 Fellesgrader 

(1) For grad som tildeles i samarbeid med andre institusjoner, gjelder normalt de samme kravene til 

innhold og sammensetning av graden som til grader som tildeles av HSN alene. 

(2) For fellesgrader kan det fastsettes unntak fra tilknytningskravet, jf. forskrift 10. april 2006 nr. 412 

om godskriving av høyere utdanning § 4. 

Det kan gis ekstra veiledning ved omarbeiding av oppgaven, jf. § 7-9. Denne veiledningen bør ikke 

overstige mer enn ti prosent av det opprinnelige timetall med veiledning. 

Forvaltningsloven 

Merknad til § 2-3 

(3) Det kan settes som arbeidskrav i emneplanen at studenten må ha møtt til veiledning for å få 

levere oppgaven. Dette medfører at dersom studenten ikke møter vil det kunne fattes vedtak om tap 

av retten til å fremstille seg til eksamen i medhold av uhl. § 3-10 (rett til å gå opp til eksamen) og § 7- 

3 (krav til obligatorisk aktivitet). Merk at før det fattes inngripende vedtak i studentrettigheter må 

det sendes et varsel om dette til studenten etter forvaltningsloven § 16. 

(4) Studenten har som hovedregel krav på 15 til 20 timer veiledning for masteroppgave med omfang 

30 studiepoeng, og 30 til 40 timer for masteroppgave med omfang 60 studiepoeng. Det kan gis ekstra 

veiledning ved omarbeiding av oppgaven ved et nytt eksamensforsøk. Veiledningen bør ikke 

overstige mer enn ti prosent av det opprinnelige timetallet. 

 
Lenke til veiledningsavtale for mastergradsstudenter (kommer) 

Mastergradsforskriften 

Forvaltningsloven 



 

 
 

 

§ 2-5 Gradsbenevnelser 

(1) Grader oppnådd på grunnlag av fullført studieprogram på lavere grads nivå gis normalt 

benevnelsen «Bachelor i (studieprogrammets navn)». 

(2) For bachelorgrad oppnådd på grunnlag av fri bachelorgrad tildeles graden «Bachelor». 

(3) Grad oppnådd på grunnlag av fullført masterprogram gis normalt benevnelsen «Master i 

(studieprogrammets navn)» eller «Master of (studieprogrammets navn)». 

 

§ 2-6 Oversettelse av gradsbenevnelser 

Rektor fastsetter engelske oversettelser av norske gradsbenevnelser. 
 
 

 

 

§ 2-7 Tilleggsbenevnelser på vitnemålet 

 
(1) Grader oppnådd på grunnlag av fullført studieprogram på lavere grads nivå kan gis 

tilleggsbenevnelsen «studieretningens navn». 

(2) For bachelorgrad oppnådd på grunnlag av fri bachelorgrad kan det gis tilleggsbenevnelse i den 

faglige fordypningen. 

(3) Grad oppnådd på grunnlag av fullført masterprogram kan gis tilleggsbenevnelsen 

«studieretningens navn». 

(4) Rektor gis fullmakt til å fastsette eventuelle øvrige tilleggsbenevnelser knyttet til spesialisering og 

faglig fordypning. 

Merknad til § 2-4 

(1) En fellesgrad er et samarbeid mellom to eller flere utdanningsinstitusjoner, der alle deltakende 

institusjoner i fellesskap oppretter og driver et studieprogram. Deltakerne har felles ansvar for 

opptak, undervisning, veiledning og gradstildeling. Rammene for samarbeidet defineres i 

akkrediteringen. 

Godskrivingsforskriften 

Merknad til § 2-6 

 
Dette gjelder der hvor studieprogrammet er akkreditert med en norsk benevnelse, og hvor det ikke 

er foretatt en oversettelse til engelsk i forbindelse med akkrediteringen. Denne bestemmelsen 

gjelder ikke fastsettelse av formelle engelske gradsbenevnelser som omtalt i § 2-5 tredje ledd, kun 

rene oversettelser. 



 

 
§ 2-8 Tilleggsbetegnelser - siviløkonom og sivilingeniør 

(1) Masterprogram i økonomiske og administrative fag, som tilfredstiller vilkårene til opptakskrav og 

fagsammensetning, gir rett til den beskyttede tittelen siviløkonom som tilleggsbetegnelse på 

vitnemålet, jf. forskrift om grader og yrkesutdanninger, beskyttet tittel og normert studietid ved 

universiteter og høyskoler. 

(2) Masterprogram i teknologiske fag, som tilfredsstiller vilkårene til opptakskrav og 

fagsammensetning, gir rett til den beskyttede tittelen sivilingeniør som tilleggsbetegnelse på 

vitnemålet, jf. forskrift om grader og yrkesutdanninger, beskyttet tittel og normert studietid ved 

universiteter og høyskoler. 
 
 

 
 

Kapittel 3. Studiets innhold 

 
§ 3-1 Arbeidsomfang 

Et studieår er normert til 60 studiepoeng og tilsvarer omtrent 1600 arbeidstimer. Arbeidsomfanget i 

det enkelte emnet er normert til 27 timer arbeidstid per studiepoeng. 
 
 

 

 

§ 3-2 Emnestørrelse 

Et emne skal som hovedregel være på minimum 5 studiepoengs omfang og være delelig med 2,5. 
 
Emner skal normalt ha et omfang av minimum 7,5 studiepoeng og maksimum 30 studiepoeng, dersom ikke 
annet følger av nasjonal rammeplan, øvrige nasjonale føringer eller samarbeid med andre institusjoner.

Merknad til § 2-7 

 
Dersom det er aktuelt med spesialiseringer innenfor det enkelte studieprogrammet vil dette fremgå 

av vitnemålets side 3. 

Merknad til § 2-8 

Vilkårene for bruk av disse tilleggsbetegnelsene følger av gradsforskriften § 53. 

Forskrift om grader og beskyttede titler 

Vedlagt felles retningslinjer for tilleggsbetegnelsene, utarbeidet av UHR på oppdrag fra KD. 

Vilkår for bruk av beskyttet tittel sivilingeniør og siviløkonom som tilleggsbetegnelse på vitnemål 

Merknad til § 3-1 

 
Denne bestemmelsen er satt ut fra kravene i studietilsynsforskriften § 2-2. Her er det nedfelt at 

studiets samlede arbeidsomfang skal være på 1500-1800 timer per år for heltidsstudier. 

Studietilsynsforskriften 



 

 
§ 3-3 Antall avsluttende emner og delvurderinger 

 
(2) Det skal som hovedregel være maksimalt fire avsluttende emner per semester. 

(3) For emner på 10 studiepoeng eller mindre skal det kun gis én delvurdering. Viserektor for 

utdanning og studiekvalitet kan gi dispensasjon fra denne bestemmelsen i særlige tilfeller. 
 
 

 

 

§ 3-4 Studieplan 

(1) Det skal fremgå av studieplanen hvilke vurderinger i studiet som skal inngå på vitnemål eller 

karakterutskrift eller regnes inn i karakter på vitnemål eller karakterutskrift, og hvilke 

vurderingsuttrykk som benyttes i henhold til universitets- og høyskoleloven § 3-9 sjette ledd. 

(2) Retten til å fortsette et studium, og rett til å avlegge eksamen, kan være regulert av særskilte krav 

for hvert enkelt studieprogram. 
 
 

Merknad til § 3-2 

 
Kravet til at det skal være delelig med 2,5 er satt for å ha hensiktsmessige og definerte 

emnestørrelser, som for eksempel 5, 7,5, 10 studiepoeng. For akkrediterte fellesgrader kan det være 

gjort unntak fra kravene til minste emnestørrelse. 

Merknad til § 3-3 

 
(1) Dette medfører normalt inntil fire avsluttende eksamener per semester. Antall emner og 

tilhørende avsluttende eksamener kan fravikes der hvor det foreligger legitimt grunnlag for dette, for 

eksempel der hvor annet følger av rammeplanstyrte utdanninger, akkrediterte fellesgrader eller 

lignende. (Hva er legitimt grunnlag, og hvem skal vurdere det ?) 

 
(2) Med delvurdering menes vurdering som leder frem til et sensurvedtak. Denne bestemmelsen 

innebærer en oppmykning av tidligere krav om at det for små emner ikke skal foretas delvurderinger. 

Der hvor det foreligger legitime, faglige vurderinger kan det søkes om dispensasjon fra denne 

bestemmelsen, enten midlertidig eller av varig karakter. 

Merknad til § 3-4 

 
(1) Begrepet studieplan brukes ofte i betydningen plan for et studium som ikke er omfattet av 

nasjonal rammeplan. Tilsvarende brukes ofte terminologien programplan for studietilbud som er 

omfattet av nasjonal rammeplan. Høyskolen har valgt å bruke betegnelsen studieplan om både 

rammeplan- og ikke-rammeplanstyrte utdanninger. 

Studieplanen skal inneholde en helhetlig beskrivelse av studieprogrammet, eventuelle 

studieretningsbeskrivelser, obligatoriske og valgbare emner og emnebeskrivelser for de enkelte 

emner. Studieplanen er normalt fastsatt per studiekull, hvor studiekullet normalt er lik år for 

studiestart.        (Kan dette være skrivefeil?  Hva betyr det ?) 

Kommentert [KMKD1]: Hva menes med delvurdering her 
- det er ikke tydelig. En deling medfører minst to deler, så 
det betyr at en delvurdering  i praksis er to eksamener ? Da 
bør dette omformuleres så det tydelig fremkommer at man 
kun kan ha to delvurderinger 

Kommentert [KMKD2]: Dispensasjonsmuligheten 
medfører økt antall eksamener, og er i motstrid til 
merknaden i punkt 1 om fire eksamener pr semester.  

Kommentert [KMKD3]:  Dette kan bli vanskelig å få 
registrert i FS og fulgt opp – kan medføre at det blir mer 
internt regnskap hos den enklete faglærer.  
Det bør inn en merknad om at alle delvurderinger SKAL 
registreres i FS, slik at vi ivaretar studentenes 
klagerettigheter.  



 

 
§ 3-5 Utdanningsplan 

(1) Studenter som er tatt opp til studier av 60 studiepoeng omfang eller mer skal ha en 

utdanningsplan. Utdanningsplanen er utformet i henhold til studieplanen, og er satt opp slik at 

studenten skal kunne gjennomføre planlagt studium på normert tid. Høyskolen kan bestemme at 

også studenter ved studieprogram med omfang under 60 studiepoeng, skal ha utdanningsplan. 

(2) Utdanningsplanen skal bekreftes av studenten hvert semester for å være gyldig. Ved bekreftelse 

av utdanningsplanen, blir studenten automatisk meldt opp til undervisning og eksamen i 

obligatoriske emner. Studenten må selv melde seg til undervisning og eksamen i valgemner som 

studenten har studierett til. 

(3) Utdanningsplanen kan endres etter avtale mellom fakultetet og studenten. 
 
 

 

 

§ 3-6 Godskriving og fritak 

(1) Søknad om godskriving og fritak vurderes i henhold til universitets- og høyskoleloven § 3-5. Det 

skal ikke gis dobbel uttelling for samme faginnhold innenfor samme grad. 

(2) Søknad om godskriving av beståtte emner vurderes av fakultetet i samarbeid med aktuelt fagmiljø 

som har ansvaret for emnet. 

(3) Godskriving av eksamener og emner som inngår i graden skal fremgå av vitnemålet. 

(4) Bachelor- eller masteroppgave som tidligere har inngått i en grad, kan ikke inngå i en ny grad. 

(2) Dette kan for eksempel være krav om å ha bestått enkelte emner for å få anledning til å enten 

starte på, eller avlegge eksamen i det neste emnet. 

 
Dersom studenten ikke oppfyller progresjonskravene kan det for eksempel fattes vedtak om tap av 

retten til å avlegge eksamen i medhold av uhl. § 3-10 (rett til å gå opp til eksamen) og § 7-3 (krav til 

obligatorisk aktivitet). Merk at før det fattes inngripende vedtak i studentrettigheter må sendes et 

varsel om dette til studenten etter forvaltningsloven § 16. 

Forvaltningsloven 

Merknad til § 3-5 

 
(2) Dersom studenten ikke bekrefter utdanningsplanen vil det kunne fattes vedtak om tap av 

studierett i medhold av § 4-5 første ledd bokstav g. Merk at før det fattes inngripende vedtak i 

studentrettigheter, som inngripen i studieretten, må sendes et varsel om dette til studenten etter 

forvaltningsloven § 16. 

Forvaltningsloven 



Merknad til § 3-6 
 

(1) For emner med innhold som helt eller delvis overlapper hverandre, og som skal inngå i en grad, 

skal antall studiepoeng reduseres. Fakultetet avgjør omfanget av reduksjonen. Det gis reduksjon i det 

emnet som har dårligst karakter. 

I uhl. § 3-5 skilles det på godskriving og fritak. 

 
Godskriving etter uhl. § 3-5 første ledd innebærer en plikt for institusjonen til å godskrive beståtte 

emner, fag, eksamener eller prøver fra andre universiteter og høyskoler som tilbyr akkrediterte 

studier med samme antall studiepoeng i den utstrekning de oppfyller de faglige krav for en bestemt 

eksamen, grad eller utdanning ved høyskolen. Bestemmelsen gjelder altså godskriving av emner kun 

fra andre akkrediterte universiteter og høyskoler. Dette omtales ofte som innpassing. 

 
Fritak etter uhl. § 3-5 annet ledd innebærer at universiteter og høyskoler som tilbyr akkrediterte 

studier etter denne lov, kan gi fritak for deler av utdanning på grunnlag av annen velegnet eksamen 

eller prøve. Dokumentasjon av realkompetanse kan også gi grunnlag for fritak. Departementet kan 

pålegge utdanningsinstitusjonene å samordne sin praksis. 

 
Beslutninger etter uhl. § 3-5 er å anse som enkeltvedtak etter forvaltningsloven, jf. uhl. § 7-6, og det 

må fattes et formelt vedtak i medhold av kravene i forvaltningsloven. Vedtaket skal hjemles og 

begrunnes, og det skal oppgis klageadgang. Høyskolens klagenemnd er klageinstans for slike vedtak. 

 
Det kan ikke settes karakterkrav som vilkår for godskriving eller fritak. 

Universitets- og høyskoleloven 

 

§ 3-7 Delstudier i utlandet 

(1) Studenten skal ha mulighet til å gjennomføre tre til tolv måneder av utdanningen i utlandet ved 

høyskolens partnerinstitusjoner som del av sin bachelor- eller mastergrad. 

(2) Studenten må oppfylle følgende krav for delstudier i utlandet: 

a. ha minst ett års utdanning tilsvarende 60 studiepoeng ved Universitetet i Sørøst-Norge 

eller annen utdanningsinstitusjon 

b. oppfylle kravene hos mottakerinstitusjonen 

c. oppfylle øvrige krav fastsatt i studie- og emneplanen. 

(3) Under delstudier i utlandet har studenten fortsatt studierett, og skal betale semesteravgift etter 

fastsatte satser. 
 

 

Merknad til § 3-7 

Internasjonale studenter som er nominert av høyskolens partnerinstitusjoner, skal på samme måte 

tilbys delstudier ved høyskolen. 

(2) Studenten bør i tillegg ha fulgt normert studieprogresjon. 



 

§ 3-8 Forhåndsgodkjenning før utreise 

(1) Før utreise skal studenten få vurdert om delstudiene kan gi fritak for deler av utdanningen etter 

universitets- og høyskoleloven § 3-5 annet ledd. Endelig fritak gis når delstudiene er fullført, og de 

forhåndsgodkjente emnene eller praksisopplæring er bestått. 

(2) Ved studieopphold i utlandet må studenten straks gjøre høyskolen oppmerksom på endringer i 

studieopplegget og eventuelt be om ny forhåndsgodkjenning. 
 
 

 
 

Kapittel 4. Studierett og permisjon 

 
§ 4-1 Studierett og forlenget studieløp 

(1) Studierett tildeles gjennom vedtak om opptak for studiet eller emnet det er gitt opptak til. Ved 

overgang til nytt studium eller emne, må det søkes om nytt opptak. 

(2) Studierett betinger at studenten semesterregistrerer seg og betaler semesteravgift innen fastsatt 

frist. 

(3) For gradsstudier kan det innvilges inntil to år forlenget studierett etter utløp av normert studietid 

for studenter som ønsker å forbedre karakteren eller ta tilleggsemner. I tidsbegrensningen på to år 

inngår ikke utsatt studiestart, midlertidig utestenging eller innvilgede permisjoner. 

 
(4) For årsstudier kan det innvilges inntil ett år forlenget studierett. Det innvilges ikke forlenget 

studierett for studier av kortere varighet. 

Merknad til § 3-8 

 
(1) Det er fakultetet den enkelte studenten tilhører som må foreta en faglig forhåndsvurdering av 

hvorvidt delstudiene i utlandet kan gi grunnlag for fritak for deler av utdanningen som fastsatt i 

utdanningsplanen. Studenten har krav på å få en slik forhåndsvurdering dersom delstudiene 

gjennomføres hos en samarbeidende partnerinstitusjon. For gjennomføring av studier ved 

utdanningsinstitusjoner høyskolen ikke har et samarbeid med vurderer fakultetet om det foreligger 

tilstrekkelig informasjon til å gi en slik forhåndsvurdering. 

 
(2) Bestemmelsen er ment å regulere det forholdet at en forhåndsgodkjenning kun er gyldig dersom 

delstudiene i utlandet gjennomføres på de premissene som lå til grunn på tidspunktet for 

forhåndsgodkjenningen. Dersom en student har fått forhåndsgodkjenning, og den utenlandske 

utdanningsinstitusjonen foretar endringer i studieopplegget underveis, plikter studenten å melde fra 

om dette til HSN. Endringene kan medføre at delstudiene i utlandet ikke kan anses som faglig 

jevngode med utdanningen ved høyskolen, og at fritak dermed ikke kan gis. 

En forhåndsgodkjenning er ikke et enkeltvedtak etter forvaltningsloven. Det formelle vedtaket gjøres 

først når studenten kan dokumentere at studiene er gjennomført etter endte delstudier i utlandet. 

Dette er å anse som et enkeltvedtak som kan påklages i medhold av uhl. § 3-5 jf. § 7-6 og skal følge 

forvaltningslovens saksbehandlingsregler. 



(5) Studieretten opphører når studenten skriftlig bekrefter å ha trukket seg fra studiet, når studiene 

er fullført og vitnemål eller karakterutskrift er utstedt, eller ved tap av studierett, jf. § 4-5. 

(6) En student som er tatt opp til et studieprogram, og som følger normal studieprogresjon, har krav 

på at studieprogrammets læringsutbytte, nivå og struktur ikke endres i den tid studenten har 

studierett til studieprogrammet. Endringer i studieprogrammets emner og oppbygning kan likevel 

foretas så lenge det ikke medfører at studenten blir forsinket i sin progresjon. 
 

 

 

 

§ 4-2 Krav til studieprogresjon 

(1) Studenten skal som hovedregel følge fastsatt studieprogresjon for studieprogrammet, slik det 

fremgår av studie- og emneplanen. 

(2) Etter søknad kan studenten i særskilte tilfeller få endret sin utdanningsplan og få innvilget 

redusert studieprogresjon. 

(3) For å beholde studieretten må studenten ha en studieprogresjon som tilsvarer minst 50 prosent 

av kravene til progresjon per studieår etter første ledd. Studenter som har fått innvilget redusert 

studieprogresjon etter annet ledd, må produsere minst 75 prosent av avtalt studieprogresjon per 

studieår. 

Merknad til § 4-1 

(1) Det følger av uhl. § 7-6 at vedtak om opptak er å anse som et enkeltvedtak etter 

forvaltningsloven, og gjelder for det studiet vedtaket omfatter. Opptaksvedtaket medfører ikke en 

generell studierett ved høyskolen, slik at dersom studenten ønsker overgang til et annet studietilbud, 

eller søker om overflytting fra en annen utdanningsinstitusjon, må det fattes et nytt, formelt 

opptaksvedtak. Nytt opptaksvedtak kan innebære krav om godskriving i medhold av uhl. § 3-5 og 

forskriften § 3-6. Dette er også å anses som et enkeltvedtak etter uhl. § 7-6. 

(2) Frist for semesterregistrering er 1. september for høstsemesteret og 1. februar for 

vårsemesteret. Studenten skal bekrefte utdanningsplanen hvert semester innen fastsatt frist, 

herunder bekrefte undervisnings- og vurderingsmelding i StudentWeb for det aktuelle semesterets 

emner. 

Det følger av lov om studentsamskipnader hvem som skal betale semesteravgift. En student som har 

studierett ved flere utdanningsinstitusjoner, skal kun betale studentsamskipnadsavgift til én av 

utdanningsinstitusjonene, uavhengig om studenten har studierett ved et studieprogram eller et 

enkeltemne. Studenter som har betalt semesteravgift, men som trekker seg fra studieprogrammet, 

kan be om å få tilbakebetalt semesteravgiften innen frist for semesterregistrering. Studenter som 

slutter etter fristen, får ikke semesteravgiften tilbakebetalt. 

(3) Studenter som har fått innvilget redusert studieprogresjon i medhold av § 4-2 har også rett inntil 

to år forlenget studierett, fra det tidspunktet studiet skulle avsluttes i henhold til avtalen om redusert 

studieprogresjon. 



 
 

 

§ 4-3 Tilrettelegging av studiesituasjon 

(1) Institusjonen skal, så langt det er mulig og rimelig, tilrettelegge studiesituasjonen individuelt for 

studenter med særskilte behov. Tilretteleggingen må ikke føre til en reduksjon av de faglige krav som 

stilles ved det enkelte studium, jf. universitets- og høyskoleloven § 4-3 femte ledd. 

(2) En student som på grunnlag av sykdom, skade, funksjonsnedsettelse eller annen særskilt grunn 

trenger tilrettelagt undervisning, kan innen fastsatt frist søke om dette. En student som får behov for 

tilrettelagt undervisning etter den fastsatte fristen, og kan dokumentere at behovet oppsto eller ble 

avdekket etter denne, må sende søknaden snarest mulig etter at behovet oppsto. 

(3) Studiesituasjonen skal tilrettelegges for studenter som deltar i studentpolitisk arbeid ved 

høyskolen, som deltagelse i lovpålagte råd, utvalg, nemnder og lignende så langt dette er faglig 

forsvarlig. 
 

 

Merknad til § 4-2 

(1) Med normert studieprogresjon menes 60 studiepoeng per studieår for en fulltidsstudent. 

(2) Grunnlag for søknad om redusert studieprogresjon kan være funksjonsnedsettelse, særlig 

tyngende omsorgsoppgaver, graviditet, sykdom, skade, førstegangstjeneste eller annen særlig grunn 

som er til hinder for deltakelse. Studenten må fremsette skriftlig søknad til fakultetet om redusert 

studieprogresjon. 

(3) Dersom studenten ikke klarer progresjonskravet kan det fattes vedtak om tap av studierett. 

Saksbehandlingen skal følge forvaltningslovens alminnelige saksbehandlingsregler, og studenten skal 

varsles skriftlig og gis anledning til å uttale seg før vedtak fattes. Varslingsplikten følger av 

forvaltningsloven § 17, og kravene til vedtaket følger av kap 5. 

 
Forvaltningsloven 

(Her vil det også bli lagt lenke til maler for varsel om tap av studierett og mal for vedtak om tap av 

studierett). 

Merknad til § 4-3 

 
(2) Fristen skal kunngjøres i god tid før semesterstart, slik at studentene får anledning til å få 

søknaden vurdert før undervisningen starter. For nye studenter bør fristen kunngjøres i forbindelse 

med opptaksvedtaket. (Se merknad til pkt 2) 

 

(3) Bestemmelsen skal ivareta de behovene studenter som er deltagende i lovpålagte råd, utvalg og 

har for en tilrettelagt studiesituasjon. Dette for eksempel der hvor slik deltagelse skjer utenfor 

demokratitiden som fastsatt i Samarbeidsavtalen mellom HSN og Studentdemokratiet. Det skal søkes 

en tilrettelegging som gjør at disse studentene skal kunne gjennomføre planlagt studieløp, enten i 

form av fritak eller ved andre tilrettelagte aktiviteter som substitutt for aktiviteter som gjennomføres 

under deres fravær. Øvrig studentpolitisk aktivitet, hvor studentene selv har herredømmet over 

tidspunktene, vil ikke gi rett til særskilt tilrettelegging. 

Kommentert [KMKD4]: Skal det være frist når det er 
snakk om individuell tilrettelegging - i tilfelle ja, hvem setter 
fristen og hvor fremkommer den ? 
Hivs det skal være frist bør den tydeliggjøres i forskriften på 
lik linje med andre frister. Da blir det forutsigbart for 
studenter på alle campus.  
Skal det søkes på elektronisk skjema ? 



 
 

 

§ 4-4 Permisjon fra studier 

(1) Permisjon fra studiene innvilges ved pliktig militærtjeneste, ved sykdom og ved andre 

tungtveiende grunner. Studenten må sende skriftlig og begrunnet søknad til fakultetet. 

(2) Studenten har rett til permisjon fra studiene ved svangerskap, adopsjon og omsorg for barn jf. 

universitets- og høyskoleloven § 4-5. 

(3) Permisjon innvilges normalt for inntil to semestre. I særlige tilfeller kan det innvilges permisjon for 

mer enn to semestre. 

(4) Det innvilges ikke permisjon i første semester etter opptak, med unntak av lovregulert 

foreldrepermisjon, ved pliktig militærtjeneste eller i andre særskilte tilfeller som er utenfor 

studentens kontroll. 

(5) Studenter som er innvilget permisjon har fortsatt studierett ved høyskolen. 
 

 
Merknad til § 4-4 

 

(1) Studenten skal benytte høyskolens digitale skjema for søknad om permisjon. Der hvor studenten 

har studierett til flere studieprogrammer samtidig, innvilges permisjon til det programmet studenten 

søker om permisjon fra. Permisjon kan innvilges fra ett studieprogram samtidig som man er aktiv 

student ved et annet studieprogram. Hva som anses som tungtveiende grunner må vurderes i hvert 

enkelt tilfelle. 

 
(2) Slike søknader skal alltid innvilges. En student som er gravid, har rett til utsatt eksamen hvis 

eksamensdato er i perioden mellom tre uker før termin og seks uker etter fødsel. Far har rett til 

utsatt eksamen hvis eksamensdato er i perioden fra fødsel til to uker etter fødsel, jf. universitets- og 

høyskoleloven § 4-5 første ledd. Det følger videre av samme bestemmelse annet ledd at høyskolen 

skal legge til rette for at studenter som er i permisjon etter første ledd, kan gjenoppta sine studier så 

raskt som mulig etter endt permisjon. 

(3) Hva som kan anses som særlige tilfeller må vurderes i hvert enkelt tilfelle. Det bør unngås å gi 

permisjon over flere år. Det bør også vurderes hvorvidt redusert studieprogresjon i medhold av § 4-2 

annet ledd kan være et aktuelt alternativ. Studenten skal veiledes om hvilke handlingsalternativer 

som foreligger og at studenten bærer risikoen for om studietilbudet endres eller avvikles i 

permisjonstiden. 

Det skal tilrettelegges for at studenten skal kunne gjenoppta studiene så snart som mulig og 

fortrinnsvis på tilsvarende nivå som før permisjonen. Det er en forutsetning at dette er praktisk 

gjennomførbart i henhold til studie- og emneplanen, for eksempel at undervisningen i de aktuelle 

emnene gjennomføres i det semesteret studenten gjenopptar studiene. 

Permisjon gir normalt ikke rett til spesiell tilrettelegging av undervisning eller eksamen etter endt 

permisjon, se likevel § 7-16. 

 
Likestillings- og diskrimineringsloven 



§ 4-5 Tap av studierett 

(1) Studieretten opphører når: 

a. studenten ved inntil tre eksamensforsøk ikke har bestått eksamen i samme emne, og 

ikke er innvilget dispensasjon for et tredje eller fjerde eksamensforsøk 

b. studenten to ganger ikke har bestått det samme praksisemne, praksisperiode, 

bacheloroppgave, masteroppgave eller annet større prosjektarbeid 

c. studenten ikke har semesterregistrert seg 

d. studenten ikke har betalt semesteravgift eller annen avgift fastsatt i samsvar med forskrift 

om egenbetaling ved universiteter og høyskoler innen fastsatt frist 

e. studenten unnlater å levere original dokumentasjon eller vitnemål når dette blir etterspurt 

f. studenten ved falsk vitnemål eller annen ugyldig dokumentasjon er innvilget opptak 

g. studenten ikke bekrefter og oppdaterer sin utdanningsplan 

h. studenten ikke har produsert studiepoeng i henhold krav om studieprogresjon 

(2) Dersom studieretten opphører skal det fattes et skriftlig vedtak om tap av studierett. 
 

 

 

 

§ 4-6 Reaktivering av studierett 

Studieretten kan reaktiveres innen tre uker etter at studenten har mistet studieretten på bakgrunn 

av manglende semesterregistrering/betaling av semesteravgift, eller dersom studenten selv skriftlig 

bekrefter å ha trukket seg fra studiet. 

Merknad til § 4-5 

(1) Se § 4-1 femte ledd, hvor det er nedfelt at studieretten også opphører når studenten skriftlig 

bekrefter å ha trukket seg fra studiet eller hvor det er utstedt vitnemål eller karakterutskrift for endt 

utdanning. 

 
Når studenten har brukt opp eksamensforsøkene, og har søkt nytt opptak, har studenten ikke rett til 

å avlegge ny eksamen i det aktuelle emnet. Studenten må da avlegge eksamen/bestå dette emnet 

ved en annen utdanningsinstitusjon, for å så søke om godskriving av emnet ved Universitetet i 

Sørøst- Norge. Antall brukte eksamensforsøk videreføres etter nytt opptak. 

 
(2) Studenten skal varsles skriftlig etter reglene i forvaltningsloven før vedtak om tap av 

studierett fattes og gis anledning til å uttale seg i saken, jf. forvaltningsloven § 16. 

(Her vil det bli lagt inn lenke til mal for varsel om vedtak av studierett, og mal for vedtak om tap av 

studierett). 

Kommentert [KMKD5]: Gjelder også for BA og MA som 
har begrenset antall forsøk = 2 stk 

Kommentert [KMKD6]: BA og MA oppgaver hvor det er 
vesentlig å tydeliggjøre begrensningen i antall forsøk 



 
 

 

Kapittel 5. Praksis 

 
§ 5-1 Praksis i rammeplanstyrte utdanninger 

(1) For utdanninger hvor det foretas en faglig vurdering av praksis, skal studenten ha jevnlig 

veiledning og tilbakemelding med orientering om hvordan studenten fungerer med hensyn til 

kravene for å bestå praksis. 

(2) For hver praksisperiode skal det avholdes midtveisvurdering og avsluttende vurdering der 

studentens prestasjoner vurderes med hensyn til målene for praksisperioden. Sluttvurderingen skal 

bygge på vurderinger underveis og eventuelle praktiske vurderinger. Studenten skal ha kopi av 

vurderingene. 

(3) Krav til tilstedeværelse skal fremgå av emneplanen, og kan som hovedregel ikke fravikes på grunn 

av gyldig fravær. 
 
 

 

 

§ 5-2 Ikke bestått praksis 

(1) Dersom det er tvil om studenten vil oppnå læringsutbyttet og bestå praksisperioden, skal 

studenten varsles med en skriftlig begrunnelse så tidlig som mulig i praksisperioden. 

(2) Praksisperioden kan vurderes til «ikke bestått» ved manglende oppfylling av arbeidskrav og 

tilstedeværelse. 

(3) En student som får vurdert samme praksisperioden til «ikke bestått» to ganger, vil miste 

studieretten, jf. § 4-5. 

Merknad til § 4-6 

 
Fristen for reaktivering løper fra det tidspunktet vedtak om studierett har kommet frem til 

studenten, eller dato for skriftlig bekreftelse om at studenten har trukket seg fra studiet. 

 
I vedtaket må det fremkomme at vedtaket først er gyldig fra utløpet av treukers-fristen, slik at det 

ikke formelt må fattes et nytt opptaksvedtak dersom studieretten blir reaktivert. 

Merknad til § 5-1 

 
Strider bestemmelsene i kap. 5 mot rammeplan, gjelder rammeplanens bestemmelser. 

(1) Det skal fremgå av emneplanen hvem som foretar den faglige vurderingen. Høyskolen er formell 

sensurmyndighet. 



 
 

 

§ 5-3 Utsatt praksis 

(1) For studenter som har gyldig fravær fra praksis, kan fakultetet etter søknad innvilge utsatt praksis. 

(2) Utsatt praksis kan innvilges når det er praktisk gjennomførbart med hensyn til tildeling av 

praksisplass, og ikke medfører endring i øvrige studenters studieprogresjon. 

(3) Fakultetet avgjør om studenter med gyldig fravær fra praksis må ta hele praksisperioden om igjen, 

og når utsatt praksis kan gjennomføres. 
 
 

 

 

§ 5-4 Ny eller omarbeidet praksisrapport 

Studenten har adgang til å levere ny eller omarbeidet praksisrapport én gang dersom rapporten er 

vurdert til «ikke bestått». 

 
 

Kapittel 6. Vurderingsformer og karaktersystem 

§ 6-1 Vurderingsformer 

 
(7) Vurderingsformen skal måle studentens kunnskaper, ferdigheter og generelle kompetanse i 

henhold til emnets læringsutbytte. 

Merknad til § 5-2 

(1) Hvis det oppstår tvil om studenten kan bestå praksis, skal det snarest kalles inn til et møte der 

studenten skal motta skriftlig varsel. Varselet skal beskrive hva studenten ikke mestrer, og hvilke krav 

som må oppfylles for å bestå praksis. 

Viser studenten i løpet av praksisperioden handling eller atferd som utvilsomt gir grunnlag for å ikke 

bestå praksisstudiet, kan studenten likevel få «ikke bestått» selv om forutgående varsel ikke er gitt 

innen fristen. 

Dersom studenten får annullert sitt praksisforsøk som følge av formelle feil ved gjennomføringen skal 

det tilrettelegges for en ny praksisperiode så snart som mulig. 

(2) Krav til tilstedeværelse kan som hovedregel ikke fravikes på grunn av sykdom eller andre grunner. 

Krav til tilstedeværelse skal fremgå av emneplanen. 

 
(3) Dersom praksis er vurdert til «ikke bestått» må som hovedregel hele praksisperioden tas om 

igjen. Vilkår for å fortsette på studiet skal fremgå av emneplanen. 

Studenten skal varsles skriftlig etter reglene i forvaltningsloven før vedtak om tap av studierett fattes 

og gis anledning til å uttale seg i saken, jf. forvaltningsloven § 16. 

Merknad til § 5-3 

 
Studenten skal varsles skriftlig etter reglene i forvaltningsloven før vedtak om tap av studierett fattes 

og gis anledning til å uttale seg i saken, jf. forvaltningsloven § 16. 



(8) Følgende vurderingsformer kan benyttes, enten hver for seg eller i kombinasjon, individuelt eller 

gruppe: 

n. skriftlig skoleeksamen 

o. muntlig eksamen 

p. justerende muntlig eksamen 

q. hjemmeeksamen 

r. praktisk eksamen 

s. mappevurdering 

t. løpende vurdering 

u. bacheloroppgave 

v.masteroppgave 

w. rapport 

x. praksis 

y.feltarbeid 

z. bestått på grunnlag av fremmøte 

(9) Viserektor for utdanning og studiekvalitet kan etter søknad fra fakultetet i særlige tilfeller gi 

dispensasjon til å benytte andre vurderingsformer enn de som fremgår av annet ledd, i 

forbindelse med najonale anbefalinger eller godkjente prosjekter innenfor universitetets 

satsingsområder. 

(10) Emnets vurderingsform, vekting av eventuelle delvurderinger og dersom delvurderinger 

kreves bestått i en bestemt rekkefølge, skal fremgå av emneplanen. 

(11) Vurderingsformen gruppevurdering, med unntak av bachelor- og masteroppgave, skal 

ikke utgjøre mer enn 50 prosent av vurderingsgrunnlaget i et studieprogram. 

(12) Høyskolen kan etter avtale med studenten benytte eksamensbesvarelsen til undervisnings- og 

forskningsformål. Eksamensbesvarelsene kan ikke publiseres eller anvendes til andre formål uten at 

det foreligger avtale mellom høyskolen og studenten. 

(13) Alle skriftlige eksamener skal som hovedregel leveres med kandidatnummer. 

Bachelor- og masteroppgaver kan i tillegg leveres med navn.  

(14)  Skriftlig skoleeksamen skal som hovedregel ikke overstige seks timer. Varighet skal 

fremgå av emneplanen 

Kommentert [KMKD7]: Var tidligere forbeholdt kun 
bacheloroppg. Og masteroppg. Kan medføre økt antall 
doble/skjulte eksamener, og medfører økte kostnader også 
ved klagesensur. Hvordan skal dette registreres i FS, og skal 
den tolkes som en egen eksamen ? 

Kommentert [KMKD8]: Hvordan ivaretas studentens 
klagerett ved løpende vurdering? Blir ofte gjennomført 
ved at faglærer «fører regnskap» og bare leverer 
sammenslått karakter for registrering. MÅ ligge klare 
føringer til hvordan dette skal gjennomføres, da dette 
allerede gjøres i dag og skaper masse misnøye.. 

Kommentert [KMKD9]: Hva menes med rapport – trengs 
det eller kan det like gjerne brukes hjemme eksamen? 

Kommentert [KMKD10]: Her foreligger det ingen 
vurdering – er det da en vurderingsform?  
Hva er forskjellen på dette og obligatoriske arbeidskrav ? 

Kommentert [KMKD11]: Bør være begrenset mulighet 
for å sikre at vurderingsformene er gjennomførbare i FS og i 
praksis, og at studentrettigheter og kostnader er 
vurdert/gjennomtenkt.  
 

Kommentert [KMKD12]: Må tydelig fremgå i forskrift, 
ikke i merknad.  
Dette er nødvendig for å få overført karakterer fra Wiseflow 
til FS.  

Flyttet (innsetting) [2]

Kommentert [KMKD13]: Det er vesentlig at dette ligger i 
forskriften og ikke i merknadene. Det bør lages en oversikt i 
merknadene som avstemmer eksamenenes varighet med 
antall studiepoeng.  

Kommentert [KMKD14]: Studentene er ikke vant til å 
sitte å jobbe så lenge og sliter med konsentrasjon når det blir 
mer enn 6 timer. 



 
 
 
 
 
 
 

Merknad til § 6-1 

Alle innleveringseksamener (hjemmeeksamen, mappevurdering, rapport, feltarbeid, 

bacheloroppgaver og masteroppgaver) skal som hovedregel gjennomføres digitalt.  

(2) b) Muntlig eksamen skal være offentlig med mindre hensynet til gjennomføringen tilsier noe 

annet. Det kan gjøres unntak fra regelen om offentlig eksamen dersom tungtveiende grunner tilsier 

det, jf. universitets- og høyskoleloven § 3-9 tredje ledd. 

(2) f) Mappevurdering er vurdering av ett eller flere godkjente arbeider som leveres innen fastsatt 

frist til fastsatt dato i henhold til kunngjorte kriterier. Arbeidene kan videreutvikles eller ferdigstilles i 

perioden fra kriterier er gitt og frem til eksamensdato. Bare skriftlige arbeider eller andre arbeider 

som er av en slik art at vurderingen lar seg etterprøve, kan inngå i en mappe. Skriftlig eksamen kan 

ikke inngå i en mappe. 

Flyttet [2]: (2) a) Skriftlig skoleeksamen skal som 
hovedregel ikke overstige seks timer. Varighet skal fremgå 
av emneplanen



 
 
 
 

§ 6-2 Karaktersystem 

(1) Ved vurdering av eksamen, skal det som hovedregel benyttes karakterer etter en skala med fem 

trinn fra A til E for bestått, og F for ikke bestått. Fakultetet selv kan bestemme at anbefalte 

karakterbeskrivelser fra nasjonale fagråd skal benyttes i tillegg. 

(2) Den graderte karakterskala innebærer følgende generelle, ikke fagspesifikke beskrivelser: 
 

Symbol Betegnelse Generell, ikke fagspesifikk beskrivelse av vurderingskriterier 

 

A 
 

Fremragende 
Fremragende prestasjon som klart utmerker seg. Studenten viser svært god 

vurderingsevne og stor grad av selvstendighet. 

 

B 
 

Meget god 
Meget god prestasjon. Studenten viser meget god vurderingsevne og 

selvstendighet. 

 

C 
 

God 
Jevnt god prestasjon som er tilfredsstillende på de fleste områder. Studenten 

viser god vurderingsevne og selvstendighet på de viktigste områdene. 

 

D 
 

Nokså god 
En akseptabel prestasjon med noen vesentlige mangler. Studenten viser en 

viss grad av vurderingsevne og selvstendighet. 

 

E 
 

Tilstrekkelig 
Prestasjonen tilfredsstiller minimumskravene, men heller ikke mer. Studenten 

viser liten vurderingsevne og selvstendighet. 

 

F 
 

Ikke bestått 
Prestasjon som ikke tilfredsstiller de faglige minimumskravene. Studenten 

viser både manglende vurderingsevne og selvstendighet. 
 

(3) Bokstavkarakterer skal brukes i et omfang som omfatter minst tre fjerdedeler av antall 

studiepoeng for studieprogrammet som helhet. 

(4) Vekting av delkarakterer ved beregning av sluttkarakter skal fremgå av emneplanen. Vanlige 

forhøyningsregler gjelder. Den endelige karakteren fastsettes som bokstavkarakter. 

(5) Delvurderinger som inngår i grunnlaget for endelig karakterfastsetting skal ha samme 

vurderingsuttrykk, og hver delvurdering skal bestå av én vurderingsform. 

(2) g) Med løpende vurdering menes emner der endelig karakter fastsettes på grunnlag av flere 

vurderinger. Løpende vurdering kan bare brukes innenfor teknologiske fag i henhold til veilederen 

til Nasjonalt råd for teknologisk utdanning (NRT).  (Dersom løpende vurdering blir stående som 

eksamensform må dette punktet flyttes fra merknader til forskriften slik at det tydeliggjøres at 

bruken er begrenset til TNM. Slik det står nå som selvstendig vurderingsform er det misvisende. )  

Karakterbeskrivelser og vurderingskriterier for sensur av bacheloroppgaver i ingeniørfag 

Alle skriftlige eksamener skal som hovedregel leveres med kandidatnummer. 

Kommentert [KMKD15]: Hva da med justerende muntlig 
eksamen, som medfører at det blir to separate 
vurderingsformer ? ref. § 6-1 c) 



 
 
 

 

Kapittel 7. Eksamen 

 
§ 7-1 Vilkår for å avlegge eksamen 

(1) Vilkår for å avlegge eksamen skal fremgå av emneplanen. Det kan stilles krav i emneplanen om at 

faglige arbeidskrav, obligatoriske aktiviteter og tilstedeværelse må være godkjent før studenten kan 

avlegge eksamen og/eller fortsette studiet. 

(2) Studenter som innen fristen ikke har betalt semesteravgift etter forskrift om 

studentsamskipnader § 17, har ikke rett til å avlegge eksamen. 
 
 

 

§ 7-2 Arbeidskrav 

(1) Det kan i emneplanen stilles krav om at obligatoriske arbeider må være godkjent for å kunne 

avlegge eksamen og/eller fortsette studiet. Arbeidskrav vurderes som godkjent eller ikke godkjent. 

(2) Studenten skal underrettes om arbeidskravene er godkjent senest to uker før eksamensdato.  

(3) Ved dokumentert sykdom og i andre særlige tilfeller, kan fakultetet der hvor dette er faglig 

forsvarlig, gi fritak fra arbeidskrav. Det er normalt en forutsetning at studenten utfører andre 

aktiviteter som fastsettes av fakultetet og som vurderes til godkjent. 

(4) Dersom en student ikke får et arbeidskrav godkjent, og dette er satt som krav før studenten kan 

avlegge eksamen, skal studenten gis anledning til ett nytt forsøk dersom dette er gjennomførbart før 

eksamensavviklingen. 

 
 

Merknader til § 6-2 

(3) Vurderingsuttrykket «bestått»/«ikke bestått» kan benyttes i emner hvor annen 

karakterfastsetting er uhensiktsmessig. I den teoretiske delen av studieprogrammet, kan 

«bestått»/«ikke bestått» benyttes i et omfang på inntil en fjerdedel av studiepoengene. 

Vurderingsuttrykk skal fremgå av emneplanen. 

(5) Delvurderinger som inngår i samlet karakter, utløser studiepoeng først når samtlige 

delvurderinger i emnet er bestått. 

Merknad til § 7-1 

Forskrift om studentsamskipnader 

Merknad til § 7-2 

(1) Med arbeidskrav menes all form for prøving som er satt som vilkår for å ha rett til å avlegge 

eksamen, delta i praksis eller følge normal studieprogresjon, men der resultatet ikke inngår i 

beregningsgrunnlaget for karakterfastsettelsen. Eksempler er obligatoriske innleveringer, prøver, 

laboratorieøvelser, prosjektarbeid eller andre obligatoriske krav som inngår i et emne. 

(2) Arbeidskrav skal registeres i FS slik at resultatet synliggjøres for studenten i Studentweb.    

(Dette er viktig da mange ikke er klar over at de ikke har fått godkjent arbeidskravene og 

dermed ikke får ta eksamen.)  

(3) Fritak fra arbeidskrav gis som hovedregel bare dersom studenten kan dokumentere tilsvarende 

kunnskaper og/eller ferdigheter. 



 
 

 

§ 7-3 Obligatoriske aktiviteter og krav til tilstedeværelse 

(1) Krav til tilstedeværelse ved obligatorisk undervisning og obligatoriske samlinger er som 

hovedregel 80 prosent dersom ikke annet fremgår av emneplanen. 

(2) Ved dokumentert sykdom og i andre særlige tilfeller kan fakultetet, dersom det er faglig 

forsvarlig, gi fritak fra obligatoriske aktiviteter og krav om tilstedeværelse. 
 
 

 

 

§ 7-4 Rett til å avlegge eksamen som privatist 

(1) Personer som oppfyller opptakskravene og andre vilkår for å avlegge eksamen, men som ikke er 

innvilget opptak, kan søke om adgang til å avlegge eksamen i et emne som privatist. 

(2) Privatister har ikke adgang til å avlegge eksamen i emner som har arbeidskrav, krav til obligatorisk 

aktivitet eller deltakelse, praksis eller i emner hvor eksamensforsøkene er brukt opp. 

(3) Rektor kan fastsette at de som ikke er tatt opp som studenter til et emne, skal betale avgift i 

tillegg til semesteravgiften som skal dekke høyskolens merutgifter ved eksamen, jf. forskrift om 

egenbetaling ved universiteter og høyskoler. 

(4) Studenter som er utestengt fra høyskolen i henhold universitets- og høyskoleloven § 4-8 har ikke 

adgang til å avlegge eksamen som privatist i utestengingsperioden. 
 
 

(4) Denne rettigheten utløses kun hvis det er praktisk mulig å gjennomføre et nytt arbeidskrav med 

hensyn til tidsrommet frem mot eksamensavviklingen, og ut fra omfanget av arbeidskravet. Hvis 

dette ikke kan gjennomføres, må studenten normalt vente til neste eksamensforsøk. 

 

Merknad til § 7-3 

(1) Alle studiesamlinger knyttet til nett- og samlingsbaserte studier er obligatoriske dersom ikke 

annet er oppgitt i emneplanen. Undervisningsplaner og/eller semesterplaner for det enkelte studieår 

viser når studentene skal delta på studiesamling. 

(2) Dersom studenten har vært fraværende ved mer enn 20 prosent av samlingene i utdanningen, 

kan fakultetet kreve at studenten deltar på tilsvarende samling(er) for å få adgang til å avlegge 

eksamen. 

Merknad til § 7-4 

(1) Privatistenes rettigheter begrenser seg til adgang til å delta i offentlige forelesninger, og til å 

avlegge eksamen. For å kunne avlegge eksamen må privatisten ha studiekompetanse for emnet og 

oppfylle eventuelle, spesielle opptakskrav og forkunnskapskrav. 

(2) Privatister har som hovedregel ikke adgang til å avlegge eksamen i emner som inngår i 

oppdragsfinansierte studier. 

Egenbetalingsforskriften 



§ 7-5 Eksamensavgift 

Studenter som avlegger eksamen ved et betalingsstudium må betale eksamensavgift. 
 

 

 

 

§ 7-6 Oppmelding til eksamen 

(1) Studenter som har godkjent utdanningsplan innen fastsatt frist, blir automatisk meldt opp til 

eksamen. Privatister og enkeltemnestudenter blir oppmeldt når søknad er godkjent. 

(2) Frist for oppmelding til eksamen i emner som ikke medfører automatisk oppmelding etter første 

ledd er 1. september for høstsemesteret og 1. februar for vårsemesteret. 

(3) Oppmeldingsfrist til utsatt eksamen ved gyldig fravær, jf. § 7-12, og ny eksamen, jf. § 7-13, er fire 

uker før eksamensdato hvis ikke annet er oppgitt. 

(4) Studenten er selv ansvarlig for å kontrollere i StudentWeb at oppmeldingen til eksamen er 

korrekt. 
 
 

 

 

§ 7-7 Avmelding fra eksamen 

(1) Studenten kan melde seg av eksamen i et emne innen kunngjort avmeldingsfrist, eller senest fire 

2 uker før eksamensdato. 

(2) For bachelor- og masteroppgaver er avmeldingsfristen seks uker hvis ikke annet er fastsatt i 

emneplanen. Studenten må informere fakultetet skriftlig om avmeldingen. 

(3) Det kan i særlige tilfeller innvilges adgang til avmelding også etter fristene som angitt i første og 

annet ledd. 

hjemmeoppgaver, produktvurdering og lignende. 

Kr. 6000 Eksamen som omfatter 

Kr. 5000 30 og over 

Kr. 4000 15 – 29 

Kr. 3000 0 – 14 

Eksamensavgift Studiepoeng per eksamen 

Merknader til § 7-5 

Eksamensavgift beregnes per enkelteksamen, uavhengig av om privatisten avlegger flere eksamener i 

samme semester. 

Merknad til § 7-6 

 
(2) Dette gjelder for eksempel oppmelding til valgemner og lignende. 

Kommentert [KMKD16]: Det må være tidsluke mellom 
oppmeldingfrist og avmeldingsfrist, og to uker stemmer 
overens med fristen for godkjenning av arbeidskrav. 



 
 

 

§ 7-8 Tidspunkt for eksamen 

(1) Eksamensdato kunngjøres i StudentWeb. 

(2) Oversikt over eksamensdatoer skal som hovedregel foreligge ved semesterstart, og senest 1. 

oktober og 1. mars. 

(3) Eksamen avholdes som hovedregel i det semesteret undervisningen i emnet avsluttes. 
 

 
§ 7-9 Antall eksamensforsøk 

(1) En student kan avlegge eksamen i det samme emnet inntil tre ganger. 

(2) Etter skriftlig begrunnet og dokumentert søknad, kan det i særlige tilfeller gis dispensasjon for et 

fjerde eksamensforsøk. De forhold som legges til grunn må ha vært tilstede ved, eller umiddelbart før 

eksamenstidspunktet, og studenten må ha hatt rimelig grunn for ikke å ha benyttet seg av 

muligheten for avmelding eller legeattest for gyldig fravær ved tredje eksamensforsøk. 

(3) Ved flere forsøk til eksamen teller beste karakter. 

(4) Med tellende eksamensforsøk menes at studenten: 

a. har bestått eksamen 

b. trekker seg etter avmeldingsfristens utløp eller under eksamen 

c. ikke møter til eksamen 

d. ikke leverer skriftlig eksamen uten tilsyn innen oppgitt frist 

e. får karakteren F/«ikke bestått» 

f. får eksamen annullert på grunn av fusk eller forsøk på fusk 

(5) Bacheloroppgave og andre større prosjektarbeider kan gjentas bare én gang i ny eller omarbeidet 

form. 

 

 
(6) Studenten kan levere ny eller omarbeidet masteroppgave én gang dersom masteroppgaven er 

vurdert til karakteren F. Det er ikke adgang til å få vurdert ny eller omarbeidet masteroppgave i 

samme studieprogram når masteroppgaven er vurdert med karakteren A til E. 

Merknad til § 7-7 

Avmelding foretas i StudentWeb. 

Antall veiledningstimer som er mottatt frem til studenten foretar avmelding skal noteres. 

(3) Særlige tilfeller kan være omstendigheter som er utenfor studentens kontroll, som dokumentert 

sykdom, pliktig militærtjeneste eller annet. Unntaksadgangen er ment å ta høyde for situasjoner før 

eksamensavviklingen som ikke er omfattet av retten til å få utsatt eksamen, jf. § 7-12. 



 
 

 

§ 7-10 Digital eksamen 

(1) Høyskolen kan avholde skoleeksamen eksamener ved bruk av digitalt eksamensutstyr digital 
eksamensplattform. Studenten er selv anvarlig for å sette seg inn i hvordan systemet brukes.  

(2) Ved digital eksamensavvikling av skriftlig eksamen med tilsyn, kan pålegges studenten pålegges 

å ha med eget digitalt utstyr, som for eksempel bærbar datamaskin, som må være kompatibelt 

med det digitale eksamenssystemet.   

(3) Studenten er selv ansvarlig for at pc eller annet digitalt utstyr er Dersom studenten ikke 

har klargjort i god tid før eksamensstart. utstyret for digital eksamen innen fastsatt frist, 

Hvis dette ikke er gjort, kan studenten miste retten til å gjennomføre eksamen. 

(4) Studenten er selv ansvarlig for at det leveres inn riktig versjon av eksamensbesvarelsen, 

inklusive alle vedlegg, i den digitale eksamensplattformen. 
 
 

 

 

 

 
 

Merknad til § 7-9 

(1) Begrensningen i antall eksamensforsøk gjelder totalt for et emne, også dersom emnet har skiftet 

emnekode, inngår med ulik kode i flere studieprogrammer eller inngår i ny form i et studieprogram i 

tilknytning til en overgangsordning. 

(2) Studenter som har bestått resultat etter tre eksamensforsøk, vil som hovedregel ikke få 

innvilget er fjerde eksamensforsøk. 

(5) og (6) At oppgaven skal være omarbeidet, innebærer at oppgaven må endres betydelig for at den 

skal kunne leveres på nytt. Det er ikke tilstrekkelig bare å gjøre mindre endringer i layout og oppsett. 

Ved omarbeidet oppgave, må endringene også være vesentlige i det faglige innholdet, men må være 

av en slik art at oppgaven fortsatt er innenfor godkjent problemstilling/prosjektbeskrivelse. Ny 

bachelor- eller masteroppgave kan også være innenfor ny problemstilling/prosjektbeskrivelse. 

Det kan gis ekstra veiledning ved omarbeiding av oppgaven. Denne veiledningen bør ikke overstige 

mer enn ti prosent av det opprinnelige timetall med veiledning. 

 

Merknad til § 7-10 
(2)  Egenbetalingsforskriften (§ 3-3)  

 
 Digital skoleeksamen gjennomføres på studentens egen bærbare datamaskin Brukerveiledninger og 
nærmere beskrivelse av krav til utstyr finnes på USN’s intranett.   

 (3) Studenten skal være på plass i eksamenslokalet og innlogget i det digitale eksamensverktøyet 

senest 30 minutter før eksamen starter slik at for å sikre at utstyret er klargjort før 

eksamensoppstart. Det kan for enkelte emner stilles krav om tidligere fremmøte. Dersom studenten 

ikke er innlogget i det digitale eksamensverktøyet senest 30 minutter før eksamen starter, kan 

studenten miste retten til å gjennomføre eksamen. Ved uforutsette, tekniske problemer vil 

studenter som har møtt senest 30 minutter før eksamensstart få hjelp av IT-support. 

(4) Deler av besvarelsen kan ikke innleveres i papir ved digital eksamen, hele besvarelsen må leveres 

digitalt.  

Formatert: Gjennomstreking

Formatert: Gjennomstreking

Formatert: Gjennomstreking

Formatert: Gjennomstreking

Formatert: Gjennomstreking



§ 7-11 Ordinær eksamen 

1 Ordinær eksamen gjennomføres i det semesteret som er angitt i emneplanen. Innenfor samme 

eksamensperiode skal det normalt arrangeres kun én ordinær eksamen i samme emne.  

2) Ved innlevering av hjemmeeksamen Ved innleverings-arbeider /-eksamener kan eksamenskontoret 

innvilge inntil én ukes 48 timer utsettelse, hvis studenten umiddelbart ved skriftlig legeerklæring eller 

annen etterprøvbar dokumentasjon kan dokumentere at forsinkelsen skyldes egen akutt sykdom eller 

sykdom, dødsfall, ulykke eller lignende i nær familie, eller andre forhold som er utenfor studentens 

kontroll. 

 

 

 
 

 

§ 7-12 Utsatt eksamen ved gyldig fravær 

(1) En student som på grunn av gyldig fravær ikke avlegger ordinær eksamen, har som hovedregel 

rett til å avlegge eksamen i påfølgende semester. Ved studieprogrammer med 

progresjonsbestemmelser kan studenten avlegge utsatt eksamen innenfor samme eksamensperiode, 

eller så tidlig som mulig i påfølgende semester. 

(2) Som gyldig fravær regnes egen sykdom, eller alvorlig sykdom, dødsfall eller ulykke i nærmeste 

familie eller andre særlige grunner. Fravær som skyldes studentens egne handlinger, godkjennes 

ikke. Fravær som blir godkjent, teller ikke som eksamensforsøk, og registreres som «gyldig fravær». 

(3) Studenter som ikke avlegger eksamen, må senest innen én uke etter eksamensdato eller fastsatt 

frist levere skriftlig dokumentasjon for gyldig fravær. Dokumentasjonen må angi eksamensdato, og 

skal som hovedregel være datert senest på eksamensdagen eller dato for innleveringsfrist. 

(4) Studenter som møter, men som blir syke under eksamen, velger om de vil levere eller trekke 
besvarelsen. Ved levering vil besvarelsen sensureres. Når besvarelsen trekkes, må legeerklæring som 
angir fraværsgrunn leveres eksamenskontoret innen én uke etter eksamensdato for å unngå bruk av et 
tellende eksamensforsøk. Legeerklæringen skal som hovedregel være utstedt på eksamensdagen. Dersom 
besvarelsen er levert til sensurering, kan studenten etterpå ikke påberope seg sykdom. 

 

5) Utsatt eksamen gjennomføres med samme emneplan som ved siste ordinære eksamen. Det er deretter 
studentens eget ansvar å kontrollere hvilken emneplan som gjelder. Det innebærer at vurderingsform, 
vurderingsuttrykk eller pensum kan være endret. Det kan i emneplanen være særskilte krav for å 
avlegge ny eksamen 

 

Merknad til § 7-11 

 

1 1. Studenter som ønsker å forbedre karakter, må melde seg opp til neste ordinære eksamen i emnet. 
2 Studenter som trekker seg under eksamen, har resultat ikke møtt, vil forbedre karakteren, har meldt seg av før 

trekkfrist/avmeldingsfrist eller som har trukket seg etter avmeldingsfrist, kan melde seg opp til eksamen ved 
neste ordinære avvikling.  Disse studentene kan dermed ikke ta ny/utsatt eksamen. 

3  

2Søknad om utsatt innlevering sendes eksamenskontoret. Utsettelse av innlevering av 

hjemmeeksamen i inntil én uke 48 timer inkluderer helg/helligdager, og må vurderes i 

sammenheng med den enkelte eksamens lengde, og utsettelsen må ikke overstige eksamenens 

varighet. I særskilte tileller kan det vurderes å innvilge lengre frist.  

 

Flyttet (innsetting) [3]

Slettet: <#>Studenter som ønsker å forbedre karakter, må 
melde seg opp til neste ordinære eksamen i emnet.¶
¶

Kommentert [KMKD17]: Dette er for lang tid da de fleste 
eksamener har mindre enn en ukes varighet (1-3 dager).  
Skal det være mer enn 48 timer, bør det lages en nærmere 
spesifikasjon tilpasset eksamensvarigheten og den enkelte 
eksamensform. 
 
Begrepet hjemmeeksamen blir misvisende.  
Hva med andre eksamener enn hjemmeeksamener; f.eks 
mappevurdering, rapport, BA- og MA-oppgaver, feltarbeid 
mm. Er ikke konsistens med de foreslåtte 
vurderingsordningene i § 6-1 8 ( dette blir utfordrende når 
det spesifiseres så mye i § 6-1 – må ha samlebetegnelse eller 
spesifisering for å kunne håndtere dette i praksis) 
 

Flyttet (innsetting) [4]

Kommentert [KMKD18]: Det er vesentlig at dette ligger i 
forskriften og ikke som merknad. 

Kommentert [KMKD19]: Det er vesentlig at dette ligger i 
forskriften og ikke som merknad. 

Flyttet [3]: Innenfor samme eksamensperiode skal det 
normalt arrangeres kun én ordinær eksamen i samme 
emne. Studenter som ønsker å forbedre karakter, må melde 
seg opp til neste ordinære eksamen i emnet.¶



 

 

 

 

 

§ 7-13 Ny eksamen ved ikke bestått (kontinuasjonseksamen) 

(1) For studenter som ikke besto ordinær eksamen arrangeres som hovedregel ny eksamen i 

påfølgende semester. Ved studieprogrammer med progresjonsbestemmelser kan studenten avlegge 

ny eksamen innenfor samme eksamensperiode, eller så tidlig som mulig i påfølgende semester. For 

studenter i siste semester av studieprogrammet skal det fortrinnsvis arrangeres en ny eksamen så 

snart som mulig innenfor samme eksamensperiode. 

(2) Innenfor samme eksamensperiode skal det som hovedregel arrangeres kun én ny eksamen i 

samme emne. 

 

(3) Ved ny eksamen i påfølgende semester gjelder samme emneplan som ved siste ordinære 

eksamen. ) Det er deretter studentens eget ansvar å kontrollere hvilken emneplan som 

gjelder. Det innebærer at vurderingsform, vurderingsuttrykk eller pensum kan være endret. 

Det kan i emneplanen være særskilte krav for å avlegge ny eksamen. 

(4) Når et emne tas ut av undervisningstilbudet, plikter høyskolen å arrangere ny eksamen i 

påfølgende semester. Hvis det fremdeles gjenstår studenter som har karakteren F/«ikke bestått» 

eller gyldig fravær i et emne som har utgått, arrangeres ny eksamen en siste gang i derpå følgende 

semester. 
 

 

 

§ 7-14 Språk og målform 

(1) Eksamensoppgaven skal som hovedregel utformes og besvares på undervisningsspråket som 

fremgår av emneplanen. Dette gjelder for alle vurderingsformer. 

(2) Eksamensoppgaven utformes på den eller de målformer som samsvarer med målformen til de 

oppmeldte studentene, jf. forskrift om målform i eksamensoppgåver. 

(3) Studenten kan søke om å få besvare eksamen eller andre skriftlige arbeider som inngår i 

vurderingsgrunnlaget på et annet språk enn undervisningsspråket. Søknad fremsettes på 

universitetets skjema for tilrettelegging innen fastsatt frist, jf. § 7-16. 

Merknad til § 7-12 

 

Merknad til § 7-13 

(1) For små emner med mindre enn 20 studenter, må det i hvert tilfelle vurderes om ny eksamen skal 

arrangeres. (Denne setningen hørte sammen med minimumsbegrensningen på 5 studenter som nå 

er fjernet, derfor må også resten utgå, ofr det har ingen relevans lenger.  Nå må ny eksamen 

arrangeres selv om det bare er en student som har krav).  

For studenter som er i sitt avsluttende semester skal det arrangeres en konteeksamen så snart det er 

praktisk mulig å gjennomføre eksamenen. (Dette står allerede under punkt 1). 

 

Kommentert [KMKD20]: I  de aller fleste tilfellerer dette 
ikke praktisk gjennomførbart- da må evt eksamensperioden 
fremskyndes til april, og ressurene økes. Det bør kun står så 
snart som mulig – slik som i merknaden 

Slettet: høyskolens 

Flyttet [4]: <#>Dersom besvarelsen er levert til 
sensurering, kan studenten etterpå ikke påberope seg 
sykdom.¶

Slettet: <#>Det er deretter studentens eget ansvar å 
kontrollere hvilken emneplan som gjelder. Det innebærer at 
vurderingsform og vurderingsuttrykk kan være endret. Det 
kan i emneplanen være særskilte krav for å avlegge ny 
eksamen.

Slettet: (3) Det er deretter studentens eget ansvar å 
kontrollere hvilken emneplan som gjelder. Det innebærer 
at vurderingsform vurderingsuttrykk kan være endret. Det 
kan i emneplanen være særskilte krav for å avlegge ny 
eksamen.



 
 

 

§ 7-15 Hjelpemidler ved eksamen 

(1) Tillatte hjelpemidler skal opplyses om ved emnestart, i tilknytning til den enkelte eksamen, samt 

tydelig fremgå av emneplanen og eksamensoppgavens forside. 

(2) Studenten har selv ansvar for å ta med tillatte hjelpemidler til eksamen, samt gjøre seg kjent med 

hvordan disse virker. 

(3) Studenten plikter å gjøre alle hjelpemidler tilgjengelig for kontroll. 

(4) Ved digital eksamensavvikling gjennomføres eksamen normalt på studentens pc, men det er 

det ikke tillatt å bruke elektronisk utstyr til eller kommunisere kommunikasjon i eksamenslokalet 

eller med omverdenen, med mindre annet fremgår av emneplanen. 

(5) Bruk eller besittelse av ulovlige hjelpemidler i forbindelse med gjennomføring av eksamen, 

betraktes som fusk eller forsøk på fusk, jf. § 8-8. 

 

§ 7-16 Tilrettelegging ved eksamen 

(1) Studenter som ved spesialist- eller legeerklæring dokumenterer fysiske og/eller psykiske 

funksjonsnedsettelser, har rett til å få eksamen tilrettelagt så langt det er praktisk mulig. 

Merknad til § 7-14 

(1) Ved internasjonale studieprogram med undervisning på engelsk, kan det likevel undervises på 

norsk dersom det ikke deltar fremmedspråklige studenter (eller dersom alle studentene snakker 

og forstår norsk).              (Dette er krevende da det er stor forskjell på å forstå og uttrykke seg 

skriftlig – ivaretar ikke likebehandling. Hvordan sjekke ut at studentene har tilstrekkelig 

norskkunnskaper til å forstå og oppfatte riktig ? Bør utgå). 

(2) Det skal ikke være mulig for norske studenter å skrive på norsk når undervisningsspråket er et 

annet og f.eks. innvekslingsstudenter fra land som ikke har engelsk som morsmål må skrive 

engelsk. Det må være likebehandling ved at også norske studenter må skrive engelsk. 

Der undervisningen gis på engelsk eller annet fremmedspråk for at studentene skal utvikle evnen til 

å forstå og utøve faget i en internasjonal sammenheng, må undervisningen og eksamensoppgaven 

opprettholdes på engelsk eller det aktuelle fremmedspråket, selv om det ikke deltar 

fremmedspråklige studenter ved studieprogrammet 

 
(3) Universitetet kan gjøre unntak fra bestemmelsen etter reglene i forskrift om 

målformt i eksamensoppgaver § 3 når: 

a) alle studentene har samme målform 

b) eksamensoppgavene er særlig omfattende   (Bør fjeres pga likebehandling for fremmedspråklige 
studenter ) 

c) fagterminologi mangler eller er ukjent for studentene i en målform 

d) andre særlige tilfeller i henhold til forskrift om målform i eksamensoppgaver § 3 annet ledd 

(3) Studenten kan for eksempel søke om å få besvare eksamen på norsk der undervisningen foregår på 

engelsk, eller på svensk eller dansk der undervisningen foregår på norsk. 

 

Forskrift om målformer i eksamensoppgåver 

 

Slettet: Høyskolen 

Formatert: Gjennomstreking



(2) Det skal som hovedregel søkes for hvert studieår, med mindre behovet for tilrettelegging er varig. 
Frist for å levere søknad om tilrettelegging ved eksamen er 15. september for høstsemesteret, og 

15. februar for vårsemesteret. Universitetets skjema skal benyttes, og dokumentasjon kan 

ettersendes innen fire uker. Unntak fra fristen gjøres kun der det dokumenteres at behovet for 

tilrettelegging oppstår etter fristens utløp, eller ved andre særlige grunner. 

(3) Søknaden må inneholde dokumentasjon av nyere dato fra sakkyndig, som for eksempel lege, 

psykolog, logoped eller annen spesialist. Dokumentasjonen må inneholde en beskrivelse av 

funksjonsnedsettelsen og behovet for tilrettelegging.  

(4) Tilretteleggingen skal oppveie for de ulemper funksjonsnedsettelsen gir ved eksamen. 

Tilretteleggingen skal ikke gi en fordel i forhold til medstudenter, og må ikke føre til en reduksjon av 

de faglige kravene som stilles for vurdering av oppnådd læringsutbytte. Tiltak som innvilges skal være 

tilstrekkelig, men vil ikke alltid være optimale ut fra studentens egne ønsker eller vurdering av behov. 

(5) Vedtak om og varigheten av individuell tilrettelegging ved eksamen fattes på bakgrunn av 

studentens søknad, vurdering av dokumentasjon fra sakkyndig, bestemmelser gitt i lov og forskrift, 

samt faglige hensyn. En diagnose gir ikke automatisk rett til tilrettelegging. Studenten kan ved 

henvendelse til eksamenskontoret få godkjent at sensorene gjøres oppmerksom på 

tilretteleggingen før vurdering finner sted. bekreftelse for sitt behov for tilrettelegging som legges 

ved eksamensbesvarelsen. 

Slettet: Høyskolens 

Kommentert [KMKD21]: Ved digital eksamen er dette 
ikke gjennomførbart i praksis Eksamenskontoret må 
meddele dette til sensor 



 

Merknad til § 7-16 
 

(1) Det kan gis tilrettelegging i form av utvidet eksamenstid, regulerbar stol, bruk av medbrakt 

spesialstol, pc, eget rom og lignende. 

 
Konsentrasjonsvansker og eksamensangst er tilstander som i seg selv ikke gir grunnlag for  

tilrettelegging. Unntak kan være at tilstanden er av så alvorlig karakter at den regnes som en 

funksjonsnedsettelse. Behovet må dokumenteres av lege/sakkyndig. 

Endring av vurderingsform innvilges bare unntaksvis da vurderingsform må ses i sammenheng med 

læringsutbyttebeskrivelser og fagspesifikke egenskaper. 

Utydelig håndskrift eller dårlige digitale skriveferdigheter gir ikke rett til tilrettelegging ved eksamen. 

Allergi og/eller astma gir som hovedregel ikke grunnlag for individuell tilrettelegging ved eksamen. 

Ved dokumenterte, særlige alvorlige tilfeller kan det gi grunnlag for ekstra tid til hvile og/eller 

nødvendig medisinering. 

Det innvilges som hovedregel ikke utvidet tid ved hjemmeeksamen. 

Studenter som ønsker å amme under gjennomføring av skoleeksamen, og studenter som kan 

dokumentere andre, særlige behov, kan søke om å få utvidet eksamenstid. Utvidet eksamenstid 

tilsvarer et tillegg på 30 minutter ved skriftlig eksamen av tre og fire timers varighet, og én time ved 

skriftlige eksamen med varighet fem timer eller mer. Det gis ikke tilleggstid for eksamen under tre 

timers varighet.  

I særskilte, dokumenterte tilfeller kan det innvilges utvidet eksamenstid med inntil én time ved. Ved 

eksamen med varighet på fire timer eller mindre, og inntil to timer for kan det innvilges 25 prosent 

utvidet eksamenstid. Ved ved eksamen med varighet på fem og seks timer. , kan det innvilges inntil 

to timer ekstra. 

Det er ikke adgang til å bruke retteprogram ved eksamen i norsk eller andre språkfag. 

Studenter med annet morsmål enn norsk kan søke om å få benytte ordinær 

rettskrivningsordbok/synonymordbok eller tospråklig rettskrivningsordbok/synonymordbok ved 

skoleeksamen. 
 

 

§ 7-17 Eksamenssted 

(1) Eksamenssted er som hovedregel universitetets lokaler ved det studiestedet studenten tilhører 

eller der undervisningen i emnet gjennomføres. 

(2) Studenter som skal gjennomføre deler av studiet i utlandet, og som ønsker å avlegge eksamen i 

høyskolens emner, må normalt gjøre dette mens de oppholder seg i Norge. 

(3) Studenten kan i særlige tilfeller etter søknad innvilges dispensasjon for å avlegge eksamen ved 

annet eksamenssted. Søknad, med det eksterne eksamensstedets kontaktinformasjon, må være 

mottatt av eksamenskontoret innen 15. oktober eller 15. mars. 

(4) Studenten ilegges en avgift som dekker eventuelle, interne merkostnader, og må videre dekke 

eventuelle kostnader som det eksterne eksamensstedet krever. Studenten må selv inngå avtale med 

den eksterne utdanningsinstitusjonen. 

Slettet: høyskolens 



(5) Studenter ved andre utdanningsinstitusjoner som ønsker å benytte høyskolen som 

eksamenslokale, kan søke om å avlegge eksamen ved høyskolen. Hvis dette innvilges, skal det i 

henhold til gjeldende satser betales et gebyr per eksamen per student, samt eventuell godtgjørelse 

for eksamensvakt. 
 

 

 
 

Kapittel 8. Sensur, klage og fusk 

 
§ 8-1 Oppnevning av sensorer 

(1) Fakultetet oppnevner og godkjenner sensorer. 

(2) Ekstern sensor må ha minst én av følgende kvalifikasjoner: 

 
a. være ansatt på høyskolelektor- eller amanuensisnivå eller høyere nivå ved universitet, høyskole 

eller annen forskningsinstitusjon 

b. ha dokumentert, vitenskapelig kompetanse innen aktuelt fagområde som kvalifiserer for 

ansettelse som minimum høyskolelektor eller amanuensis ved universitet, høyskole eller annen 

forskningsinstitusjon 

c. i særlig tilfelle være kvalifisert innen emnet gjennom relevant yrkespraksis. 

(3) Ekstern sensor kan ikke være tilsatt ved høyskolen og kan heller ikke ha undervist ansvar for 

undervisning i emnet ved høyskolen i samme studieår som vurderingen finner sted. 

(4)  Ekstern sensor kan ikke være timelærer i det emnet som skal vurderes. 
 

 

Merknad til § 7-17 

 
(3) Med annen utdanningsinstitusjon menes normalt annen høyskole, universitet eller 

folkeuniversitet som tilbyr høyere utdanning. Det tillates normalt ikke at studenten avlegger 

eksamen ved egen arbeidsplass. 

En student ved Universitetet i Sørøst-Norge som har fått innvilget og avlegge eksamen ved eksternt 

eksamenssted, må betale et gebyr på kr. 1000 per eksamen. Søknad må fremsettes 15. september 

oktober for høstsemesteret, og 15. mars for vårsemesteret. 

(5) Studenter ved andre utdanningsinstitusjoner som har fått innvilget og benytte Universitetet i 

Sørøst- Norge som eksamenslokale, betaler et gebyr på kr. 1500 per eksamen per student, samt 

eventuell godtgjøring for eksamensvakt. 

Merknad til § 8-1 

(1) Sensor ved ordinær eksamen sensurerer normalt også ved ny eksamen. 

Formatert: Gjennomstreking

Formatert: Gjennomstreking

Slettet: (3) Ekstern sensor kan ikke være timelærer i det 
emnet som skal vurderes.¶



§ 8-2 Sensorordninger 

(1) Det skal være ekstern sensur av vurderingen eller vurderingsordningen, jf. universitets- og 

høyskoleloven § 3-9 første ledd. 

(2) Det skal alltid benyttes to sensorer, hvorav minst én ekstern i følgende tilfeller: 

a. ved bedømmelse av bachelor- og masteroppgaver 

b. ved ny sensurering etter universitets- og høyskoleloven § 5-2 om klage ved formelle feil 

ved eksamen, og ved ny sensurering etter universitets- og høyskoleloven § 5-3 om klage over 

karakterfastsettelse 

c. ved sensur av fritt emne/spesialpensum 

d. ved første gangs sensur av nytt emne 

(3) Ekstern sensor avgjør når det er uenighet mellom intern og ekstern sensor. Ved uenighet mellom 

to interne sensorer, oppnevnes en tredje, ekstern sensor som avgjør sensuren. 

(4) Ved bedømmelse av muntlig eller praktisk eksamen hvor det ikke er klagerett skal det benyttes to 
sensorer. 

(5) Styret gir rektor fullmakt til å fastsette nærmere regler for sensorordningen. 
 

 
Merknad til § 8-2 

 

(1) Uhl. § 3-9 første ledd stiller krav om medvirkning fra ekstern sensor, enten vurdering av den 

enkelte besvarelse eller gjennom ekstern evaluering av vurderingsordningene. Systemet med ekstern 

evaluering av vurderingene eller vurderingsordningene skal også ivareta studentenes rettssikkerhet 

ved å sikre lik og upartisk bedømmelse av studentenes prestasjoner. Fakultetene bestemmer selv 

hvordan ekstern deltakelse skal foregå, enten ved den enkelte vurdering eller ved ekstern evaluering 

av vurderingsordningene. 

Elementer i en ordning med ekstern deltakelse kan for eksempel være ekstern deltakelse ved 

oppgaveutforming og fastsetting av vurderingskriterier, ekstern stikkprøvekontroll av vurderinger 

foretatt av intern sensor, ekstern sensur av bestemte andeler av vurderingene som regnes inn i 

endelig karakter, og ekstern sensur av større skriftlige arbeider som prosjekter og porteføljer. 

(Ot.prp. nr. 40 (2001-2002) pkt. 12.1.10, merknader til § 50 nr. 1, s. 53.) 

For maritime sertifikatutdanninger skal minst 25 prosent av de eksterne sensorene være tilsatt ved 

andre høyskoler/universiteter som har maritim utdanning. . 

(2) På eksamener hvor det ikke er krav til to sensorer bør det i tillegg til intern sensor hvert år bli 

benyttet ekstern sensor på minst 1/3 av emnene, slik at alle emnene innenfor et studieprogram i 

løpet av en treårsperiode har hatt ekstern sensur. 

(3) Dette innebærer at det ikke skal oppnevnes en ny, ekstern sensor, men at den allerede 

oppnevnte eksterne sensorens vurdering blir lagt til grunn ved uenighet. 

Dersom det blir benyttet bare en sensor på en del av besvarelsene, bør tvilstilfeller drøftes med 

ekstern sensor. I særlige tilfeller bør det oppnevnes en tredje sensor. 

(4) Det er i disse tilfellene valgfritt om det benyttes to interne sensorer, en intern og en ekstern 

sensor eller to eksterne sensorer. 

Kommentert [KMKD22]: Ref brev fra KD 10.07.2007 – 
ref.200703569.  
Her sies det at det ikke kan gjøres ekstern stikkprøve-
kontroll. 

Kommentert [KMKD23]: Hva menes med porteføljer ?  
Bør utdypes 



 
 

§ 8-3 Sensur 

(1) Innleverte besvarelser skal sensureres. 

(2) Det skal utarbeides sensorveiledning for alle eksamener med utgangspunkt i 
læringsutbyttebeskrivelsene. 

 
(3) Etter justerende muntlig eksamen for individuelle bachelor- og masteroppgaver kan 

emnekarakteren justeres med maksimalt én karakter. 

(4) Sensurfrist og sensur kunngjøres i StudentWeb. Studenten er selv ansvarlig for å gjøre seg kjent 

med kunngjøring av sensurfrist og sensur. 

(5) Ved muntlig og praktisk eksamen, skal sensuren som hovedregel kunngjøres for studenten samme 

dag som eksamen er gjennomført. 

(6) Sensur skal foreligge senest tre uker etter eksamensdato. Styret kan bestemme at sensurfristen 

skal forlenges når det foreligger særskilt grunn, jf. universitets- og høyskoleloven § 3-9 fjerde ledd. 

(7) Sensur for masteroppgaver og tilsvarende større, skriftlige arbeider med omfang 30 studiepoeng 

eller mer, skal foreligge senest åtte uker etter innleveringsfristen. 

 
(5) Denne bestemmelsen vil ivareta løpende endringer i universitets- og høyskoleloven, som for 

eksempel nasjonale regler og føringer om sensorordningen. 

Merknad til § 8-3 

(1) Innleverte besvarelser kan ikke leveres tilbake, suppleres eller unndras sensur etter 
innleveringsfristens utløp.    Ved mistanke om fusk skal karakteren holdes tilbake (sperres) inntil saken av 
avgjort av klagenemda.   (Dette er viktig ift digital eksamen så det må tydeliggjøres) 

Sensuren er i utgangspunktet individuell, også ved gruppeeksamener, med mindre annet er angitt i 

emneplanen. I særskilte tilfeller, hvor forutsetningen for gruppedeltagelse ikke er oppfylt. I slike 

tilfeller kan det i samråd med aktuell faglærer bestemmes at karakter fra gruppeoppgaver justeres 

individuelt etter muntlig eksaminasjon, selv om dette ikke er forutsatt i studieplan. 

2) Obligatorisk sensorveiledning vil kvalitetssikre sensuren og nivået mellom sensorer , og mellom 

ordinær sensur og klagesensur.  Det sikrer også samsvar mellom læringsutbytte, eksamensoppgaver 

og vurderingskriterier, og tydeliggjør forholdet mellom sensur og vurderingskriterier overfor 

studentene.  

Sensorveiledningen skal gjøres tilgjengelig for studentene etter at karakterene er kunngjort. 

 
3) Ved gruppeoppgaver, kan karakteren etter justerende muntlig eksamen justeres mer enn én 

karakter. Det kan ikke gis karakteren F/«ikke bestått» på justerende muntlig ved gruppeoppgaver.  

(5) Etter universitets- og høyskoleloven § 3-9 fjerde ledd skal sensur foreligge innen tre kalenderuker, 

uavhengig av antall virkedager i de aktuelle ukene. Dersom sensurfristen faller på en lørdag, helligdag 

eller dag som er likestilt med en helligdag, forlenges fristen til nærmeste virkedag, jf. forvaltningsloven 

§ 41. 

Unntak fra sensurfristen for den enkelte eksamen skal bare gis når det er tale om enkeltstående, 

uforutsette alvorlige situasjoner. Hvis slike situasjoner gjentar seg, må det gjøres en løpende 

vurdering for å hindre at dette skjer igjen. Terskelen for unntak begrunnet i for eksempel 

sensormangel må være svært høy, begrunnes og søkes om. 

Kommentert [KMKD24]: Dette er et tiltak som vil bidra til 
å redusere det store omfanget av begrunnelse for karakter 
og klage på karakterfastsetting, og som er tatt i bruk ved 
andre institusjoner. Vil være en kvalitetskontroll ved 
klagesensur. 

Kommentert [KMKD25]: Hva blir konsekvensen for andre 
eksamener, når det er åpnet for justerende muntlig som 
egen vurderingsform , er ikke samsvar– jfr § 6-1 (2) 

Slettet: Sensorveiledningen skal gjøres tilgjengelig for 
studentene etter at karakterene er fastsatt.¶



 

 
§ 8-4 Forsinket kunngjøring av sensur 

 
For sensur som er mer enn 3 dager én uke forsinket, jf. universitets- og høyskoleloven § 3-9 fjerde 

ledd, iverksettes økonomiske sanksjoner overfor ansvarlig fakultet. For emner hvor utsatt 

sensurfrist er innvilget av styret, iverksettes økonomiske sanksjoner fra og med første arbeidsdag 

etter dato for utsatt sensurfrist. 
 
 

 

 

§ 8-5 Begrunnelse for karakterfastsettelse 

(1) Studenten har rett til begrunnelse for karakterfastsettelse, jf. universitets- og høyskoleloven § 5- 

3. 

(2) Krav om begrunnelse må fremsettes skriftlig innen én uke etter at sensuren er kunngjort for 

studenten. Sensor(ene) avgjør om begrunnelse for karakterfastsettelse skal gis skriftlig eller 

muntlig. Begrunnelse skal normalt være gitt innen to uker. 

 

3) Begrunnelse for karakterfastsettelsen kan ikke påklages. Dersom begrunnelsen avdekker at det 

åpenbart har vært gjort formelle feil ved første gangs karakterfastsettelse, skal det vurderes om 

oppgaven kan sensureres på nytt eller om det må gjennomføres ny eksamen, jf. uhl. § 5-2. 

 

Krav om begrunnelse skal normalt ikke medføre endring av karakter. Slik endring kan likevel foretas 

til gunst for studenten, dersom det er åpenbart at det har vært gjort formelle feil ved første gangs 

karakterfastsettelse.       

4)  Krav om begrunnelse for karakterfastsettingen for muntlig eksamen, praktiske ferdigheter, eller 

eksamen i utøvende, kunstneriske, praktiske og estetiske emner, må fremsettes umiddelbart etter 

at karakteren er meddelt studenten. 

 

 
 

Merknad til § 8-4 

 
Satsene på dagmulkten inntas i rutiner og arbeidsbeskrivelser for sensur i kvalitetssystemet. 

Eventuelt utløste dagbøter skal forvaltes av Læringsmiljøutvalget, som etter søknad fra 

Studentdemokratiet kan bevilge deler av disse midlene til læringsfremmende aktiviteter. 

Kommentert [KMKD26]: De fleste forsinkelser er mellom 
1-3 dager, så fristen bør derfor være fra tre dager og ikke fra 
en uke, da det får liten effekt. 

Kommentert [KMKD27]: Uavhengig av ny/revidert UH-
lov mener vi at det må være opp til sensor å bestemme 
dette, da det avhenger av fagets og eksamenens form og 
egenart.  

Kommentert [KMKD28]:  Dette bør med fra utfyllende 
bestemmelser da det kun er til studentens gunst, og det 
forekommer tilfeller hvert semester. 
 

Flyttet (innsetting) [5]

Flyttet opp [5]: <#>Krav om begrunnelse for 
karakterfastsettingen for muntlig eksamen, praktiske 
ferdigheter, eller eksamen i utøvende, kunstneriske, 
praktiske og estetiske emner, må fremsettes umiddelbart 
etter at karakteren er meddelt studenten.¶



 
 

 8-6 Klage på karakter 

(1) Studenten kan klage på karakteren innen tre uker etter at sensurvedtaket er kunngjort eller fra 

det tidspunktet begrunnelse for karakter er gitt, jf. universitets- og høyskoleloven §§ 5-2 og 5-3. 

(2) Bedømmelse av muntlig eller praktisk vurdering, som etter sin art ikke lar seg etterprøve, kan ikke 

påklages, jf. universitets- og høyskoleloven § 5-3 femte ledd. 

(3) Studenten kan fremsette individuell klage på karakter ved gruppeeksamen. En eventuell endring 

av karakter etter klage vil kun gjelde for den studenten som har klaget. 

(4) Ved klage på karakter foretas ny sensur, jf. universitets- og høyskoleloven § 5-3 fjerde ledd. Ny 

vurdering foretas av to nye sensorer, hvorav minst én sensor skal være ekstern, jf. universitets- og 

høyskoleloven § 3-9 femte ledd. 

(5) Ny karakter kan fastsettes både til gunst og ugunst for klager. Ny sensur kan ikke påklages, jf. 

universitets- og høyskoleloven § 5-3 sjette ledd. 

 

 
Merknad til § 8-6 

 

(1) Klagen skal fortrinnsvis fremsettes på høyskolens elektroniske skjema. 

(2) For bachelor- og masteroppgaver, hvor karakteren er fastsatt på grunnlag av både skriftlig og 

muntlig vurdering og ny sensur av den skriftlige delen fraviker fra første sensur, skal det også 

avholdes ny, muntlig vurdering som del av klagesensuren. Dette gjelder både om endringen gjøres til 

gunst eller ugunst for studenten. Dette gjelder ved både individuell og gruppe eksamen. 

Studenten kan be om begrunnelse på karakter som er oppnådd ved klagesensur. 

(3) Ved gruppeeksamen er det individuell klagerett uavhengig om det er mulig å identifisere klagers 

bidrag eller ei. Hvis karakteren omgjøres etter klage, skal den nye karakteren kun gjelde for den eller 

de studenten(e) som har klaget på karakteren. Dette innebærer at for den eller de studenten(e) som 

Merknad til § 8-5 

(1) Tidspunkt for kravet, samt når begrunnelsen er gitt, skal registreres. Dersom en student avslår 

muntlig begrunnelse, regnes begrunnelsen som gitt, og det skal registreres når tidspunkt for 

begrunnelsen ble forsøkt gitt og avslått. Ved digital eksamen anses begrunnelse som gitt når sensor 

deler sine kommentarer/bemerkninger fra sensuren i det digitale eksamensverktøyet. Det 

forutsettes at sensor gir tilstrekkelige kommentare/bemerkningerr til at disse kan anses som en 

fullverdig begrunnelse. 

I begrunnelsen skal det gjøres rede for de generelle prinsippene som er lagt til grunn for 

bedømmelsen, og for bedømmelsen av studentens prestasjon. Sensorveiledning eller andre skriftlige 

retningslinjer for bedømmelsen skal være tilgjengelig for studenten etter at karakter er fastsatt. 

 

 (2) Studenten må benytte høyskolens elektroniske skjema ved fremsettelse av krav om begrunnelse. 

Dersom begrunnelsen ikke kan gis innen to uker skal studenten varsles og samtidig informeres om 

når begrunnelsen foreligger.         (Dette er Ikke gjennomførbart i praksis med det store volumet 

vi har på begrunnelser) 

Formatert: Gjennomstreking

Slettet: Begrunnelse for karakterfastsettelsen kan ikke 
påklages. Dersom begrunnelsen avdekker at det åpenbart 
har vært gjort formelle feil ved første gangs 
karakterfastsettelse, skal det vurderes om oppgaven kan 
sensureres på nytt eller om det må gjennomføres ny 
eksamen, jf. uhl. § 5-2.¶

Formatert: Gjennomstreking, Ikke Utheving



ikke klager, vil karakteren gitt ved første sensur bli stående. Den individuelle retten til å klage 

innebærer også en individuell rett til ikke å klage. 

(4) Sensorene skal ikke ha opplysninger om karakter, begrunnelse for karakter, eller studentens 

eventuelle begrunnelse for klagen. 

Forvaltningslovens regler gjelder for klagebehandlingen, og innebærer blant annet at lagen skal 

avgjøres uten ugrunnet opphold. Dersom det tar uforholdsmessig lang tid å behandle klagen, skal 

den som saksbehandler sende et foreløpig svar til klageren, hvor det gis informasjon om årsaken til 

en lengre saksbehandlingstid og angi når man regner med å få klagen behandlet. 

Dersom det fremmes klage over formelle feil og klage på karakterfastsettelse samtidig, bør klage 

over formelle feil avgjøres først. En slik klage kan medføre at sensurvedtaket oppheves. 

(5) Dersom nytt forslag i universitets- og høyskoleloven § 5-3 sjette ledd blir vedtatt foreslås det 

følgende merknadstekst til bestemmelsen: Hvis karakteren ved ny sensur avviker med to eller flere 

karakterer fra opprinnelig sensur, skal det foretas ytterligere en vurdering før endelig karakter 

fastsettes, jf. universitets- og høyskoleloven § 5-3 sjette ledd. Ved vurderingen skal all 

dokumentasjon være tilgjengelig, da dette ikke er en tredje runde med ordinær sensur og 

bestemmelsen om blind sensur i uhl. § 5-3 fjerde ledd kommer derfor ikke til anvendelse. 

Underretning til klager om klagens utfall skjer først år endelig karakter foreligger. 
 

 

 

§ 8-7 Klage over formelle feil ved eksamen 

(1) En student som har avlagt eksamen, prøve eller et annet arbeid som bedømmes med karakterer, 

kan klage på formelle feil innen tre uker etter at studenten har blitt eller burde være kjent med 

feilen, jf. universitets- og høyskoleloven § 5-2. Studenten kan fremsette individuell klage på formelle 

feil ved gruppeeksamen. 

(2) Ny sensur skal foretas av to nye sensorer, hvorav én ekstern, jf. universitets- og høyskoleloven § 

3-9 femte ledd. 

(3) Finner universitetet eller universitetets klagenemnd at det er begått formelle feil som kan ha hatt 

betydning for én eller flere av studentenes prestasjoner eller bedømmelsen av disse, kan det 

bestemmes at det skal foretas ny sensur enten bare for klager, eller for alle studenter som har avlagt 

eksamen. Det kan også bestemmes at eksamen skal annulleres, og at det skal avholdes ny  eksamen. 

(4) Karakterfastsetting ved ny sensur etter klage på formelle feil kan påklages, jf. universitets- og 

høyskoleloven § 5-3. 

 

 
Merknad til § 8-7 

 

(1) Skriftlig begrunnet klage over formelle feil fremsettes til eksamenskontoret. 

Eksamenskontoret skal i samarbeid med fakultetet vurdere klagen. Dersom klagen ikke tas til følge, 

saken oversendes høyskolens klagenemnd så snart den er tilrettelagt, jf. forvaltningsloven § 33 fjerde 

ledd. 

Arbeidsbeskrivelse: klage over formelle feil 
 

Uavhengig av om eksamen er gjennomført individuelt eller i gruppe, har en enkeltstudent rett til å 

fremsette klage over formelle feil. Endring i karakter etter klagesensur får i utgangspunktet bare 

virkning for studenter som har fremsatt klage, med mindre vilkårene i tredje ledd er oppfylt. 

Formatert: Ikke Utheving

Kommentert [KMKD29]: Dersom dette innføres må det 
også innføres krav om obligatorisk sensorveiledning for å 
avstemme ordinær og klagesensur. Dette er 
kostnadsdrivende for USN, så det er vesentlig å begrense 
antall klagesensurer. 

Slettet: høyskolen 

Slettet: høyskolens 

Kommentert [KMKD30]: Hva innebærer tilretteleagt ? 
Bør utdype hva som menes med «tilrettelagt»  
Bør utdypes at studenten har klagerett på vedtaket og dette 
må medels studenten før saken oversendes klagenemda. 
 



(2) To nye sensorer vil si sensorer som ikke tidligere har medvirket ved bedømmelsen av klagerens 

besvarelser. 

(3) I enkelte tilfeller kan det være nødvendig å gjennomføre ny sensur eller ny eksamen selv om de 

aktuelle studentene ikke ønsker det. Fakultet kan også fatte vedtak om ny sensur eller ny eksamen 

hvis det oppdages slike feil uten at det er fremsatt formell klage. 

Dette regnes som et enkeltvedtak, og studentene som blir berørt av en slik beslutning må skriftlig 

underrettes med mulighet for å påklage vedtaket. Dersom en student innen klagefristen påklager 

vedtaket, skal fakultetet tilrettelegge saken og oversende den til høyskolens klagenemnd for 

behandling. 

Ny sensur eller pålegg om ny eksamen eller prøve vil kunne være aktuelt der den formelle feilen 

innebærer at studentene har hatt en urimelig fordel, for eksempel der eksamensoppgavene har vært 

kjent blant studentene på forhånd. 

 

 
 

 

§ 8-8 Fusk 

(1) Fusk eller forsøk på fusk kan medføre annullering av eksamen, arbeidskrav eller kurs, utestenging 

fra høyskolen og tap av retten til å avlegge eksamen i inntil ett år ved alle utdanningsinstitusjoner 

etter universitets- og høyskoleloven. 

(2) Som fusk eller forsøk på fusk regnes blant annet: 

a. bruk av andre hjelpemidler enn de som er tillatt i emneplanen. Det samme gjelder dersom 

studenten har slike hjelpemidler tilgjengelig ved gjennomføring av eksamen, selv om det ikke 

kan påvises at hjelpemiddelet har vært i bruk 

b. ulovlig samarbeid med andre 

c. plagiering av faglitteratur, internettsider og eget eller andres arbeid uten tilstrekkelig 

kildehenvisning 

d. dersom besvarelsen åpenbart er utarbeidet av andre 

e. medvirkning til fusk 

(3) Når det oppstår mistanke om fusk eller forsøk på fusk, skal studenten straks gjøres oppmerksom 

på dette. Studenten skal gis rett til å fullføre eksamen. 

(4) Dersom høyskolen reiser sak om utestenging, har studenten rett til bistand fra advokat og 

dekning av advokatutgifter, jf. universitets- og høyskoleloven § 4-8 femte ledd. 

 

I andre tilfeller kan den formelle feilen være av en slik art at den har bidratt til at studentene har 

levert en dårligere eksamensbesvarelse enn det deres reelle kunnskapsnivå skulle tilsi. I tillegg er det 

tilfeller der noen studenter kan ha prestert dårligere, for eksempel hvis den formelle feilen består i 

støy eller lignende i eksamenslokalet, for kort tid på eksamen, eller en uklarhet eller feil i 

eksamensoppgaven. I slike tilfeller vil det være tilstrekkelig at de studentene som ønsker det, får 

tilbud om ny eksamen eller sensur. 

Kommentert [KMKD31]: Bør utdype hva som menes med 
«tilrettelegge»  



 

 
 
 

Kapittel 9. Vitnemål og sluttdokumentasjon 

 
§ 9-1 Vitnemål og karakterutskrift 

 

(1) For oppnådd grad, yrkesutdanning og praktisk-pedagogisk utdanning utstedes vitnemål på norsk. 

For engelskspråklig studieprogram utstedes vitnemål på engelsk. 

(2) Vitnemål utstedes automatisk til de studentene som etter normert studietid oppfyller kravene. 

Studenten kan reservere seg mot å få utstedt vitnemål i inntil to semestre. 

(3) Studenter som ikke fullfører utdanningen til normert tid, må selv fremsette søknad om utstedelse 

Det samme gjelder også samarbeid mellom enkeltindivider under hjemmeeksamen, på fagoppgaver 

osv. som fører til tekstlikhet i besvarelser eller som gir en eller begge kandidater urettmessige 

fordeler i eksamens-situasjonen. 

(2) c) Plagiering er å fremstille andres arbeid og ideer som sine egne, for eksempel ved å kopiere 

tekst, bruke andres sitater eller parafrasering uten tilstrekkelig kildehenvisning. Dette kan også være 

avskrift av tidligere innleverte oppgaver eller eksamener som er skrevet av studenten selv eller av 

andre, uten tilstrekkelig kildehenvisning. Dette er også typisk for en besvarelse som er preget av 

manglende selvstendighet. 

(2) d) Denne bestemmelsen gjelder ikke tilfeller hvor studenten har kopiert andres verk, men hvor 

besvarelsen er skrevet av andre enn studenten selv. 

(3) Studenten har rett til å fullføre eksamen og levere inn sin besvarelse selv om mistanke om 

fusk oppstår under eksamensgjennomføringen. 

(4) Studenten kan la seg bistå av fullmektig ved ethvert trinn i saksbehandlingen, men høyskolen 

dekker utgiftene til advokatbistand når det reises sak om utestenging. Dette skjer først når saken 

er oversendt og vurdert av klagenemndas sekretariat. 

Arbeidsbeskrivelse: Mistanke om fusk 

Merknad til § 8-8 

 
(1) Bestemmelsen omfatter også fusk ved gjennomføringen av arbeidskrav omfattes av bestemmelsen. 

 
Mistanke om fusk eller forsøk på fusk ved gruppeeksamen der det er gitt samme karakter for hele 

gruppen, vurderes individuelt for hver student. Fastsatt karakter blir gjeldende for studentene som 

ikke er omfattet av mistanke om fusk eller forsøk på fusk. 

(2) b) Av hensyn til kravene til forutsigbarhet for studentene skal det fremkomme tydelig, ved skriftlig 

informasjon, hvorvidt det er tillatt med samarbeid om besvarelsen og rammene for dette.        Dette 

må preisseres overfor lærerne slik at det tydeliggjøres i eksamensoppgavene /kriteriene. 

Ulovlig samarbeid kan være både mellom enkeltstudenter eller grupper av studenter, samt 

utenforstående i eksamenssituasjonen. Kommunikasjon mellom studenter på skoleeksamen (i eller 

utenfor eksamenslokalet) blir betraktet som fusk. 

Samarbeid på tvers av grupper som fører til tekstlikhet i ulike gruppebesvarelser kan bli betraktet 

som fusk, dersom annet ikke fremgår av oppgaveteksten. 

Formatert: Gjennomstreking

Formatert: Gjennomstreking



av vitnemål. 

(4) Vitnemål for selvkomponert eller yrkesrettet bachelorgrad utstedes etter søknad. Søker må selv 

dokumentere at kravene er oppfylt på søknadstidspunktet, jf. § 3-2. 

(5) Studenter som har vitnemål for utdanning med et omfang av 180 studiepoeng eller mer, kan ikke 

få tildelt ny bachelorgrad innenfor samme fagområde. Studenten må opplyse om vitnemål utstedt fra 

andre utdanningsinstitusjoner. 

(6) Vitnemål for oppnådd grad utstedes i ett eksemplar. Dersom det blir sannsynliggjort at vitnemålet 

er tapt, utstedes duplikat mot vederlag. 

(7) Utdanning som ikke er omfattet av første ledd dokumenteres med karakterutskrift, alternativt 

med øvrig sluttdokumentasjon. 

 

 

 
 

 

§ 9-2 Diploma supplement 

(1) Sammen med utstedelse av vitnemål skal det utferdiges Diploma Supplement og dette er kun 

gyldig sammen med vitnemålet. 

(2) Diploma supplement er et internasjonalt vitnemålstillegg som gir en utfyllende beskrivelse på 

engelsk av kvalifikasjonene studenten har oppnådd. 

 

 
§ 9-3 Tilknytningskrav for utstedelse av vitnemål 

(1) For at høyskolen skal kunne tildele en grad eller utstede vitnemål for fullført utdanning, må minst 

60 av studiepoengene som skal inngå i beregningsgrunnlaget, være avlagt ved høyskolen. 

 
(2) For godskriving av utdanning som tidligere har inngått i beregningsgrunnlaget for en grad, eller 

som del av en grad eller yrkesutdanning, må studenten i tillegg ha avlagt minst 60 nye studiepoeng 

Merknad til § 9-1 

(1) Studenten har ikke krav på oversettelse av vitnemål og høyskolen kan heller ikke tilby dette som 

en betalt tjeneste. 

(2) Frist for å reservere seg mot å få utstedt vitnemål er 1. juni. 

(3) Vitnemålet skal inneholde de antall studiepoeng som er normert for graden. 

Overskytende studiepoeng dokumenteres med karakterutskrift. 

Studenter som har forbedret karakterer etter at vitnemål er utstedt, vil få dokumentert nye 

karakterer med karakterutskrift. 

Det kan utstedes duplikat av vitnemål for et honorar på kr. 500. For eldre vitnemål som ikke finnes i 

høyskolens database, vil utstedt duplikat koste kr. 1000. 

(7) En karakterutskrift forstås vanligvis som en dokumentasjon som viser emne og karakter. 

Sluttdokumentasjon kan utstedes som dokumentasjon på gjennomføring av et kortere studium. Disse 

studiene er ikke gradsgivende og vil ikke få et vitnemål. Sluttdokumentasjon skal utover angivelse av 

karakter inneholde en dokumentasjon på innholdet av studiet, som for eksempel læringsutbytte 

m.m. 



ved høyskolen før det kan utstedes et nytt vitnemål eller tildeles en ny grad, jf. forskrift om 

godskriving av høyere utdanning § 3. 

 

 
 
 
 
 

Kapittel 10. Sluttbestemmelser 

 
§ 10-1 Ikrafttredelse 

(1) Denne forskriften trer i kraft fra og med 1. juli 2018. 

(2) Samtidig oppheves forskrift 18. desember 2015 nr. 1864 om opptak, studier og eksamen ved 

Universitetet i Sørøst-Norge. 

Merknad til § 9-3 

(1) Det er kun gjort unntak fra tilknytningskravet for fellesgrader, og godskrivingsforskriften angir 

ingen øvrig dispensasjonsadgang. 

 
Godskrivingsforskriften 

Slettet: Høgskolen
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Høringssvar fra Seksjon for studieadministrative systemer  

Vi viser til internt notat av 13.04.2018 om høring av forslag til revidert forskrift om studier og eksamen. Seksjon for 
studieadministrative systemer (SAS) har vært representert i referansegruppa ved Håvard Brekke. Han har også 
samordnet innspillene internt i seksjonen og vil være vår samtalepartner i det videre arbeidet. 
 
Høringen har følgende inndeling: 

- 1. Generelle kommentarer 
- 2. Høringsspørsmål 
- 3. Problematisering knyttet til begrepene vurdering, arbeidskrav, obligatorisk aktivitet m.m. 
- 4. Andre kommentarer/endringsforslag til forskriften 

 

1 Generelle kommentarer 

SAS støtter intensjonene med bruk av merknader i stedet for «Utfyllende regler» og tror dette vil bli et godt 
arbeidsverktøy i det studieadministrative arbeidet. 
 
SAS støtter også den nye oppbyggingen av forskriften (skape en mer intuitiv oppbygging, som skal følge det naturlige 
studieløpet).  
 
I vår tilnærming har vi lagt vekt på at forskriften skal være konsistent, entydig for alle interessenter og mulig å 
administrere (spesielt relatert til FS). 
 
Manglende definisjoner av begreper gjør at noen formuleringer blir uklare og gir flere tolkningsmuligheter. Språket 
kan i enkelte tilfeller strammes inn, forbedres og være mer presist. 
 
Det er meldt at man i denne omgang ikke ønsker kommentarer til «Merknader». Vi har imidlertid enkelte ganger valgt 
å kommentere disse, eksempelvis for å fremheve andre tolkninger, da merknader blant annet blir brukt til å foreslå 
definisjoner. 

 Dato: 23.05.2018 

Dok.nummer: 17/02784-36 

  

  

  

 

NOTAT 
___ ___ 

     
 

Til: Synnev Aas Aaby/Seksjon for studiekvalitet og analyse 

Kopi til:  

         

Fra: Hans Jacob Berntsen/ Seksjon for studieadministrative systemer 
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Vi synes forslaget slik det fremstår i dag er noe uferdig. Et nytt forslag til forskrift, etter denne høringen, bør 
utarbeides i dialog med de enheter som har vesentlige merknader til utkastet, før styrebehandling. 
 

2 Høringsspørsmål  

1. Definisjoner  
a. Er det ønskelig at definisjonslisten er i forskrifts form, eller kan den være en del av HSNs øvrige dokumenthierarki?  
SAS: Det er viktig med en felles forståelse av begreper på tvers av institusjonen. Begrepsforståelsen vil antakelig være 
under utvikling som en konsekvens av kommende standardisering og automatisering. Det vil være enklere å gjøre 
endringer dersom det er et eget dokument i USN sitt øvrige dokumenthierarki. 
 
b. Er det flere definisjoner som ønskes?  
SAS: Det er generelt behov for å klargjøre begreper som brukes i studieadministrasjon og/eller i forskriften. Eksempler 
på slike begreper er: Semesterregistrering, Semesteravgift, Utdanningsplan, Studieplan, Emneplan, Emneansvarlig, 
Programkoordinator, Studieveileder, EVU/Etter- og videreutdanning/BOA/Oppdrag/Kurs, Pensum vs. Litteratur, 
Arbeidskrav, Obligatorisk aktivitet, Delvurdering, Vurdering» / «Eksamen» / «Prøve». 
Enkelte av disse blir foreslått definert seinere. 
 
c. Er det noen av dagens definisjoner som er ufullstendige og/eller vanskelige å forstå?  
SAS: I merknader til forskriften er enkelte begreper forsøkt definert, bl.a. arbeidskrav, obligatorisk aktivitet. Vi synes 
ikke forslagene er presise nok. De vil bli kommentert seinere. 
 
2. Sensorordningen og sensur  
a. Er høringsinstansene enig i at det generelle kravet til to sensorer bør tas ut?  
SAS: Innføring av sensorveiledning innebærer en kvalitetssikring av sensuren, slik at kravet om to sensorer ikke lenger 
er tilstede. 
 
3. For sen kunngjøring av sensur  
a. Skal det nedfelles regler om økonomiske sanksjoner i forskriften, evt. i kombinasjon med kvalitetssystemet (hvor 
størrelsen på dagbøtene f.eks. fastsettes)? 
SAS: Nei, for enkelte emner kan det være grunner til sen sensur. I tillegg vil det medføre betydelig administrativt 
merarbeid (opprette fakturaer, oppfølging av fakturaer, klager, etc.) 
 
4. Rett til kontinuasjonseksamen  
SAS: Ingen kommentar 
 
5. Fri bachelorgrad 
d. Bør det foretas en navneendring? 
SAS: Det fremkommer ikke i denne teksten, men i dag så fremkommer vitnemålet med teksten «Selvkomponert 
Bachelor», ikke «Fri bachelorgrad». Vi synes «Selvkomponert Bachelor» er mer intuitivt enn «Fri bachelorgrad» selv 
om det siste er mest utbredt i UH-sektoren. 
 
6. Emnestørrelse, antall eksamener og adgang til deleksamener  
a. Vil hovedregelen om maksimalt fire eksamener pr. semester få uheldige eller utilsiktede virkninger for enkelte av 
studieprogrammene?  
SAS: Fire eksamener er upresist (er en delvurdering eksamen?), dersom to emner har hver sin skriftlige eksamen med 
hver sin muntlige justering, er det da 4 eksamener? I utkast til forskrift § 3-3 står: (1) Det skal som hovedregel være 
maksimalt fire avsluttende emner per semester.  
 
b. Synes det hensiktsmessig å gi adgang til én deleksamen for emner under 10 studiepoeng? 
SAS: Her brukes «deleksamen», menes det delvurdering? Flere delvurderinger på små emner synes voldsomt, men det 
er mulig flere små delvurderinger kan være aktuelt i enkelte emner. 
 
7. Vurderingsformer  
a. Er det vurderingsformer som er opplistet som ikke er relevante? 
SAS:  
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Justerende Muntlig og Muntlig er samme vurderingsform. Forskjellen ligger i fordelingsnøkkelen, hvor en Muntlig 
eksamen kan vektes i form av en brøkdel av en total eksamen, mens en «justerende muntlig» ikke kan beskrives i form 
av en brøk. 
 
I FS har vi valgt å begrense vurderingsformene til: Hjemmeeksamen, Mappevurdering, Muntlig eksamen, Oppgave, 
Praksis, Skriftlig eksamen og Praktisk eksamen.  
 
En vurderingsform kan imidlertid få individuelle navn, der det er behov. Det innebærer at «løpende vurdering» kan ha 
vurderingsformen «Mappevurdering», bachelor og masteroppgave vil være «Oppgave». Rapport kan være 
hjemmeeksamen eller oppgave, Feltarbeid kan være «Praksis». 
 
b. Er det andre vurderingsformer som bør tas inn? 
SAS: Nei 
 
c. Er dispensasjonsadgangen med hensyn til nye vurderingsformer hensiktsmessig beskrevet?  
SAS: Det er ikke ønskelig å lage nye koder i FS hver gang noen får dispensasjon for en annen vurderingsform 
 
g. Ved bruk av vurderingsformen løpende vurdering, hvordan dokumenteres denne frem mot endelig 
karakterfastsettelse?  
SAS: Bør fremgå av emneplanen, men man kan tenke seg den kan bestå av mange delvurderinger som har en 
fordelingsnøkkel/vekting. Da bør alle resultatene registreres i FS. I FS er det ikke naturlig å registrere «løpende 
vurdering» som en egen vurderingsform (jf. over). 
 
8. Avmeldingsfrist   
SAS: Ingen kommentar 
 
9. Reaktivering av studierett  
a. Er dette en praktisk problemstilling som bør forskriftsfestes? 
SAS: Ja 
 
10. Arbeidskrav og obligatorisk aktivitet  
a. Er det hensiktsmessig å skille arbeidskrav og obligatorisk aktivitet? Evt. hvorfor. 
SAS: Ja, for å synliggjøre at arbeidskrav innebærer en vurdering og kan påklages, en obligatorisk aktivitet innebærer 
ingen vurdering og kan ikke påklages, se for øvrig forslag til definisjoner, lenger ned. 
 
b. Er det hensiktsmessig å forskriftsfeste at hovedregelen er krav til 80 % deltagelse i undervisningen hvis ikke annet 
er oppgitt i emneplanen, eller varierer dette mellom studieprogrammene?  
SAS: Kravprosenten bør fremkomme i emneplanen 
 
c. Stiller høringsinstansene seg bak forslaget om at det skal gis rett til ett nytt forsøk på arbeidskravet før 
eksamensavviklingen dersom dette er praktisk gjennomførbart? 
SAS: Hvis det er et krav for å kunne fremstille seg til eksamen, så bør man få et nytt forsøk. Dersom det kun er et krav 
for å bestå et emne, så er det ikke så viktig. 
 
11. Vitnemål for PPU 
a. Er det ønskelig at det skal skrives ut vitnemål for praktisk-pedagogisk utdanning? 
SAS: Ja, det er et årsstudium som gir en egen undervisningskompetanse. 
 
b. Har høringsinstansene innspill til virkningen av tilknytningskravet i godskrivingsforskriften § 2?  
SAS: Vi bør kreve at minst 60 studiepoeng som skal inngå i graden, er tatt ved USN.  
  
12. Grader  
SAS: Ingen kommentar 
 
13. Krav til studieprogresjon  
a. Er det hensiktsmessig å sette krav til minste tillatte studiepoengproduksjon? 
SAS: Ja 
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b. Bør det differensieres mellom de som følger ordinær progresjon (krav til min 50 %) og de som har inngått avtale 
om redusert studieprogresjon (krav til min 75 %)?  
SAS: Nei 
 
14. Tilrettelegging av studiesituasjonen  
SAS: Ingen kommentar 
 
15. Justerende muntlig eksamen  
SAS: Ingen kommentar 
 
§ 1-4 Definisjoner  
Arbeidskrav: Obligatorisk krav som i henhold til emneplanen må være godkjent for at studenten kan skal få vurdering 
i emnet. 
SAS: se eget forslag lenger nede 
 
Enkeltemnestudent: Student som ikke er tatt opp ved et studieprogram, men som er gitt studierett til ett eller flere 
emner.  
SAS: Nytt forslag: Student som ikke er tatt opp ved et ordinært studieprogram, men som er gitt studierett til ett eller 
flere emner.  
Føyd til «ordinært» fordi i FS registrerer vi studieprogramkoder også for enkeltemnestudenter. De vil derfor kunne 
fremstå med studierett av typen «Enkeltemner for….»... 
 
Vurdering: Bedømmelse av studentens kunnskaper, ferdigheter og generelle kompetanse i et emne som omfatter alle 
vurderingsformer som gir grunnlag for fastsettelse av karakter i emnet. 
SAS: Se eget forslag under. 
 
For øvrig så vil vi nevne at prosjektet for «Presentasjon av HSNs studietilbudsportefølje til publikum» har utarbeidet et 
forslag til begrepsapparat. Forslaget blir i disse dager sendt til UFU for å få deres uttalelse, og vil siden bli sendt til 
Viserektor for utdanning og studiekvalitet for videre oppfølging. Forslaget er beskrevet her: 
https://min.usn.no/ansatte/prosjekter/studietilbud/forslag-til-begrepsapparat/ 
Mer informasjon om prosjektet finner man her: 
https://min.usn.no/ansatte/prosjekter/studietilbud/ 
 

3 Problematisering knyttet til begrepene vurdering, delvurdering, arbeidskrav og 
obligatorisk aktivitet 
Det er et problem at forskriften ikke tar utgangspunkt i klare definisjoner av gitte begreper. Noen slike begreper er 
vurdering, delvurdering, arbeidskrav og obligatoriske aktiviteter. SAS vil derfor problematisere litt rundt disse 
begrepene og har laget forslag til definisjoner som kan være utgangspunkt for diskusjonen. 
 
Sist det ble laget en ny forskrift kom bl.a. §8-2 (6): (6) «Delvurderinger som inngår i grunnlaget for endelig 
karakterfastsetting, skal ha samme vurderingsuttrykk, og hver delvurdering skal bestå av én vurderingsform. Dersom 
endelig karakter fastsettes på grunnlag av flere delvurderinger, skal disse ha samme vurderingsuttrykk. Vektingen av 
den enkelte delvurderingen skal fremgå av emneplanen.» 
 
En konsekvens av denne regelen ble at ved enkelte fagmiljøer så fikk mange emner en justering av vurderingsformen. 
Emner som tidligere hadde to delvurderinger (en bestått-ikke bestått og en karakterregel A-F), fikk nå i stedet en 
«vurdering» samt et «arbeidskrav». I disse tilfellene så var nå kravet at for at emnet skulle være bestått, så måtte 
arbeidskravet være godkjent. Det var imidlertid ikke et krav at det skulle være godkjent før eksamen og en betingelse 
for å kunne fremstille seg til eksamen. Man valgte dermed en annen tolkning av begrepet arbeidskrav, enn det som er 
vanlig i sektoren. Det vanlig er at arbeidskrav er et krav som skal være godkjent før en kan fremstille seg til eksamen, 
slik sett fungerte den gamle vurderingsformen som tidligere, men med et annet navn (arbeidskrav i stedet for 
delvurdering). 
 
Det har også vært uklarheter knyttet til klagerett på arbeidskrav. Der hvor arbeidskravet er en obligatorisk aktivitet 
(fremmøte etc.) synes det å være enighet om at det ikke er klagerett. Vanligvis brukes arbeidskrav som en type 
«forprøve» og blir vurdert av en lærer. I og med at læreren gjør en «vurdering» er det da en delvurdering? Har 
studenten klagerett? I så fall når har studenten klagerett og når har den ikke? Dette bør fremgå tydelig, enten i form 
av å bruke forskjellige begreper eller forskjellige karakterregler eller begge deler.  
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Det må tydelig fremgå av forskriften. Hva er et arbeidskrav? Er det en vurdering? Har studenten klagerett? Hva er en 
obligatorisk aktivitet? Er det en vurdering? Hvilken karakterregel gjelder? Har studenten klagerett?  Er det forskjeller 
regler knyttet til disse to begrepene? 
 
SAS ser det ikke som viktig at regelen om at alle delvurderinger i et emne skal ha samme «Vurderingsuttrykk» skal 
fortsette. I FS gir dette ingen problemer. Et emne som har en delvurdering med karakteregelen Bestått/Ikke bestått 
og en delvurdering med A-F, vil få karakteren A-F med mindre denne får Ikke Bestått på en av delvurderingene. 
I forslag til forskrift omhandler §7-2 arbeidskrav, men §7-3 omhandler obligatoriske aktiviteter. Det fremgår imidlertid 
ikke tydelig hvilke regler som er knyttet til hver av begrepene og eventuelle forskjeller mellom dem. I merknad til §7-2 
(ny forskrift) står følgende: «Med arbeidskrav menes all form for prøving som vilkår for å ha rett til å avlegge 
eksamen, delta i praksis eller følge normal studieprogresjon, men der resultatet ikke inngår i beregningsgrunnlaget 
for karakterfastsettelsen». 
 
Denne definisjonen er uryddig, da den både retter seg mot vilkår for å fremstille seg til eksamen, vilkår for å delta i 
praksis (i FS å melde seg til undervisning i et praksis-emne, i FS-terminologi: forkunnskapskrav) og et krav for å «følge 
normal studieprogresjon», dvs. betingelser knyttet til et studieprogram og ikke et emne. 
 
Forslag til definisjoner og regler knytt til begrepene: 

Vurdering: Bedømmelse av studentens kunnskaper, ferdigheter og generelle kompetanse i et emne som omfatter alle 
vurderingsformer som gir grunnlag for fastsettelse av karakter i emnet. En student kan be om begrunnelse og 
eventuelt klage på karakter, så lenge denne er etterprøvbar. En vurdering i et emne vil framkomme på vitnemål og 
karakterutskrift. 
 
Delvurdering: Vurderingen i et emne kan bestå av to eller flere delvurderinger, som vektes innbyrdes slik at de til 
sammen gir en endelig samlet karakter i emnet. En student kan be om begrunnelse og eventuelt klage på karakter i 
den enkelte delvurdering, så lenge denne er etterprøvbar. En delvurdering framkommer vanligvis ikke på vitnemål og 
karakterutskrift. 
 
Obligatorisk aktivitet: Krav til å gjennomføre en eller flere aktiviteter før en kan fremstille seg til eksamen i et gitt 
emne. Obligatoriske aktiviteter har ikke klagerett og har vurderingsuttrykket Godkjent/Ikke godkjent. En obligatorisk 
aktivitet framkommer vanligvis ikke på vitnemål og karakterutskrift 
 
Arbeidskrav: Krav som er satt som vilkår for å kunne fremstille seg til eksamen i et emne. Et arbeidskrav kan være en 
delvurdering med vurderingsuttrykk Bestått/Ikke bestått eller en obligatorisk aktivitet med vurderingsuttrykket 
Godkjent/Ikke godkjent. 
 

4 Andre kommentarer/endringsforslag til forskriften 

§2-2 Bachelorgrad 
d. «fullførte tre første studieår (180 studiepoeng) av fireårig grunnskolelærerutdanning etter forskrift om 
rammeplan» 
SAS: Fireårig grunnskolelærerutdanning er utgående. Skal det samme gjelde for femårig master i lærerutdanningen? I 
så fall bør det nevnes her. 
 
Merknad til § 2-2: 
«Fordypningsemner som skal inngå i en fri bachelorgrad bør som hovedregel være av minimum 7,5 studiepoeng 
omfang.» 
SAS: Minste antall studiepoeng for et emne er senere i forskriften angitt til 5 sp. Da virker det ikke konsistent at det 
skal være 7,5 sp for fordypningsemner i en fri bachelorgrad.  
 
§ 3-3 Antall avsluttende emner og delvurderinger 
(2) For emner på 10 studiepoeng eller mindre skal det kun gis én delvurdering. Viserektor for utdanning og 
studiekvalitet kan gi dispensasjon fra denne bestemmelsen i særlige tilfeller. 
 
SAS: Dersom et emne kun har én delvurdering, så har det ingen delvurdering i det hele tatt, kun én vurdering, m.a.o. 
erstatt «delvurdering» med «vurdering». 
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I merknad §3-3 står: «(2) Med delvurdering menes vurdering som leder frem til et sensurvedtak». Det er uklart 
hvorvidt et arbeidskrav er en vurdering og omfattes av bestemmelsen. Det avhenger av definisjonen på arbeidskrav.  
 
§ 3-4 Studieplan  
(1) Det skal fremgå av studieplanen hvilke vurderinger i studiet som skal inngå på vitnemål eller karakterutskrift eller 
regnes inn i karakter på vitnemål eller karakterutskrift, og hvilke vurderingsuttrykk som benyttes i henhold til 
universitets- og høyskoleloven § 3-9 sjette ledd. 
 
Nytt forslag: 
(1) Det skal fremgå av studieplanen hvilke vurderingsuttrykk som benyttes og dersom et emne består av flere 
delvurderinger, så skal vektingsforholdet mellom delvurderingene beskrives. Hvis ikke annet er nevnt, så er det kun 
den samlede vurderingen i emnet som fremkommer på vitnemål. 
SAS: Vanligvis så fremkommer kun en vurdering pr. emne på vitnemål. På karakterutskrift så ønsker imidlertid mange 
studenter at også delvurderingene skal være synlige.  
 
§ 3-5 Utdanningsplan 
(2) Utdanningsplanen skal bekreftes av studenten hvert semester for å være gyldig. Ved bekreftelse av 
utdanningsplanen, blir studenten automatisk meldt opp til undervisning og eksamen i obligatoriske emner. Studenten 
må selv melde seg til undervisning og eksamen i valgemner som studenten har studierett til. 
SAS: «Obligatorisk emne» er ikke entydig, da det kan finnes forskjellige obligatoriske emner avhengig av valg av 
studieretning/fordypning. I slike tilfeller, så vil studenten ikke bli meldt til obligatorisk emner, dersom de ikke har valgt 
studieretning/fordypning. Studenter som tar emner som går på flere campus vil heller ikke bli meldt opp automatisk, 
da studentene først må velge hvilken undervisningsaktivitet de skal ha (det vil si hvilken campus de skal ha 
undervisning på). Foreslår derfor en liten endring i teksten: 
(2) Utdanningsplanen skal bekreftes av studenten hvert semester for å være gyldig. Ved bekreftelse av 
utdanningsplanen, blir studenten vanligvis meldt automatisk opp til undervisning og eksamen i obligatoriske emner. 
Studenten må selv melde seg til undervisning og eksamen i valgemner som studenten har studierett til. 
 
Merknad til § 3-6 
Det står: 
(1) For emner med innhold som helt eller delvis overlapper hverandre, og som skal inngå i en grad, skal antall 
studiepoeng reduseres. Fakultetet avgjør omfanget av reduksjonen. Det gis reduksjon i det emnet som har dårligst 
karakter. 
For emner som er innpasset fra en annen utdanningsinstitusjon er hovedregelen at karakter ikke vises på vitnemål fra 
oss, i stedet står det «Innpasset». I disse tilfellene er det emnet ved USN som vektes ned, uavhengig av hvilket emne 
som har best karakter. 
Nytt forslag: (1) For emner med innhold som helt eller delvis overlapper hverandre, og som skal inngå i en grad, skal 
antall studiepoeng reduseres. Fakultetet avgjør omfanget av reduksjonen. Det gis vanligvis reduksjon i det emnet som 
har dårligst karakter. 
 
Merknad til § 4-5 Tap av studierett 
(1) Studieretten opphører når:  
a. studenten ved tre eksamensforsøk ikke har bestått eksamen i samme obligatoriske emne i et gitt studieprogram, og 
ikke er innvilget dispensasjon for et fjerde eksamensforsøk 
Føyet til «obligatoriske», og «i et gitt studieprogram», da det vel ikke er naturlig at studenten mister studieretten 
knyttet til f.eks. et valgemne eller til og med kanskje et emne som ikke er knyttet til det gitte studieprogrammet. 
c. studenten ikke har semesterregistrert seg innen fastsatt frist 
Føyd til «innen fastsatt frist» 
g. studenten ikke bekrefter og oppdaterer sin utdanningsplan innen fastsatt frist 
Føyd til «innen fastsatt frist» 
 
Merknad til § 4-6 Reaktivering av studierett  
Studieretten kan reaktiveres innen tre uker etter at studenten har mistet studieretten på bakgrunn av manglende 
semesterregistrering/betaling av semesteravgift, eller dersom studenten selv skriftlig bekrefter å ha trukket seg fra 
studiet. 
SAS: Hvis studenten har trukket seg, så er reaktivering av en studierett uaktuell.  
 
Merknad til § 5-2 Ikke bestått praksis 
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(2) Praksisperioden kan vurderes til «ikke bestått» ved manglende oppfylling av arbeidskrav og /eller tilstedeværelse. 
Føyd til «/eller» 
 
Merknad til § 6-1 Vurderingsformer 
(2) Følgende vurderingsformer kan benyttes, enten hver for seg eller i kombinasjon, individuelt eller gruppe:  
a. skriftlig skoleeksamen  
b. muntlig eksamen  
c. justerende muntlig eksamen (er ikke det en muntlig eksamen? At den er «justerende» har ikke noe med 
vurderingsform å gjøre) 
d. hjemmeeksamen  
e. praktisk eksamen  
f. mappevurdering  
g. løpende vurdering (kan bruke mappevurdering/delvurderinger?) 
h. bacheloroppgave (kan bruke oppgave) 
i. masteroppgave (kan bruke oppgave) 
j. rapport  
k. praksis  
l. feltarbeid (kan bruke praksis?) 
m. bestått på grunnlag av fremmøte (ikke en vurderingsform) 
 
Vi mener de vurderingsformene med gjennomstreking kan utgå og at man føyer til vurderingsformene 
«Innleveringsarbeide», «Praktisk eksamen» og «Oppgave». 
 
Kommentar til merknad til § 6-1 
 (2) f) siste setning: 
Skriftlig skoleeksamen kan ikke inngå i en mappe. 
Vi har lagt til «skole» for å presisere at det er denne eksamensformen som det dreier seg om. 
2) g) Med løpende vurdering menes emner der endelig karakter fastsettes på grunnlag av flere vurderinger. Løpende 
vurdering kan bare brukes innenfor teknologiske fag i henhold til veilederen til Nasjonalt råd for teknologisk utdanning 
(NRT). 
Her har man valgt å legge en definisjon inn i merknadsfeltet. Definisjoner bør samles. Hva er for øvrig forskjell på 
«løpende vurdering» og en vurdering som består av flere deler? Ingen, slik det fremgår av definisjonen og bør derfor 
fjernes. 
 
§ 6-2 Karaktersystem 
Det står: 
(3) Bokstavkarakterer skal brukes i et omfang som omfatter minst tre fjerdedeler av antall studiepoeng for 
studieprogrammet som helhet. 
I merknaden til samme punkt står det: 
(3) Vurderingsuttrykket «bestått»/«ikke bestått» kan benyttes i emner hvor annen karakterfastsetting er 
uhensiktsmessig. I den teoretiske delen av studieprogrammet, kan «bestått»/«ikke bestått» benyttes i et omfang på 
inntil en fjerdedel av studiepoengene. 
I merknaden er det spesifisert at Bestått/Ikke bestått kan brukes i en fjerdedel av studiepoengene i den teoretiske 
delen av studiet. Det er ikke spesifisert i punkt 3. Der står det at bokstavkarakterer skal brukes i et omfang som 
omfatter minst tre fjerdedeler av studiepoeng for studieprogrammet som helhet, og ikke bare i den teoretiske delen. 
 
(5) Delvurderinger som inngår i grunnlaget for endelig karakterfastsetting skal ha samme vurderingsuttrykk, og hver 
delvurdering skal bestå av én vurderingsform. 
(5) Har ingen ønskelig funksjon, da det brukes kun karakterregel fra A-F og Bestått/Ikke bestått (eventuelt 
godkjent/ikke godkjent i forbindelse med arbeidskrav). En blanding av karakterutrykkene får ingen konsekvenser 
utover at man kan stryke på hver delvurdering. Hvis det er et poeng å påpeke at «hver delvurdering skal bestå av en 
vurderingsform, så kan det fremkomme under §6-1 (2) 
 
Merknad til § 7-2 Arbeidskrav  
(1) Med arbeidskrav menes all form for prøving som er satt som vilkår for å ha rett til å avlegge eksamen, delta i 
praksis eller følge normal studieprogresjon, men der resultatet ikke inngår i beregningsgrunnlaget for 
karakterfastsettelsen. Eksempler er obligatoriske innleveringer, prøver, laboratorieøvelser, prosjektarbeid eller andre 
obligatoriske krav som inngår i et emne. 
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Se eget forslag til definisjon. I denne beskrivelsen så kan et «godkjent arbeidskrav» være et krav for å følge normal 
studieprogresjon. Det er uheldig. Normal studieprogresjon bør være knyttet til krav om beståtte emner, ikke andre 
elementer.  
 
§ 7-3 Obligatoriske aktiviteter og krav til tilstedeværelse 
Begrepene «Arbeidskrav» og «Obligatorisk aktivitet» er begge brukt i forskriften, men det fremgår ikke tydelig hva 
som er forskjellen. Se eget forslag. 
 
§ 7-6 Oppmelding til eksamen  
(1) Studenter som har godkjent utdanningsplan innen fastsatt frist, blir automatisk meldt opp til eksamen. Privatister 
og enkeltemnestudenter blir oppmeldt når søknad er godkjent. 
Dette er ikke korrekt, jf. kommentarer knyttet til § 3-5 over: Nytt forslag: 
(1) Studenter som har godkjent utdanningsplan innen fastsatt frist, blir vanligvis automatisk meldt opp til eksamen. 
Privatister og enkeltemnestudenter blir oppmeldt når søknad er godkjent. 
 
§ 7-9 Antall eksamensforsøk 
(1) En student kan avlegge eksamen i det samme emnet inntil tre ganger. 
Nytt forslag: (1) En student kan avlegge eksamen i det samme eller et ekvivalent emne inntil tre ganger. 
 
§ 7-12 Utsatt eksamen ved gyldig fravær 
(3) Studenter som ikke avlegger eksamen, må senest innen én uke etter eksamensdato eller fastsatt frist levere 
skriftlig dokumentasjon for gyldig fravær. Dokumentasjonen må angi eksamensdato, og skal som hovedregel være 
datert senest på eksamensdagen eller dato for innleveringsfrist. 
Spørsmål: Det bør stilles krav til dokumentasjon fra autorisert fagperson f.eks. sakkyndig spesialist, legeerklæring e.l. 
 
§ 8-5 Begrunnelse for karakterfastsettelse 
(2) Krav om begrunnelse må fremsettes skriftlig innen én uke etter at sensuren er kunngjort for studenten. 
Begrunnelse skal normalt være gitt innen to uker 
Nytt forslag: (2) Krav om begrunnelse må fremsettes innen én uke etter at sensuren er kunngjort for studenten. 
Begrunnelse skal normalt være gitt innen to uker etter at kravet er fremsatt. 
 
§ 8-8 Fusk 
d. dersom besvarelsen åpenbart er utarbeidet av andre 
Fjern «åpenbart» 
 
§ 9-1 Vitnemål og karakterutskrift 
(6) Vitnemål for oppnådd grad utstedes i ett eksemplar. Dersom det blir sannsynliggjort at vitnemålet er tapt, utstedes 
duplikat mot vederlag. 
 
Det kan være tilfeller hvor det er veldig vanskelig å få utstedt et duplikat. Det er hvis vitnemålet som ble utstedt ikke 
er lagret som kvalifikasjon i FS, eller at kopi ikke ligger i noen form for arkiv, hverken digitalt eller papir. Da vil det ikke 
være mulig å gjenskape vitnemålet, siden vi ikke har tekst på side 2 for vitnemålet. I de tilfellene utstedes skriver vi i 
stedet en bekreftelse på oppnådd grad vedlagt en karakterutskrift (hvis karakterutskrift heller ikke eksisterer, kan 
emnene og resultatene heller skrives inn på bekreftelsen). Dette gjelder i de aller fleste tilfeller vitnemål som er 
utstedt for mange år siden. 
 
Det burde kanskje derfor komme med en merknad til dette punktet, hvor man spesifiserer at det i enkelte tilfeller kan 
skrives ut en bekreftelse i stedet. Nytt forslag: 
Vitnemål for oppnådd grad utstedes i ett eksemplar. Dersom det blir sannsynliggjort at vitnemålet er tapt, utstedes 
vanligvis et duplikat mot vederlag eller en bekreftelse. 
 
Ny 9-1 (X): Studenter som forbedrer karakter i et emne etter at grad er oppnådd, vil få anmerking på vitnemålet om 
at karakter i emnet er forbedret etter at graden ble oppnådd. 
 
Merknad til § 9-1 
(7) En karakterutskrift forstås vanligvis som en dokumentasjon som viser emne og karakter. 
Her er en definisjon, men bør den samles med de øvrige? Karakterutskrifter viser for øvrig også hvor mange 
studiepoeng emnet utgjør, og hvilket år og semester det ble tatt. 
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§ 9-2 Diploma supplement  

(1) Sammen med utstedelse av vitnemål skal det utferdiges Diploma Supplement og er kun gyldig sammen med 
vitnemålet.  

 
Denne setningen gir ikke mening. Forslag til omskriving:  
Sammen med utstedelse av vitnemål skal det utferdiges Diploma Supplement. Dette er kun gyldig sammen med 
vitnemålet 
 

(2) Diploma supplement er et internasjonalt vitnemålstillegg som gir en utfyllende beskrivelse på engelsk av 
kvalifikasjonene studenten har oppnådd. 

 
DS utstedes for hver enkelt vitnemålsgivende kvalifikasjon, så denne bør angis som entall i setningen over, altså «… 
kvalifikasjonen studenten har oppnådd» 
 
 
Hilsen Hans Jacob Berntsen 
seksjonssjef 
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Forskrift om endring i forskrift om graden philosophiae doctor (ph.d.) og 

forskrift om opptak ved Universitetet i Søraust-Noreg 

 

Saka i korte trekk 

Som følgje av endring av institusjonskategori frå høgskule til universitet er det naudsynt å endre namn i 

institusjonens forskrifter gitte i medhald av lov om universiteter og høyskoler.  

 

Forslag til vedtak 

1. Styret ved Universitetet i Søraust-Noreg vedtek namneendring i forskrift om graden 

philosophiae doctor (ph.d.) ved Høgskolen i Sørøst-Norge i tråd med vedlegg 1. 

 

2. Styret ved Universitetet i Søraust-Noreg vedtek namneendring i forskrift om opptak ved 

Høgskolen i Sørøst-Norge i tråd med vedlegg 2. 

 

3. Endringane vert gjorde gjeldande straks. 

 

Saksopplysningar 

Følgjande vedtak ble fatta i statsråd den 4. mai 2018: 

 

«Med hjemmel i lov 1. april 2005 nr. 15 om universiteter og høyskoler § 1-2 annet ledd godkjennes 

Høgskolen i Sørøst-Norge som universitet med navnet Universitetet i Sørøst-Norge fra 4. mai 2018.».  

 

Som følgje av dette er det naudsynt å gjere endringar i universitetets forskrifter slik at desse angir korrekt 

institusjonsnamn, forkortingar og kategori. Ei slik namneendring i formelle forskrifter kan berre gjerast i 

forskrifts form, og med publisering på www.lovdata.no. 

 

  

Saksdokument:  

 
1. Vedlegg 1: 

         Forskrift om endring av forskrift om graden philosophiae doctor (ph.d.) ved Høgskolen i Sørøst- 

         Norge. 

 

 

  

Dokumentdato: 29.05.2018  

Sakshandsamar: Synnev Aas Aaby 

Saksnummer: 18/04412-1  
Sakstilgang: Møtedato: 

Styret ved 

Universitetet i 

Søraust-Noreg 

11.06.2018 

   

SAKSFRAMLEGG 
___ ___ 

  

   



 

www.usn.no Vår referanse, 18/04412-1 Vår dato: 29.05.2018 

___ 

Side 2 av 2 
 

 

2. Vedlegg 2: 

         Forskrift om endring av forskrift om opptak ved Høgskolen i Sørøst-Norge. 

 

 

 

Petter Aasen 

Rektor 



Forskrift om endring i forskrift om graden philosophiae doctor (ph.d.) ved Høgskolen i 

Sørøst-Norge 

 

Hjemmel: Fastsatt av styret for Universitetet i Sørøst-Norge 15. juni 2018 med hjemmel i lov 1. april 

2005 nr. 15 om universiteter og høyskoler (universitets- og høyskoleloven) § 3-3, § 3-9 og § 4-13. 

                                                                           

                 I 

I forskrift 14. desember 2017 nr. 2411 Forskrift om graden philosophiae doctor (ph.d.) ved Høgskolen 

i Sørøst-Norge gjøres følgende endringer: 

  

«Høgskolen i Sørøst-Norge» endres til «Universitetet i Sørøst-Norge». 

  

«HSN» endres til «USN». 

  

«Høgskolen» endres til «Universitetet». 

  

                                                                                         II 

Endringene trer i kraft straks. 



       Forskrift om endring i forskrift om opptak til Høgskolen i Sørøst-Norge   

                                                                           

Hjemmel: Fastsatt av styret ved Universitetet i Sørøst-Norge 15. juni 2018 med hjemmel i lov 1. april 

2005 nr. 15 om universiteter og høyskoler (universitets- og høyskoleloven) § 3-6 og § 3-7, forskrift 1. 

desember 2005 nr. 1392 om krav til mastergrad og forskrift 6. januar 2017 nr. 13 om opptak til høgre 

utdanning. 

 

                 I 

I forskrift 14. desember 2017 nr. 2225 Forskrift om opptak til Høgskolen i Sørøst-Norge gjøres 

følgende endringer: 

  

«Høgskolen i Sørøst-Norge» endres til «Universitetet i Sørøst-Norge». 

  

«HSN» endres til «USN». 

  

«Høgskolen» endres til «Universitetet». 

 

«Høyskolen» endres til «Universitetet». 

 

 

«Høyskolestyret» endres til «Universitetsstyret». 

 

                                                                                           II 

Endringene trer i kraft straks. 
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Oppnemning av medlem i skikkavurderingsnemnda 

 

Saka i korte trekk 

Rektor ber styret om å nemne opp eit nytt medlem av skikkavurderingsnemnda som følgje av at Solveig 
Hortemo sluttar i stillinga som rektor. Hortemo byrjar i ny stilling 1. juni, og vil etter dette ikkje 
representere praksisfeltet.  
 

Forslag til vedtak 

1. Styret nemner opp Morten Antonsen, som representant for praksisfeltet i 

skikkavurderingsnemnda for perioden 1. juni 2018 – 31. mai 2021. 

 

Saksopplysningar 

Skikkavurdering er heimla i universitets- og høgskuleloven og i forskrift om skikkavurdering i høgare 
utdanning. Vitnemål for fullført utdanning føreset at studenten er vurdert som skikka for yrket, jf. 
universitets- og høgskuleloven § 4-10.  

 
Skikkavurdering av studentar inngår i USN sine studieprogram på bachelor- og masternivå, og inkluderer 
mellom anna lærarutdanning, sjukepleiarutdanning, barnevernspedagog-, radiograf-, optikar-, 
vernepleiar-  og jordmorutdanning. Skikkavurdering skal inngå i ein heilskapsvurdering av studentanes 
faglege og personlege føresetnader for å kunne fungere i den profesjonen studenten utdannar seg til. 
Forskrifta vektlegg at ein student som utgjer ein mogleg fare for barnehagebarns/elevars eller pasientars, 
klientars og brukaras liv, fysiske og psykiske helse, rettar og tryggleik, ikkje er skikka for yrket.  

 
I § 7 i forskrifta  er det fastsett kven som skal vera medlemmar. Medlemmane vert oppnemnde for 3 år 

om gongen, studentrepresentantane for eitt år. Fagleg leiar for avdeling eller fakultet eller tilsvarande 

funksjon skal vera med. Det vert grunngjeve med at det er relativt få skikkavurderingssaker, og at det 

difor er ønskeleg at medlemmane til nemnda sjølve er til stades ved saksbehandlinga for å byggja opp 

kompetanse og røynsle. 

 

Ved USN vil to eller fleire fakultet vera omfatta av skikkavurdering. Samansetjinga av nemnda tar primært 

omsyn til dei store profesjonsutdanningane som har saker. 

 

I samband med at ein representant frå praksisfeltet for lærarutdanning sluttar i stillinga si, og med den 

nye jobben forlèt praksisfeltet, har institusjonsansvarleg for lærarutdanningane foreslått ein ny kandidat. 

Morten Antonsen, pedagogisk leiar i Idrettsparken barnehage i Kongsberg, har vore praksislærer i fire år. 

 

  

Dokumentdato: 23.05.2018  

Sakshandsamar: Ann Marit Roterud Espe 

Saksnummer: 18/01556-6  
Sakstilgang: Møtedato: 

Styret ved 

Universitetet i 

Søraust-Noreg 

11.06.2018 

   

SAKSFRAMLEGG 
___ ___ 
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Skikkavurderingsnemnda har ni medlemmar. To av medlemmane er i dag menn, og me har ingen 

mannlege representant frå praksisfeltet. Ein mannleg representant vil bidra til ein betre kjønnsbalanse i 

nemnda. 

 

Vurdering 

Det er vurderinga til rektor at Morten Antonsen vil vera ein god representant for praksisfeltet, og rektor 

rår til at han vert oppnemnd til skikkavurderingsnemnda for gjeldande periode. 

 

Petter Aasen 

rektor 
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Oppnemning av studentrepresentantar til klagenemnda ved Universitetet i 

Søraust-Noreg 

 

Saka i korte trekk 

Med bakgrunn i at det er valgt nye studentrepresentantar av Studentparlamentet, skal styret oppnemne 
nye studentrepresentantar. 
 

Forslag til vedtak 

 

1. Styret oppnemner studentrepresentantar til klagenemnda ved Universitetet i Søraust-Noreg for 
perioden 1. august 2018 til 30. juli 2019. 
 

2. Styret oppnemner følgjande studentrepresentantar til klagenemnda etter forslag fra 
Studentparlamentet: 
 
Faste studentrepresentantar: 
 
Mohammed Nasser     Camilla Rønnevik 
 
Vararepresentantar: 
 
Erland Lønnerød      Fride Hoem Ingeborgvik 
Mats Langseth Guttormsen    Laila Sundet 
Mathias Sættem Vegelbo     Helena Maria Schäffer 
       Herborg Maria Børve Rasmussen 
       Maria Annie Tveitan 

 
Studentrepresentantane med personleg vara blir oppnemnd i ett år av gangen i etter lov om 
universiteter og høyskoler § 5-2. 
 

Saksopplysingar 

Av delegasjonsreglementet punkt 2.1.5 går det fram at styret sjølv skal oppnemne medlemmer, inkludert 
Båe studentmedlemmer og ansattmedlemmer, til klagenemnda ved Universitetet i Sørøst-Norge. 
Studentmedlemmene blir oppnemne etter forslag fra Studentparlamentet. 

 

  

Dokumentdato: 25.05.2018  

Sakshandsamar: 

Catrine Schøne 

Brodwall 

Saksnummer: 17/08462-3  
Sakstilgang: Møtedato: 

Styret ved 

Universitetet i Sørøst-

Norge 

11.06.2018 

   

SAKSFRAMLEGG 
___ ___ 
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Klagenemnda ved Universitetet i Sørøst-Norge skal behandle klager over enkeltvedtak, fuskesaker og 
andre klagesaker for studentane, jf. lov om universiteter og høyskoler § 5-1. Klagenemnda består av fem 
medlemmer med personlege varamedlemmer. 
 
Leder og varamedlem for leder skal fylle de lovbestemte krav for lagdomarar, kan ikkje være tilsett ved 
universitetet, og blir oppnemne av styret med ei funksjonstid på tre år. 
 
To av medlemmene skal være tilsett og blir oppnemne av styret med ei funksjonstid på tre år. To av 
medlemmene skal være studentar. Disse blir oppnemne av styret etter forslag fra Studentparlamentet 
ved Universitetet i Sørøst-Norge med ei funksjonstid på ett år. 
 
Klagenemnda si samansetning bør ta hand om hensyn til kjønnsfordeling og variert deltaking fra 
studiestadane og utdanningsområda. Medlemmer av universitetet sitt styre kan ikkje være medlem av 
klagenemnda. Medlem og varamedlem vil inneha sitt verv inntil nytt medlem er oppnemnd, sjøv om 
funksjonstida er utløpt. 
 
Klagenemnda avgjer saker i møte. Klagenemnda kan fatte vedtak når leder, eller varamedlem for leder og 
to andre medlemmer er til stades. Vedtak om bortvising, utestenging, om at en student ikkje er 
skikka, inndraging og karantenetid blir treft med minst to tredel fleirtal. I øvrige saker fattar 
klagenemnda vedtak ved alminneleg fleirtal. Klagenemnda sine vedtak i klagesaker er endelege. Nasjonal 
klagenemnd for klagesaker etter lov om universiteter og høyskoler §§ 4-7 til 4-10 er klageinstans for 
vedtak fatta etter disse bestemmingane. 

   

 

 

 

Petter Aasen 

Rektor 
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Søknad om akkreditering av nytt studieprogram - Nordisk master i 

friluftslivstudier (NoFri) 

 

Saken i korte trekk 

Saken omhandler akkreditering av ny toårig master med foreslått navn Nordisk Master i Friluftsliv Studier 

(NoFri). Studieprogrammet er en internasjonal fellesgrad med et omfang på 120 stp. i samarbeid med tre 

andre nordiske utdanningsinstitusjoner, med planlagt oppstart høst 2019. USN er koordinerende 

institusjon. 

Sakkyndig komite har vurdert deler av søknaden og konkludert med at studiet oppfyller de aktuelle 

kravene i forskrift om kvalitet i høyere utdanning og studietilsynsforskriften. Søknad med studieplan og 

emneplaner har videre blitt behandlet og godkjent i Utvalg for utdanningskvalitet (UFU). 

 

Styret skal i henhold til delegasjonsmatrisen ved USN vedta akkreditering av nye studieprogram f.o.m. 61 

stp. Saken legges på grunnlag av dette fram for styret.  

 

 

Forslag til vedtak 

1. Styret ved USN vedtar akkreditering og etablering av studieprogrammet Nordisk master i 

friluftslivstudier (NoFri).  

2. Styret forutsetter at merknader fra Utvalg for utdanningskvalitet tas til etterretning av 

fakultetet. 

3. Igangsetting av studiet forutsetter eget styrevedtak i den årlige studieporteføljesaken. 

 

Saksopplysninger 

Bakgrunn 

Fakultet for humaniora, idretts- og utdanningsvitenskap (HIU) har i søknad opprinnelig datert 5.2.18 søkt 

om akkreditering av et nytt masterprogram kalt Nordisk Master i Friluftsliv Studier (NOFRI). Studiet er 

planlagt som en fellesgrad i nordisk friluftsliv og har sin opprinnelse i et mangeårig samarbeid mellom fire 

nordiske utdanningsinstitusjoner: USN, Norges Idrettshøgskole (NIH), Københavns Universitet (KU) og 

Gymnastik- och idrottshögskolan (GIH) i Stockholm. Studiet er støttet med 1, 5 mill. danske kroner 

gjennom Nordisk Ministerråd. 

 

Det friluftslivsfaglige miljøet i Bø ledet i flere år et felles bachelorstudium i Nordisk friluftsliv. Det 

foreslåtte mastergradsprogrammet bygger dermed videre på fakultetets profil og tidligere erfaring 

 Dokumentdato: 31.05.2018  

Saksbehandler: 

Trond Magnus Vaaga-

Dyrseth 

Saksnummer: 16/08781-33  
Saksgang: Møtedato: 

Styret ved 

Universitetet i Sørøst-

Norge 

15.06.2018 

   

SAKSFREMLEGG 
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innenfor fagområdet friluftsliv. De fire samarbeidende institusjonene skal hver bidra med minst 30 

studiepoeng inn i masterprogrammet. USNs andel av det nye tilbudet består av et akkreditert emne som 

allerede inngår i Master i kroppsøving, idrett og friluftsliv (1312 Nature experience, embodiment and 

meaning, 15 stp) (vedlegg 3 s. 26) og opprettelse av et felles emne på 30 stp som utgjør masteroppgaven 

(vedlegg 3 s. 53). Fagpersoner fra USN vil også bidra i et fellesemne i vitenskapsteori og metode 

(Undervist ved NIH). 

 

Saksgang og rammer for etablering av nye studietilbud  

Akkreditering og etablering av studietilbud er en omfattende prosess som kan beskrives i fem faser: 

1. Søknad om igangsetting av prosess for utvikling av nytt studietilbud, der det etter søknad gjøres en 

strategisk vurdering av 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), 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 utdanningsutvalg, b. studiet akkrediteres av viserektor for utdanning 

eller styret selv. USN benytter også ekstern sakkyndig vurdering av nye studieprogram som inngår i 

punkt 3. 

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

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

 

Søknad om igangsetting av prosess for utvikling av studietilbudet 

Tillatelse til igangsetting av prosess for utvikling av studietilbudet, tidligere kalt utredningstillatelse, ble 

gitt av styret ved HSN 30.9.16, sak 71/16. Styret gav samtidig fakultetet av ulike årsaker dispensasjon fra 

kravet om sakkyndig vurdering. På bakgrunn av skjerpede krav knyttet til fagmiljø i den gjeldende 

studietilsynsforskriften, har imidlertid viserektor i samråd med rektor i ettertid bestemt at studietilbudet 

måtte gjennom en forenklet sakkyndig vurdering opp mot kravene, nærmere bestemt Forskrift om 

kvalitet i høyere utdanning § 3-2 og studietilsynsforskriften § 2-3. 

 

Sakkyndig vurdering 

Sakkyndig komite ble oppnevnt av UFU den 6.4.18 med følgende medlemmer: 

 Professor Peter Fredman, NMBU 

 Førsteamanuensis Helga Synnevåg Løvoll, Høgskulen i Volda 

 Førsteamanuensis Ulrich Dettweiler, UiS 

 

Sakkyndig rapport ble mottatt 25.4.18. I rapporten skriver komiteen at studietilbudet «viser fram svært 

godt nivå og kan godkjennes etter at nedenstående krav er innfridd: 

 Tydeliggjøre studieledelse og styring av studieprogrammet. 

 Nevne emneansvarlige 

 Tydeliggjøre en rød tråd mellom de ulike emner og hvordan dette koples til emnenivå med 

emnenavn og emnebeskrivelser 

 Utvide kompetansen innen fagmiljøet i «kvantitativ metode» og «forvaltning av ressurser» 

innenfor friluftslivet» 

 

Fakultetet svarte opp komiteens punkter skriftlig den 22.5.18. Komiteen avla sin endelige og positive 

vurdering samme dag. 

 

Behandling i UFU og styret ved USN 

I henhold til USNs kvalitetssystem, som vist over og i rutine KS-1.1 Akkreditering og etablering av studier, 

skal viserektor for utdanning og studiekvalitet legge søknader om akkreditering fram for UFU. UFU skal i 

henhold til delegasjonsmatrisen ved USN godkjenne studie- og emneplaner. UFU gir deretter sin 

anbefaling til styret om akkreditering. Styret vedtar akkreditering, etablering og igangsetting av 

studieprogrammet.  
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Normalt er det søknadsfrist 1. juli for søknader om akkreditering av studieprogram ved USN med oppstart 

året etter. Dette studieprogrammet er søkt inn på et tidligere tidspunkt på grunn av konsortiets behov for 

avklaringer omkring akkreditering. 

 

UFU godkjente i sin behandling av saken studieprogrammets emneplaner og studieplan under 

forutsetning av at fakultetet tok til etterretning utvalgets to merknader, som er knyttet til studiets norske 

navn og beskrivelse av kostnader for studentene i USNs emneplaner. 

 

Vurdering 

Norske utdanningsinstitusjoner kan tilby fellesgrader sammen med institusjoner fra utlandet jfr. Forskrift 

om kvalitet i høyere utdanning kap 4. Krav til fellesgrader er nedfelt i samme forskrift § 4-2 og videre 

operasjonalisert av NOKUT i Studietilsynsforskriften.  

 

En fellesgrad kan være utfordrende fordi det krever godt faglig og administrativt samarbeid for å skape et 

helhetlig studietilbud. Fordelen med å organisere et samarbeid som en fellesgrad er at institusjonene 

sammen vil kunne være i stand til å tilby et kvalitativt bedre studietilbud, enn det som vil være mulig for 

én institusjon alene. Et tydelig ansvarsforhold mellom partene i samarbeidet er derfor viktig for å sikre at 

institusjonene klarer å utnytte sine fortrinn til fordel for kvaliteten i studiet.  

 

Partene har i dette samarbeidet om en nordisk master i friluftsliv etablert et godt faglig samarbeid over 

mange år, og studiet bygger i stor grad på etablerte emner hos de fire institusjonene. Rektor anerkjenner 

det arbeidet som er gjort, og ser merverdien et slikt studium kan tilføre USNs studieportefølje. 

Internasjonalisering og faglig samarbeid med utenlandske institusjoner er viktig og i tråd med USNs 

ambisjoner og strategier. 

 

En sakkyndig komite har vurdert studietilbudet i lys av de skjerpede kravene til fagmiljø i Forskrift om 

kvalitet i høyere utdanning § 3-2 og Studietilsynsforskriften § 2-3. Videre har Viserektor for utdanning og 

studiekvalitet, og USNs eget organ for kvalitetssikring, Utvalg for utdanningskvalitet, vurdert søknad, 

studieplan og emneplaner opp mot de gjeldende krav i forskriftene for mastergrader generelt og 

fellesgrader spesielt.  

 

Rektor baserer sin vurdering på de positive konklusjoner og vedtak som er gjort i saken, og har tillit til at 

USN vil forvalte sin rolle som koordinerende institusjon på godt vis i dette gradssamarbeidet. Det 

forutsettes at fakultetet tar til etterretning de merknader til emneplaner og studieplan som er gjort av 

UFU i saken. 

 

På dette grunnlaget fremmer rektor forslag til styret om akkreditering og etablering av Nordisk master i 

friluftslivstudier. Vedtak om igangsetting av studiet forutsetter styrets behandling i studieporteføljesaken 

høsten 2018. 

   

Vedlegg:  
1. Søknad om akkreditering av Nordisk master i Friluftsliv studier (NoFri) 

2. Studieplan 

3. Emneplaner  

4. Supplement til søknaden vedr. fagmiljø (Studietilsynsforskriften § 2-3)  

5. Rapport fra sakkyndig komite 

6. Fakultetets svar til sakkyndig rapport 

7. Sakkyndig komites endelige beslutning 

8. UFUs vedtak om godkjenning av studie- og emneplaner og anbefaling til styret om akkreditering 

 

 

Petter Aasen 

Rektor 



HØGSKOLEN I SØRØST-NORGE 

Søknad om akkreditering 

Nordic Master in Friluftsliv Studies (Outdoor Studies), (NoFri) 

Nordisk Master i Friluftslivs Studier (Nofri) 

29.01.2018 



Generelt om studiet 

Type studium (kryss av) 

Bachelorgradsstudium 

Høyskolekandidatstudium 

Kortere studium på lavere grad (nivå 6 i NKR) som ikke 

fører til en grad 

Videreutdanning 

X Mastergradsstudium 

Hvorvidt studiet skal tilbys som (kryss av) 

campus-/sted basert studium 

samlingsbasert studium 

desentralisert studium ved annet studiested, oppgi 

studiested: 

X 
Høgskolen i Sørøst-Norge 

Københavns Universitet, 

Norges Idrettshøgskole, 

Gymnastik og ldrottshøgskolan i Stockholm 

nettstudium 

nettstudium med samlinger 

deltidsstudium 

Overordnet om studietilbudet 
Som en innledning til hoveddokumentet, skal dere gi en overordnet beskrivelse av studietilbudet og 

hvordan det hører hjemme i organisasjonen for øvrig. 

Studiet er en felles mastergrad i nordisk friluftsliv mellom fire universiteter/høgskoler i norden. 

Prosjektet er støttet med 1.5 mill dk. kr fra Nordisk Ministerråd. 
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Om studiet skriver vi i søknaden til Nordisk Ministerråd: 

"NOFRI is designed as a joint master's degree programme run collaboratively by four Nordic 

Universities and departments; ane Danish, twa Norwegian and ane Swedish. The overall aim is to 

encourage Nordic cooperation to create high qua/ity and cross-border higher education in Nordic 

Friluftsliv Studies (Nordic Outdoor Studies) by constructing strong and productive academic networks 

ond colloboration to meet human, social, eu/tura/, economic and environmental needs. NOFRI aims at 

attracting talented students worldwide and are taught in English. 

The participating institutions have cooperated for over two to three decades in informal academic 

networks. Formal/y, the development of NO FRI build on the experiences and the networks established 

to run the joint ane-year bachelor program in Nordic Friluftsliv, which was offered in the period of 

2003 - 2013 and run collaboratively between the three partner countries. The start with, the 

bachelor's program, which also was multi-disciplinary and located in the intersection of eu/tura/ 

studies, sport science and pedagogical studies, was supported from the Nord i c Ministry Council." 

Studiet har sin opprinnelse i et sterkt nordisk samarbeid som det friluftslivsfaglige miljø i Bø har vært 

primus motor for. Igjennom mange år har fagmiljøet ledet det felles bachelorstudium i Nordisk 

friluftsliv og behovet for å skape flere muligheter for studentene på mastergradsnivået har vært 

merkbar ved alle institusjonen som er med i consortiet. 

Studiet ligger således i forlengelse av tidligere initativer og passer god sammen med profilen på våre 

studier som helhet. Fagmiljøets andel av det foreslåtte studium består av i hovedsak av et emne vi 

allerede har på vårt mastergradsstudium i kroppsøving, idrett og friluftsliv, samt delta kise i et 

fellesemne i vitenskapsteori og metode og opprettelsen av et felles 30 stp emne som er selve 

mastergradsoppgaven. De øvrige emner som inngår i studiet er emner ved samarbeidsinstitusjonene 

og også her er det tale om emner som er akkriditert og knyttet til mastergradsstudier. 

Om studiet 

"The overall structure of NOFRI is designed as a collective journey, in which the students spend at 

/east ane semester in each of the three countries, and mave between the semesters from ane country 

to the next. Moreover, the design is built on courses that a/ready exist, while at the same time, new 

courses will be developed. All courses, 25 ECTS in each country, wi/1 be apen to NOFRI as we/1 as to 

students of the host university. In addition, each country offers a joint research method course for 

NOFRI students of 5 ECTS and a thesis-semester of 30 ECTS. All partners wi/1 contribute to the 

teaching of the joint courses, ca/led NOFR/ 1, 2, 3, and as total, offer a minimum of 30 ECTS each 

consisting of teaching- and thesiscourses. 

The integrative structure, mobility and course con tent of the Joint Nordic Master in Friluftsliv Studies 

is presented in this made/, and described in more detail below. 
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NOFRI- <<where humans meet nature!)) Nature (landscape)- Culture- Human -Relations 

DEN MARK- l. Semester (30 ects) NORWAY- 2. Semester (30 ects) SWEDEN- 3. Semester (30 ects) 

Nofri 1. Quantitative methods (5 NO FRI 2: Qualitative methodology NOFRI 3: Research design and Method 

ects) (5 ects) (5 ects) 

NIGK14010U: Outdoor recreation MAS 426 Landscapes, outdoor Friluftsliv in periurban landscapes (10 
-planning and management (7,5 practices and identities (10 ECTS) ECTS) 
ECTS) 

1312 Nature experience, Pedagogical perspectives in Friluftsliv 
NO FRI (DK) Friluftsliv and embodiment and meaning (15 ECTS) (15 ETCS) 
udesko/e- education o utside the 
classroom (10 ECTS) 

NO FRI (DK) Nature Perception -
Theories and Methods for 
lnvestigation (7,5 ETCS) 

Joint Master Thesis- 30 ects- 4th semester 

- students distributed equally between the partner institutions, co-supervised by o ne main supervisor from the host 

HEl and a second supervisor from one of the other partner HEls; cross-marked by involving all partner HEls 

The first semester of the two-years of the NOFRI studies starts in Denmark in the beginning of 

September for eve ry eohort, and for the first time in September 2018. The students and sta ff from 

all partner institutions wi/1 meet at an introduetory eourse NOFR/1- the first of three joint NOFRI 

eourses - to give an overview on Nordie Comparative Friluftsliv Studies post and present, whieh 

include a jointly developed introduetion to quantitative methods and researeh design. 

The rest of the first semester wi/1 be dedicated to studies of friluftsliv (outdoor studies) in a Danish 

perspective and within the con text of Danish eu/ture, history and landscape, paying a special 

attention to the sea and coasta/ cultures, nature management, health promotion of urban active 

outdoor living and teaching outside the classroom (udesko/e). The students will live and study at 

Skovskolen outside Copenhagen, following study-programmes offered collaboratively by the 

University of Copenhagen. 

The second semester wi/1 be spent in Norway, studying friluftsliv within Norwegian cultural-historiea/ 

and comparative perspectives, emphasizing friluftsliv as a dynamic and eu/tura/ly diverse cultural

sociologiea/ phenomenon and field of education inside and outside of school. In addition, the 

Norwegian experience wi/1 highlight friluftsliv particularly in winter and in mountainous and fore sted 

landscapes. Scrutinized and diseussed are als o a diversity of entrepreneurial and innovative "green" 

approaches to the friluftsliv. The second joint NOFRI eourse {NOFRI 2) focuses on current eu/tura/ and 

social developments and environmental issues in Nordic Comparative Outdoor Studies, and discusses 

its relations to education, health and sustainability. Moreover, it wi/1 highlight perspectives and 

design of qualitative methodologies and writing as an integrative part of the research process. The 

students wi/1 stay every-second year in the campuses in Bø and Oslo, respectively. However, stoff 

from both col/aborating institutions wi/1 de/iver the eourses each year (semester). 

The third semester in Sweden pays partieular attention to urban adventures and urban landscapes 

and environmental aspects. New types of users and new user demands are highlighted and the 
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students' ability to use perspectives of intersectionality, health and sustainabi/ity. The focus of the last 

joint course in Sweden (NOFRI 3} will be on preparation of the students for their master-thesis, 

dealing with themes such as the development of research themes, literature reviews, research 

questions and design, including ethical issues and clearance. The exam for this course consists of each 

student working out a proposal for his/her master project, under co-supervision of the NOFRI 

consortium. 

In the fourth semester, the students wi/1 be registered in equa/ numbers at each institution and work 

out their master the sis under the guidance of one of the Jour partner universities. The the sis will be 

crossmarked according to a structure involving all partner HEls. To summarize, all institutions wi/1 

offer at !east 30 ECTS each, made up of courses from 2.5-15 ECTS, a thesis af 30 ECTS, in addition 

contributing to the joint NO FRI courses. 

The development of NoFri is firmly embedded in the strategic goals of all Jour partner-institutions. In 

the consortium, the re is strong commitment and broad institutional support to develop a joint Nordic 

master degree, both at the leadership leve/ and among academic and administrative stoff. The 

participating partners believe that a joint master in Nordic Friluftsliv Studies wi/1 contribute 

significantly to educating young people worldwide to meet human, social, eu/tura/ and environmental 

needs for sustainab/e and critical perspectives on everyday life, planning, health promotion and 

education in modem society. 

NoFri expect the students to take employment in the private, civic or public sectors, and work as a 

manager or administrator in (eco-)tourism, health, recreation, management or teaching in nature 

and green areas. With a bachelor's degree from a teachers' education, or another formal teacher 

certificate, jobs in the education sector wi/1 be open, such as in kindergartens, primary schools, 

secondary schools, folk high schoo/s or boarding schools. Even jobs in higher education may be 

availab/e, if combined with the further studies for P hO degrees." 

Forutsetninger for akkreditering 

(studietilsynsforskriften § 2-1) 

Vedlegg til forutsetninger for akkreditering 
Marker med <<Ikke relevant» dersom et vedlegg ikke er aktuelt for studiet 

Firmaattest fra Brønnøysundregisteret (nye private institusjoner) 

Styringsordning (nye institusjoner) 

Styrevedtekter (nye institusjoner) 

Eksamensreglement og, eller inkludert, institusjonens 

bachelorgradsreglement (nye institusjoner) 

Andre relevante reglementer (nye institusjoner) 

Vedlegg nr. 

Ikke relevant 

Ikke relevant 

Ikke relevant 

Ikke relevant 

Ikke relevant 
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Reglement for klagenemnd + ev. avtale om samarbeid om Ikke relevant 

klagenemnd (nye institusjoner) 

Bestemmelse læringsmiljøutvalg (nye institusjoner) Ikke relevant 

Mal for utdanningsplan (nye institusjoner) Ikke relevant 

Vitnemål og Diploma Supplement (alle) Ikke relevant 

Systembeskrivelse av kvalitetssikringssystem (nye institusjoner) Ikke relevant 

Beskrivelse av kvalitetsarbeidet. Gjelder kun den delen av Ikke relevant 
kvalitetsarbeidet som beskriver kvalitetssikringen av studier pfi 
ph.d.-nivfl (For søkere om Ph.d.-studium for første gang). 

Vedlegg til krav til studietilbudet: Vedlegg nr. 
Marker med <<Ikke relevant» dersom et vedlegg ikke er aktuelt for studiet 

Studieplan og emneplaner 1 

Strategi og handlingsplan Ikke relevant
Avtaler om internasjonalisering: intensjonsavtalene, samt 

mobilitetsavtaler 

Avtaler om studentutveksling (juridisk bindende) Ikke relevant 

-studiet

bygger på

dette

Leieavtaler og andre avtaler dersom institusjonen tar i bruk infrastruktur Ikke relevant 

eksternt 

Søknad til Nordisk ministerråd 4 

Signert(e) praksisavtale(r) Ikke relevant 

For nettstudier (kun nettstudium eller i kombinasjon med stedbasert Ikke relevant 

studium) kommer i tillegg: 

Studieplan for nettstudiet (hvis relevant) Ikke relevant 

Prosedyre for opplæring i nettstudier for studenter og lærere Ikke relevant 

Dokumentasjon av læringsplattform for nettstudentene Ikke relevant 

Dokumentasjon av nett-/faglærernes rutiner for oppfølging av Ikke relevant 

nettstudenter (som responstid osv.) 

Vedlegg til krav til fagmiljø: Vedlegg nr. 
Marker med «Ikke relevant» dersom et vedlegg ikke er aktuelt for studiet 

CV for alle som inngår i studiets fagmiljø (CV-ene skal følge malen) 

Publikasjonslister for de siste fem årene før gjeldende søknadsfrist  

Ligger sammen med CV-en til den enkelte 

Eventuell annen dokumentasjon på kunstnerisk utviklingsarbeid og/eller Ikke relevant 

faglig utviklingsarbeid. 
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Dokumentasjon på nasjonale og internasjonale samarbeid og nettverk som Ettersendes 

fagmiljøet deltar aktivt i 

Dokumentasjon av opplæringsprogram for nettlærere 

Vedlegg til utfyllende bestem meler for fellesgrader: Vedlegg nr. 
Marker med «Ikke relevant» dersom et vedlegg ikke er aktuelt for studiet 

Samarbeidsavtale som regulerer ansvarsforholdet mellom partene 6 

(konsortiumavtale) 

Rutiner for kvalitetssikring og kvalitetsutvikling av fellesgraden (dersom .. 

dette ikke inngår i samarbeidsavtalen/konsortiumavtalen) 

Tabell l: Forventet antall studenter ved studietilbudet 
Studenter Studenter 

Antall studenter ved studietilbudet det søkes om totalt første totalt ved full 

studieår drift 

Antall fulltidsstudenter 20 40 

Antall deltidsstudenter 

Antall nettstudenter fulltid 

Kommentar: 

Disse studentene kommer i tillegg til ordinære studenter på de emnene som allerede inngår i 

mastergraden i kroppsøving, idrett og friluftsliv 
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Tabell2 og 3: Fagmiljøets planlagte faglige bidrag i studiet 

Tabell 2: for fagmiljøet som bidrar med mer enn O.l årsverk i studiet 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 l 
Ansatte som Stillings-betegnelse Ansett-elses- Faglige årsverk i studiet Årsverk i andre Undervisnings- Ekstern praksiserfaring6 l 
bidrar faglig l forhold studier /veilednings-

2 oppgi studium område i studiet 
og inst. Navn• 

Total3 U&V FoU Annet Antall år Årstall 

Per Ingvar Førsteamanuensis Fast 100% 0,8 0,3 0,50 Institutt for Økofilosofi og 

Haukeland stilling friluftsliv, idrett økopedagogikk 

HSN og kroppsøving: Vitenskapsteori og metode 

MA i Veiledning 

Kroppsøving, 

idrett og 

friluftsliv 

BA i friluftsliv, 

l kultur og 

naturveiledning 

Tommy Førsteamanuensis Fast 100% 0,6 0,2 0,3 0,1 Institutt for Sosiologiske perspektiver 

Langseth stilling friluftsliv, idrett på friluftsliv 

HSN og kroppsøving: 

MA i Veiledning 

Kroppsøving, 

idrett og 

friluftsliv 

BA i friluftsliv, 

kultur og 

naturveiledning 

Erling Krogh Førsteamanuensis Fast 20% stilling 0,2 0,1 0,1 Institutt for Naturbruk 

HSN friluftsliv, idrett Erfaringslæring 

og kroppsøving: Fenomenologi 

Er inne på Veiledning 

enkelte 

forelesninger på 

BA i friluftsliv 
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Geir Førstelektor Fast 100% 0,4 0,1 0,3 Institutt for læring i natur 

Grimeland stilling friluftsliv, idrett Klatring 

HSN og kroppsøving: Friluftsliv i skolen 

Faglærer i idrett Veiledning 

og kroppsøving 

Master i 

lærerutdanning 

Andre Horgen Førsteamanuensis Fast 100% 0,4 0,1 0,3 Institutt for Friluftslivs historie 

stilling friluftsliv, idrett Friluftsliv- HMS 

HSN og kroppsøving: Veiledning 

MA i 

Kroppsøving, 

idrett og 

friluftsliv 

BA i friluftsliv, 

kultur og 

naturveiledning 

Kirsten W. Høgskolelektor Fast 100% 0,4 0,1 0,3 Institutt for Administrerer studiet 

Houe stilling friluftsliv, idrett Praksis oppfølging 

HSN og kroppsøving: 

l 
BA i friluftsliv, 

kultur og 

naturveiledning 

Kirsti Gurholt Professor Fast 100% 0,8 0,3 0,5 Øvrige studier på Friluftsliv, kulturstudier, 

Stilling NIH pedagogikk 

Norges 

idrettshøgskole 

Thomas Vold Førsteamanuensis Fast 100% 0,6 0,1 0,5 BA i friluftsliv NIH Friluftsliv og reiseliv 

Stilling 

Norges 

idrettshøgskole 

Jørgen Førsteamanuensis Fast 100% 0,7 0,2 0,5 BA i friluftsliv NIH Friluftsliv, coaching og 

Weidemann Stilling treningslære 

Eriksen Norges 

idrettshøgskole 

Erik Mygind Førstemanuensis Fast 100% 0,8 0,4 0,4 Øvrige studier Friluftsliv og uteskole 

Stilling ved ved 

Københavns Københavns 

Universitet Universitet 

Søren Førsteamanuensis Fast 100% 0,7 0,3 0,4 Leder Center for Friluftsliv, børn og natu 

Præstholm Stilling børn og natur 

Københavns ved Københanvs 

Universitet universitet 
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Sandra Gentin Førsteamanuensis Fast 100% 0,7 0,2 0,5 Øvrige studier Friluftsliv og etniske 

Stilling ved ved minoriteter 

Københavns Københavns Natural resource 

Universitet Universitet management 

Anton Stahl Førsteamanuensis Fast 100% 0,7 0,2 0,5 Øvrige studier Outdoor recreation 

Olafsson Stilling ved ved planning 

Københavns Københavns Natural resource 

Universitet Universitet management 

Suzanne Førstemanauensis Fast stilling 0,5 0,3 0,2 Underviser på Friluftsliv- pedagogikk 

Lundvall 100% Gymnastik øverige studier PE-studies 

och ved GIH Sport and health 

ldrottshøgskolan 

i Stockholm 

Jonas Mikaels Fast stilling 0,5 0,3 0,2 Underviser på Friluftsliv 

100% Gymnastik øverige studier Outdoor learning 

och ved GIH Place-responsive 

ldrottshøgskolan perspectives 

i Stockholm 

Peter Schantz Professor Fast stilling 0,7 0,2 0,5 Underviser på Friluftsliv, environment 

100% Gymnastik øverige studier Physical activity and health 

och ved GIH P.E. 

ldrottshøgskolan 

i Stockholm 

SUM 

Tabell 3: for fagmiljøet som bidrar med mindre enn O.l årsverk i studiet 

l 2 3 9 lO 11 
Ansatte som bidrar Stillings-betegnelse Ansett-elses- Formell pedagogisk Undervisnings-/veilednings- Ekstern praksiserfaring 

faglig forhold kompetanse' område i studiet 

Antall år 1 Arstall 
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Annette Bischoff Instituttleder l Fast 100% stilling Master i idrettspedagogikk og Vitenskapsteori og metode friluftsliv 8 1985- 1993 
førsteamanuensis idrettspsykologi nsturopplevelse og mening, 

Ph O i friluftsliv med tittelen: friluftsliv og folkehelse 

«stier, mennesker og 

naturopplevelse» 

Berit Charlotte Kaae Seniorforsker Fast 100% stilling 2000 Ph O in Tourism, Royal 

Københavns Veterinary and Agricultural Turisme 

Universitet University (KV l) in Copenhagen landskap 

1990 Master of landscape 

Architecture, University of 

Washington, Seattle, USA. 

1989 Master of landscape 

Architecture, Royal Veterinary 

and Agricultural University (KVl) 

Frank Søndergård Professor Fast 100% Stilling Basic Higher Education in Social Nature management 

Jensen Københavns Science, Aalborg University. Monitoring on the use of nature areas 

Universitet MSc landscape Kvantitativ metode 

Management/Agronomy, The 

Royal Veterinary and Agricultural 

University 

Ph O degree, landscape 

Management and Statistics, The 

Royal Veterinary and Agricultural 

University 
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Johan Arnegård Førsteamanuensis Fast 100% Stilling Basic Higher Education in Sport Sosiological perspectives on leisure 

ldrottshøgskolan t and Exercise Science and cultures l 
Stockholm Physical Education, GIH Experiental learning and meaningfull 

International Certified Mountain learning in outdoor recreation 

Guide, UIAGM/IFMGA 

MSc Sport Sciences, Pedagogy 

and Psychology, GIH -The 

Swedish School of Sport and 

Health Sciences, Stockholm 

Institute of Education and 

Stockholm University 

PhD degree, Faculty of Social 

Science, Stockholm University 

l 
Erik Backman Førsteamanuensis Fast 100% stilling Ph.D. degree, Department of Outdoor education l 

på Stockholms Education in Arts and Physical education 

Universitet Professions, Stockholm 
Department of University 

Education in Arts 

and Professions 

Kommentar: 

Vi har ikke tatt med ekstern praksiserfaring da dette for de fleste ligger veldig langt tilbake og ikke synes relevant i denne sammenhengen. Det kan dog tilføyes at en stor 

del av den forskningen som er presentert her gjennom arbeidene til de involverte er empirisk og praksisnær. 

Alle CV-er ligger som vedlegg til saken. 
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STUDY PLAN – part 1 (Registrations in FS) 

(Fields marked with * are compulsory and must be filled out) 
 

* Academic affiliation (faculty and department) 

 University of South east Norway (USN), Faculty of Humanities, Sports and educational 

Science, Department of Outdoor studies, Sports and Education (IFIK) 

 Norwegian School of Sport Sciences (NIH), Department of Physical Education and Friluftsliv 

 University of Copenhagen,  Department of Geosciences and Natural Resource Management 

(IGN)  

 The Swedish School of Sport and Health Sciences (GIH), in Sweden 

* Name of study programme (Norwegian bokmål) 
Nordisk Master i Friluftsliv Studier (NoFri) 

* Name of study programme (Norwegian nynorsk) 
Nordisk Master i Friluftsliv Studier (NoFri) 

* Name of study programme (English) 
Nordic Master in Friluftsliv Studies (Outdoor Studies), (NoFri) 

* Study programme scope and organisation 
Type of programme or degree – Master`s degree of 120 ECTS 

Organisation of the study programme: 

Nordic Master in Friluftsliv Studies 120 ECTS 

 30 ECTS From Copenhagen University, Department of Geoscience and Natural Resource 

Management (IGN) 

 30 ECTS from The Swedish School of Sport and Health (GIH)  

 15 ECTS from Norwegian School of Sport Sciences (NIH)  

 15 ECTS University of South East Norway, Department of Sports, Physical Education and 

Outdoor Studies (IFIK) 

 30 ECTS Master thesis  (Students will be divided equally to all four participating institutions) 

Language of instruction - Teaching language is English 

* Funding  
Self-financing with a contribution from the Nordic Council of Ministers on 1,5 million DKR. to be used 

within the first three years. This budget has 300.000 dk.kr. allocated as student grants the first three 

years. 5000 DKR for each student. 
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* Year group (study start) 
 Beginning Autumn 2019 at Copenhagen University, Department for Geoscience and Natural 

Resource Management 

*Admission requirements 
 

The minimum academic qualification is a Bachelor’s degree or comparable qualification with a 

background in Outdoor Education, Physical Education, Social Sciences or Environmental Sciences 

(180 ETCS).  

 

Admission to master’s degrees at USN requires an average grade of C or better. 

 

Applicants must have acquired a minimum of 45 points within the framework of the European Credit 

Transfer System (ECTS) in educational or social/cultural related modules (classes) during their 

University studies.  
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STUDY PLAN – part 2 (Headlines in study plan/ Infotypes) 
(Fields marked with * are compulsory and must be filled out) 

 
 

* Objectives of the study programme 
The overall objective of NoFri is to facilitate a multi-disciplinary, cross-border and high-academic 
quality-learning environment for students in friluftsliv as sociocultural phenomenon and education 
subject. The term friluftsliv covers a complexity of related terms and refers to environmental and 
cultural practices in which human-nature relationships for pleasure, challenge, adventure, and 
exploration are core dimensions. The relevance of NoFri is found in the needs to address the rapid 
environmental, climatic and societal changes, and more specifically urban human needs for physical 
activity and nature contact. 

NoFri aims to qualify Master Students for working systematically with research-based knowledge, 
methods and concepts in order to understand how humans relate to, conceptualize and make sense 
of nature and Friluftsliv (outdoor studies). 
 
NoFri expect the students to take employment in the private, civic or public sectors, and work as a 

manager or administrator in (eco-) tourism, health, recreation, management or teaching in nature 

and green areas. With a bachelor's degree from a teachers’ education, or another formal teacher 

certificate, jobs in the education sector will be open, such as in kindergartens, primary schools, 

secondary schools, folk high schools or boarding schools. Even jobs in higher education may be 

available, if combined with the further studies for PhD degrees. 

* Learning outcomes  
The course plans in the programme concretises the learning outcomes for the students after 
completing the courses. Overall, the courses in the programme shall contribute to the total learning 
outcome of the students 
 
During the study, students will obtain theoretical knowledge, practical skills and competences to face 
these challenges and to work in the civic, private and public sectors to meet human, social, cultural 
and environmental needs. 
 

Knowledge 

 The student has specialized knowledge about the significance of nature and Friluftsliv in the 
Nordic countries and meet human, social, cultural and environmental needs through 
professionalization of the broad field of Friluftsliv Studies. This is relevant to the private, civic 
and public sectors within education, NGOs, health promotion, planning and social 
management, and ecotourism to support green lifestyles and Nordic Green Growth 

 Through the design Of NOFri the student has thorough knowledge of Friluftsliv 
(outdoorstudies) in the Nordic countries and will able to apply this knowledge to the 
academic field of outdoorstudies.  

 

Skills 

 Through NoFri, students will examine the problems and potentials related to the changes 
relevant to friluftsliv studies past, present and future, and thus gain the skills, in dealing with 
current and impending research of sustainable and healthy learning and development. 

 Through NoFri students learn to work systematically and critically with research-based 
knowledge, methods and concepts in order to understand and develop new knowledge 
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about, how humans relate to, conceptualize and make sense of nature and Friluftsliv 
(outdoor studies). 

 

General competence 

 The study foster personal growth of individual students and contribute to new thinking and 
innovative processes towards the professional role in friluftsliv (Outdoors studies) and 
human-nature relations. This is analyzed within pedagogical work situations, societal 
planning, management and health promotion, policy, popular culture and education 
practices.  

 The student is able to communicate to specialists and the public about the Nordic 
perspectives and values in the field of outdoor studies and use of nature worldwide, by 
generating and disseminating research knowledge about the significance of human-nature 
relations. 

 The students will obtain academic knowledge and generate transferable skills required to 
develop new perspectives on and practices in the field of friluftsliv (outdoor studies). 
 

*Structure and completion  
NoFri – «where humans meet nature!»  Nature (landscape) – Culture – Human - Relations 

DENMARK – 1. Semester (30 ects) NORWAY – 2. Semester (30 ects) SWEDEN – 3. Semester (30 ects) 

Nofri 1. Quantitative methods  
(5 ECTS) Professor, Frank 
Søndergaard Jensen, IGN 
Associate Professor, Glen 
Nielsen, NEXS 

NOFRI 2: Qualitative methodology 
(5 ECTS) Kirsti Pedersen Gurholt, 
Professor 
 
 

NOFRI 3: Research design and Method 
(5 ECTS) Suzanne Lundvall, Dosent 
 
 

NIGK14010U: Outdoor recreation 
– planning and management (7,5 
ECTS) Associate Professor, Anton 
Stahl 

Friluftsliv and udeskole - 
education outside the 
classroom (10 ECTS) Associate 
Professor, Erik Mygind 

 
Nature Perception - Theories and 
Methods for Investigation (7,5 
ETCS) Associate Professor, Anton 
Stahl. Assistant Professor, Sandra 
Gentin 
 

MAS 426 Landscapes, outdoor 
practices and identities (10 ECTS)  
Kirsti Pedersen Gurholt, Professor 
1312 Nature experience, 
embodiment and meaning (15 
ECTS) Per Ingvar Haukeland, Første 
amanuensis 

Friluftsliv in periurban landscapes (10 
ECTS) Peter Schantz, Professor 
 
Pedagogical perspectives in Friluftsliv 
(15 ETCS) Jonas Mikaels, Første 
Amanuensis 
 
 

 
Joint Master Thesis – 30 ECTS – 4th semester  

The students are distributed equally between the partner institutions, co-supervised by one main supervisor from 
the host HEI and a second supervisor from one of the other partner HEIs; cross-marked by involving all partner 

HEIs Tommy Langseth, Første amanuensis  
 

 

RED = an integrated series of NoFri joint courses – including all students and staff from all partner institutions in 

co-teaching, co-supervision and continuously development of the Nordic added value that will be organized once 

in each of the first three semesters. The joint NoFri courses will be combined with consortium meetings, staffs’ 

development of the curriculum, explorations of Nordic added values, and evaluation etc. 
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GREEN = National courses. 

VIOLET – Joint Master-thesis semester  

 

Describe how the programme takes care of student participation cf. USNs quality system. 

At USN each course will be evaluated in the middle of the course and in the end. These feedbacks 

together with feedback from partner University, will be important for the yearly evaluation of the 

program where one will look at the following dimensions:  

 Learning outcome 

 Learning activities and assessments  

 Students feedback in evaluations  

 Work possibilities with this master 

 Academic staff that has to do with the program 

 Production of ECTS and candidates  

Each collaborating University will evaluate their courses, whilst the students are registered there.  
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* Learning activities   
Each module will be organised around lectures, seminars, small-scale research assignments and 

projects, and student-active ways of working. The students will receive individual and collective 

follow-up by responsible staff-members in all countries and in each course. There will also be an 

administrative contact person for the program in each country that can deal with practical questions 

from the students.  

The quality of each module and the program as a whole, depend on active employment and 
preparations for class, study assignments and contribution to discussions and putting interesting 
theoretical perspectives and empirical example on the agenda.  

Many of the master courses described in the table above are already offered at each of the partner 

universities and as such already working with academic examples. The students will meet research 

and development work through senior researchers, PhD and Post Doc student presentations, classes, 

excursions, seminars, discussions based on scientific papers and related to the described modules in 

each partner institution. Student presentations in each module will through feedback give the staff - 

in dialog with the students – a tool to adjust level, scope and distinctiveness of the programme.   

Supervised professional training 
There is no supervised professional training included in the program. However, the students are 

encouraged to involve themselves in internships during the summer months, in work related areas. 

* Forms of assessment   
The studyprogram uses a variety of written and oral assessment.  

 Written examination without invigilation (home examination, portfolio assessment or other 

continuous assessment)   

 Home exam over 1 to 2 weeks. Al available resources can be used. 

 Written exam with Oral examination/presentation 

 Master’s thesis 

* Student exchange and internationalisation 
This is an exchange program, there aren`t plans for further exchange during the study. The students 

will visit three countries (Denmark, Sweden and Norway) during the program.   

All courses are offered in English and open to qualified USN students from other master programs. 

Authorisation/certification 
Master degree in Nordic Friluftsliv Studies (Outdoor Studies) (NoFri) 

* Relevance for further studies 
Possible to apply for a PhD within some of the partner institutions. 

 

Miscellaneous 
This Study plan is published in the formal language of the study programme 
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*Approved study plan  
 Date of approval from faculty: 

 Name and title of person who has approved from faculty cf. USN quality system: 

 

Change description 
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STUDY PLAN – part 3 (other text) 
(Fields marked with * are compulsory and must be filled out) 

 

* Text for diploma 

Objectives, content and organisation of the programme of study 

The overall objective of NoFri is to facilitate a multi-disciplinary, cross-border and high-academic 
quality-learning environment for master students in friluftsliv as sociocultural phenomenon and 
education subject. The term friluftsliv covers a complexity of related terms and refers to 
environmental and cultural practices in which human-nature relationships for pleasure, challenge, 
adventure, and exploration are core dimensions. The relevance of NoFri is found in the needs to 
address the rapid environmental, climatic and societal changes, and more specifically urban human 
needs for physical activity and nature contact. 

* Text for Diploma Supplement (DS) 

The candidate`s learning outcomes 

A candidate who has completed his or her qualification should have the following learning outcomes 
defined in terms of knowledge, skills and general competence: 

https://www.regjeringen.no/globalassets/upload/kd/vedlegg/internasjonalt/nqr_higher_educati

on.pdf page 8-9 

 

Knowledge: 

 The students has specialized knowledge about the significance of nature and Friluftsliv in the 
Nordic countries and meet human, social, cultural and environmental needs through 
professionalization of the broad field of Friluftsliv Studies. This is relevant to the private, civic 
and public sectors within education, NGOs, health promotion, planning and social 
management, and ecotourism to support green lifestyles and Nordic Green Growth 

 Through the design Of NOFri the student has thorough knowledge of Friluftsliv 
(outdoorstudies) in the Nordic countries and will able to apply this knowledge to the 
academic field of outdoorstudies.  

 

Skills: 

 Through NoFri, students will examine the problems and potentials related to the changes 
relevant to friluftsliv studies past, present and future, and thus gain the skills, in dealing with 
current and impending research of sustainable and healthy learning and development. 

 Through NoFri students learn to work systematically and critically with research-based 
knowledge, methods and concepts in order to understand and develop new knowledge 
about, how humans relate to, conceptualize and make sense of nature and Friluftsliv 
(outdoor studies). 

 
General competence: 

 The study foster personal growth of individual students and contribute to new thinking and 
innovative processes towards the professional role in friluftsliv (Outdoors studies) and 
human-nature relations. This is analyzed within pedagogical work situations, societal 
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planning, management and health promotion, policy, popular culture and education 
practices.  

 The student is able to communicate to specialists and the public about the Nordic 
perspectives and values in the field of outdoor studies and use of nature worldwide, by 
generating and disseminating research knowledge about the significance of human-nature 
relations. 

 The students will obtain academic knowledge and generate transferable skills required to 
develop new perspectives on and practices in the field of friluftsliv (outdoor studies) 

 

* Text for marketing of the study programme 
 
Master in Nordic Friluftsliv Studies (NoFri) 
 
NoFri is designed as a joint master's degree program run collaboratively by four Nordic Universities 
and departments; one Danish, two Norwegian and one Swedish. NoFri aims to qualify Master 
Students for working systematically and critically with research-based knowledge, methods and 
concepts in order to understand and develop new knowledge about, how humans relate to, 
conceptualize and make sense of nature and Friluftsliv (outdoor studies). 
 
NoFri expect the students to take employment in the private, civic and public sectors, and work as a 

manager or administrator in (eco/nature-) tourism, health, recreation, management or teaching in 

nature and green areas. With a bachelor's degree from a teachers’ education, or another formal 

teacher certificate, jobs in the education sector will be open, such as in kindergartens, primary 

schools, secondary schools, folk high schools or boarding schools. Even jobs in higher education may 

be available, if combined with the further studies for PhD degrees. 
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COU RSE PLAN- part 1 (Registrations in FS) 
(fields marked with * are compulsory and must be filled out) 

* Included in study programme 
Nordic Master in Friluftsliv Studies (Outdoor Studies), (NoFri) 

* Course name (Norwegian bokmal) 
Quantitative Metho,ds 5 ECTS 

* Course name (Norwegian nynorsk) 
Quantitative Methods 5 ECTS 

* Course name (English) 
Quantitative Methods 5 ECTS 

* Course code (FS) 
xxxx 

* Course level 
Master's level (first semester) 

* Course scope and organisation 
• Number of credits = 5 

• N umber of semesters = 1 

• Language of instruction = english 

• Course organization = Decentra l ized study at Copenhagen UniversitY, Department of 

Geosciences and Natural Resource Management 

06.01.2017 
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COU RS E  PLAN- part 2 ( Headl ines i n  cou rse plan/ l nfotypes) 
(Fields marked with * are compulsory and must be filled out) 

*Academic content in course 

Quantitative Methods 5 ECTS 

Copenhagen University (IGN) 

Course content 

The aim of the course is to learn a bout scientific theoretical assumptions for quantitative ana lyzes 
and in particular procedures for quantitative ana lyzes in sociological and psychological quantitative 
research, respectively 

The course, gives the student an introduction to, what quantitative methods are - and why and how 
they are used . The course deals with the questionnaire methodology. Emphasis is placed on 
methodologica l skills as well as practical skills in completing questionnaire surveys, - both in terms of 
descriptive statistics and statistical modeling- exemplified through examples from the research 
projects in the Nordic countries. 

Required prerequisite knowledge 

* Learning outcome 

Statements of aims 

Knowledge 

• The student must acquire basic knowledge of q uantitative methods, their appl ication a nd relevance 
in relation to various socia l  science issues and outdoor education and recreation contexts. 
• The student wil l  ga in insight into and competence to select, apply and critica l ly reflect on 
quantitative methods within the humanities-socia l  science research. 

Skills 
• Being able to conduct a questionnaire survey 
• Be able to ana lyze questionnaire data of both parametric and non-parametric nature using both 
univariate and multivariate statistical analysis methods. 

Competencies 
• Being able to understand and relate critical ly to own a nd others quantitative research. 
• To be able to relate and apply different quantitative measurement methods and ana lysis 
techniques in relation to practica l ly relevant issues and outdoor contexts. 
• To have an understanding of and knowledge of the importance of quantitative methods in outdoor 

06.01.2017 
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education and recreational research a nd possible applications within the student's future profession, 
such as teacher, project manager, consultant, manager or researcher. 

* Learning activities 

Together, the students completes a questionnaire survey of a common topic. The students 

work in groups that select a specific research question and related hypotheses. Then 

questionnaire questions are formulated for the common questionnaire, which can 

investigate the research questions and test the hypotheses. Furthermore, the research 

questions wi l l  be ana lyzed using the commonly collected questionnaire data and an 

examination paper wi l l  be submitted in the form of an analysis report for each group. 2-3 

students are recommended in each group working with thematic presentations and practical 

exercises in: 

• Processes; from research questions to hypothesis formation to variables 

• Operationalization of concepts 
• Questionnaire construction 

• Question Construction 

• Validation 

• Piloting 
• Sampling theory and selection 
• Questionnaire distribution and col lection 
• Input, encoding, testing and cleaning of data 

• Descriptive statistical ana lyzes 
• Bivariate analyzes and hypothesis (significance) tests 

• Multivariate analyzes 
• Interpretation of analyze 

Supervised professional training 

* Participation/Compulsory work requirements 

Compulsory assignment 
Before, questionnaires are sent out, each group must provide a written description of and 

reasons for their problem formu lation, research questions, hypotheses, variable and 

operationalization of variables (the specific questionnaires) .  

Course expenses 

Eventual costs related to work or teaching material must be stated. Write a sum. 

Costs related to the studies include literature and some shorter travels wil l not exceed a total of 2000 

,- Danish crowns. 

* Forms of assessment 

Examination 

06.01.2017 
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The written assignment must not exceed a maximum of 2000 words (1.5 l ine spacing), 

excluding the table of contents, references, and attachments. Al l  sources must be accurately 

cited and referenced using the APA 6th edition 

Graded after -3 to12 (DK) or A-F (N) 

* Examination support material 

Describe approved support material for the examination, and specify if own 

notes/underscores/references are a l lowed. Specify if support materia l is not a l lowed at a l l .  

Miscellaneous 

* Literature (reading list) 
Literature: 

Vaske, J .J .  2008. Survey research and ana lysis. Applications in parks, recreation, and human 

dimentions. Venture publishing Inc. State College, PA, USA. Chapter 1-8 = 222 pages. 

Kaja la, L., Almik, A., Dah l, R., Diksaite, L, Erkkonen, J ., Fredman, P., Jensen, F. S., Karoles, K., Sievanen, 

T., Skov-Petersen, H ., Vistad, 0. I. & Wallsten, P. 2007. Visitor monitoring in nature areas- a manual 

based on experiences from the Nordic and Baltic countries. TemaNord 2007:534. 205 pp. 

* Approved course plan 

Change description 

06.01.2017 



COU RSE PLAN - part 1 (Registrations in FS) 
(fields marked with *are compulsory.and must be filled out) 

* Included in study programme 
Nordic Master in Fri luftsliv Studies (Outdoor Studies), (NoFri) 

* Course name (Norwegian bokmal) 
FriluftsliY and udeskole - education outs1de the classroom ( 10 ECTS) 

* Course name (Norwegian nynorsk) 
Friluftsliv and udeskole- education outside the classroom (10 ECTS) 

* Course name (English) 
Friluftsl iv and udeskole - education outside the classroom ( 10 ECTS) 

* Course code (FS) 
xxxx 

* Course level 
Master's level (first semester) 

* Course scope and organisation 
• Number of credits = 10 

• Number of semesters = 1 

• Language of instruction = English 

• Course organ ization = Decentral ized study at Copenh�ge.o University, pepartment of 

Geosciences and Natural Resource Management 



COU RS E  PLAN- part 2 ( Head l ines i n  cou rse plan/ l nfotypes) 
(Fields marked with * are compulsory and must be filled out) 

*Academic content in course 

Friluftsliv and udeskole 

- Education outside the classroom 

University of Copenhagen 

Course Content 

The course aims to facil itate students to learning about Danish friluftsliv (outdoor education and 

recreation), nature a nd culture through various teaching methods includ ing a direct contact to 

Danes. Focus is both on historical and cu ltural perspectives on Danishfri/ufts/ivtraditions and on 

pedagogic perspectives on  friluftsliv and udeskole. 

Course aims 

The overa l l objective of the module is to give students competences to understand and to critically 

analyze and d iscussfriluftsliv as a social and cultural phenomenon in modern society and udeskole as 

an add-in pedagogical method in the Danish Folk School. 

Part one of the course aims to qualify the students' understanding, knowledge and experiences with 

friluftsliv in a comparative Danish and international perspective. After completing the course the 

student will be able to - from a critical and reflective point of view - understand, analyze and discuss 

friluftsliv in educational contexts and how Danes and influentialfri/ufts/iv organizations use and va lue 

nature. 

In part two of the cou rse the student will learn to understand, analyze and d iscuss what kind of 

impact udeskole has on pupils' physica l activity, hea lth, social relations, motivation and learning in 

Denmark. Values, rationales and potentials for doingfriluftsliv and udeskole will be critical 

analyzed and discussed. 

Required prerequisite knowledge 

* Learning outcome 

Knowledge 



Skills 

• Understand and describe definitions, history a nd trends in Dan ish friluftsliv in a 

comparative international perspective 

• Understand and describe the central cultural elements of friluftsliv, ways of thinking, 

theories and issues related to friluftsliv in a perspective related to the individual, 

organisation, organization and community. 

• Understand and critical ly eva luate how friluftsliv and udeskole is used as an  argument 

and rationale in educational contexts 

• Describe how teaching in cultural and green a reas has an  impact on pupils' physical 

activity, health, social relations, motivation and learning. 

• Analyze d ifferences a nd simi larities between d ifferent friluftsliv traditions in Denmark, 

e.g. i n  relation to organized vs. unorganized outdoor recreation, friluftsliv in d ifferent 

organization settings in Danish society (state, market, civi l  society) and how nature can 

be used as an argument 

• Analyze and discuss a rguments for doing for friluftsliv and udeskole used as a tool in 

educational contexts 

• Analyze the impact, strengths a nd weaknesses of integrating udeskole in a Danish school 

'context and in an international perspective 

Competencies 

• to reflect and discuss the historical development a nd current trends in Danishfriluftsliv in a 

Nordic and international perspective. 

• to discuss concepts of nature, culture and community and modern friluftsliv including 

attitudes and experiences in selected target groups- e.g. in relation to d ifferent sectors of 

society and theories of modern society 

• Discuss the potential of udeskole from physical activity, hea lth, social relation, motivation 

a nd learn ing perspectives .  To d iscuss the role of friluftsliv and udeskole from a societal 

perspective. 

• Discuss and critical eva luate own projects based o n  theory and research. 

* Learning activities 

I n  the first part of the course the students will, based on theory, lectures, group work and 

d iscussions, col lect their own empirica l data through a study-trip (bike or walking) in groups; visit, 

study and d iscuss selected examples (cases) of Danishfriluftsliv concepts. They wil l  meet and 

interview people about e.g. nature perception, access to public and private land, potentia l confl icts, 



visit frequency in nature, etc. The empirica l data will be ana lyzed and presented in plenum for 

further discussion and eva luated related to existing theory and literature. The course qualifies the 

students' insight and knowledge of the Danish population's attitudes, experiences, rationa les and 

values for friluftsliv in an international comparative perspective. 

The second part of the course is a problem- and knowledge-based course exploring the impact of 

nature and friluftsliv on different target groups discussing the strength a nd weaknesses with learning 

in different educational settings, e.g. teaching in nature and culture settings outside the school 

bui ldings. The course explores how different pedagogical methods influence physica l activity and 

health, socia l  relations, motivation and learning in the Danish Folk School.  In lectures, the students 

wil l  be introduced to Danish udeskole research methods and results, i.e. how teachers eva luate 

strength and weaknesses doing udeskole and in particular pupi ls' physical activity, health, social 

relations, motivation and learning. Through lectures and workshops, the students will explore, 

ana lyze and discuss the potential of udeskole. 

Supervised professional training 

* Participation/Compulsory work requirements 

Work requirement 

Five pages friluftsliv or udeskole synopis including reference list and a 30 minutes ora l  presentation in 

groups, based on own empirica l data and presented in plenum as a learn ing process and prerequisite 

for the final written exam 

Pass or fai l .  

Course expenses 

Eventua l costs related to work or teaching materia l  must be stated. Write a sum. 

Excursion, rent of bus, bikes and other expenses: 6.000 DKK. 

Expenses due to invited guest lectures (present/gift): 3.000 DKK 

In tota l :  9.000 DKK 

* Forms of assessment 

Examination 



Individual five days take home exam .  Ten pages paper addressing a number of questions 

from friluftsliv and udeskole course literature.  Graded after -3 to12 (OK) or A-F (N) 

* Examination support material 

Describe approved support material for the examination, and specify if own 

notes/underscores/references are a l lowed. Specify if support materia l is not allowed at all. 

All material allowed. 

Miscellaneous 

*Literature (reading list) 

Primary literature 

Andkj�r, S., & Arvidsen, J. (2015) .  Safety Cultures in Water-Based Outdoor Activities in Denmark. 

Journal of Outdoor Recreation, Education, and Leadership, 7(2), 140-157. DOl :  10.18666/JOREL-2015-

V7-12-7009 

Andkj�r, S. (2012). A cu ltural and comparative perspective on outdoor education in New Zealand 

a nd fri luftsliv in Denmark. Journal of Adventure Education and Outdoor Learning, 12(2), 121-136. 

DOl: 10.1080/14729679.2011.643146 

Andkj�r, S.  (2010). Space and place in Outdoor Education in New Zealand: with a comparative 

cultural perspective to Friluftsliv in Denmark and the Nordic Countries. New Zealand Journa l  of 

Outdoor Education, 2(4), pp.7 - 25. 

Barfod, K., Ejbye-Ernst, N., Mygind, L. & Bentsen, P. (2016). I ncreased provision of udeskole in Danish 

schools: an updated national population survey. Urban Forestry & Urban Greening, 20(1), 277-281. 

Brookes, A. (2002).  "Lost in the australian bush. Outdoor education as curriculum." Journal of 

curriculum studies Vol. 34. no. 4: pp. 405 - 425. 

Beames S, H iggins P, Nicol R. Learning outside the classroom: theory and guidelines for practice. New 

York: Routledge; 2011. Pp. 

Bentsen P, Mygind E, Randrup TB. Towards an understanding of udeskole: education outside the 

classroom in a Danish context. Education 3-13. 2009, 37:29-44. 

Bentsen P, Jensen FS, Mygind E, Randrup TB. The extent and d issemination of udeskole in Danish 

schools. Urban For Urban Green. 2010; 9: 235-43. 



Dillon J, Rickinson M,  Teamey K, Morris M, Choi MY, Sanders D, et a l .  The value of outdoor learning: 

evidence from research in  the UK a nd elsewhere. Sch Sci Rev. 2006;87:107-11. 

Larsen, S.N. (2017). What is education? An Anthology on  Education. Pr6bh�ma Pub. nr . :  999950: pp. 
157-185. 

Mygind, E. & Boyes, M .  (2001). The recreational use of natural environments by Danish and New 

Zealand tertiary students. Austral ian Journal of Environmental Education, Vol. 17, Nr. 1, 2001, pp. 41-

46. 

Mygind E. A comparison between children's physical activity levels at school and learning in an 

outdoor environment. J Adventure Education and Outdoor Lea rn ing. 2007;7: 161-76. 

Mygind, E. Physical activity during learning inside and outside the classroom. Health Behavior and 

Policy Review, Vol. 3, Nr. 5, 2016, s. 455-467. 

Mygind, E. A comparison of ch ildren's statements about social relations and teaching in the 

classroom and in the outdoor environment. Journal of Adventure Education and Outdoor Learning, 

Vol. 9, Nr. 2, 2009, s. 151-169. 

Schneller, M .B., Schipperijn, J., Nielsen, G., & Bentsen, P. (2017). Children's physical activity during a 

segmented school week: results from a quasi-experimental education outside the classroom 

intervention. International Journal of Behavioral Nutrition and Physical Activity, 14(1), 80. 

Waite S, Rogers S, Evans J. Freedom, flow and fairness: exploring how chi ld ren develop socially at 

school through outdoor play. J Adventure Education and Outdoor Learn ing. 2013;13: 255-76. 

Books and Chapters: Friluftsliv and udeskole contributions 

Andkja!r, S. (2004). Outdoor Activities in Denmark - Trends and new Practices. I P. J9)rgensen, & N. 

Vogensen (red.), What's going on  in the gym?: Learning, teaching and research in physical education .  

(pp.  288-301). K0benhavn: Forlaget Underskoven. 

Barfod, K. & Mygind, L. (2017). Udeskole in Denmark. A Narrative of mutual support and sharing. I n :  

Gray, T .  & Mitten, D. (Eds.) (2017). The Palgrave Macmillan International Handbook of Women and 

Outdoor Learning. London, England: Palgrave Macmil lan. 

Bentsen, P., Ho, S., Gray, T., & Waite, S. (2017). Chapter 4: A global view of learning outside the 

classroom.  I n :  Waite, S. (Ed.) .  Children learning outside the classroom. From birth to eleven. London :  

Sage. 



Bentsen, P., B011ing, M ., Mygind, L., Stevenson, M .P., & Mygind, E. (2017). Greening education: 

outdoor learning in natural settings as a school-based health promotion approach for children and 

young people. In: Maclntyre, T. & Donnely, A.A. (Eds.). Physical Activity in Natural Settings: Green 

Exercise and Blue Mind (publication  in  August 2017]. Routledge. 

Mygind, E .  (2015). A Canadian wilderness expedition from a Danish perspective: Culture analysis and 

reflections. Experiencing the Outdoors: Enhancing Strategies for Wellbeing. Red . / Margaret 

Robertson; Ruth Lawrence; Gregory Heath. Rotterdam:  Sense Publishers. 25-35. (Researching 

Environmenta l Lea rning, Vol .  2). 

* Approved course plan 

Change description 



COU RSE PLAN - part 1 (Registrations i n  FS) 
(fields marked with * are compulsory and must be filled out) 

* Included in study programme 
Nordic Master in Friluftsliv Studies (Outdoor Studies), ( NoFri) 

* Course name (Norwegian bokmal) 
Outdoor Recreation - Planning and Management (7,5 ECTS) 

* Course name (Norwegian nynorsk) 
Outdear Reereation -Planning and Managem�nt (7,5 ECTS) 

* Course name (English) 
Outdoor Recreation- Planning and Management (7,5 ECTS) 

* Course code (FS) 
xxxx 

* Course level 
Master's level (first semester) 

* Course scope and organisation 
• N umber  of credits= 7,5 

• Number of semesters= 1 

• Language of instruction = english 

• Course organ ization = Decentral ized study at'Cepenhagen U niversity, Department of 

Geosciences and Natural Resource Management 



COU RS E  PLAN- part 2 ( Head l ines i n  course plan/ l nfotypes) 
(Fields marked with * are compulsory and must be filled out) 

*Academic content in course 

Outdoor Recreation - planning and Management 

Department of Geosciences and Natural Resource Management 

Course content 

Outdoor recreation is high on today's policy, research and planning agenda. First, planning 

authorities have focus on the link between outdoor recreation, active living and public hea lth. 

Furthermore, opportunities for outdoor recreation are an integrated part of forest and afforestation 

policy, municipal landscape planning, urban green space planning, national  agricultural policy, and 

nature policy. Moreover, access to nature and green/blue spaces with opportunities for outdoor 

recreation plays a key role in peoples' choice of settlement, and development of outdoor recreation 

opportunities contribute to rural development by delivering economic benefits to rura l societies. 

The fol lowing themes are included: public accessibility, nature protection, conflicts between user 

groups, zoning and multifunctional planning approaches, public participation and collaboration 

between stakeholders, management of outdoor recreation facilities, monitoring and mapping of 

outdoor recreation including usages of interviews, surveys, visitor counting, G IS, GPS, and App's in 

order to support planning and management of outdoor recreation .  

The course has an  international set-up and include examples and cases from Denmark and other 

countries. 

Required prerequisite knowledge 

* Learning outcome 

Knowledge · 

• Analyze outdoor recreation as a product of a human-nature relationship (the 

interrelationships of outdoor recreation activities, motivations, expectations, facilities, and 

natural settings). 

• Identify benefits of outdoor recreation and areas of conflict which planning and management 

must address. 

• Explain and describe outdoor recreation planning frameworks. 

• Describe and reflect on key actors, user groups and stakeholders in relation to creating 

opportunities and regulating outdoor recreation. 

• Discuss strengths and weaknesses of methods for visitor monitoring and mapping 



Skills 

• Apply a variety of p lanning frameworks for management of outdoor recreation, including 

approaches for monitoring and assessing outdoor recreation. 

• Identify key stakeholders and potential issues related to the formulation of policy and 

p lanning documents with relevance for outdoor recreation planning and management. 

Competencies 

• Apply the main points of theory and evidence-based knowledge about outdoor 

recreation to planning practice and areas of conflict. 

• Apply and justify the choice of specific methods and adapt them to current planning 

practice and management situations, i ncluding consideration of the actors that are 

relevant to involve and when in the process. 

• Fil l out various operationa l  roles within the outdoor recreation sector such as a manager 

or consu ltant, i ncluding lead a nd advice on the initiation, development and 

implementation of professional  or  interdiscipl inary networks and partnerships. 

* Learning activities 
The Outdoor Recreation course is a problem a nd knowledge based cou rse which offer you a unique 

insight in  the l inkages between people's recreational use of nature and the management and 

plann ing of nature areas. The course deals with practica l  and theoretical aspects of planning, 

management and governance of outdoor recreation (or 'fri luftsliv' in Danish) .  In this course, you wil l  

learn from a management point of view how to deal with visitors and users of nature areas based on 

both theoretical and practical management related knowledge. 

Supervised professional training 

* Participation/Compulsory work requirements 

Course expenses 

Eventual costs related to work or teaching materia l must be stated. Write a sum. 

Excursion, rent of bus and other expenses: 6.000 DKK. 

Expenses due to invited guest lectures (present/gift) : 3.000 DKK 

In  tota l :  9.000 DKK 

*Forms of assessment 

Assessment 

Ora l  exam ination, 25 min 



The students have 24 hours to prepare a presentation (15 min), followed by a discussion (10 min) of 

the presentation in relation to the syl labus and the core areas of competence of the course . 

Graded after -3 to12 (DK) or A-F (N) 

* Examination support material 

Describe approved support material for the examination, and specify if own 

notes/underscores/references a re a l lowed. Specify if support materia l is not a l lowed at a l l. 

All material approved .  

Miscellaneous 

* Literature (reading list) 

Literature 

Anderson, D. H., Lime, D. W., & Wang, T. L. (1998). Maintaining the qua lity of park resources and 

visitor experiences. A Handbook for Managers, University of Minnesota 

Arnberger, A., & Brandenburg, C. (2007).  Past on-site experience, crowding perceptions, and use 

displacement of visitor groups to a peri-urban national park. Environmenta l management, 40(1}, 34. 

Bell, S., Tyrvainen, L., Sievanen, T., Probstl, U., & Simpson, M. (2007).  Outdoor recreation and nature 

tourism: a European perspective. Living Reviews in Landscape Research, 1(2), 1-46. 

Boon et al, 2012, The national park process in Denmark: a network governance approach to 

democratize nature policy-making? In :  Hogl et a l, 2012, Environmenta l governance. The cha l lenge of 

legitimacy and effectiveness, Edward Elgar Publishing 

Caspersen, 0. H., & Olafsson, A. S. 2010. Recreationa l  mapping and planning for enlargement of the 

green structure in greater Copenhagen.  Urban forestry & urban greening, 9(2}, 101-112 

Edwards, D., Jay, M., Jensen, F. S., Lucas, B., Marzano, M ., Montagne, C., . . .  & Weiss, G. 2012. Public 

preferences for structural attributes of forests: Towards a pan-European perspective. Forest Policy 

and Economics, 19, 12-19. 

Floyd, M. F., & Johnson, C. V. (2002). Coming to terms with environmenta l justice in outdoor 

recreation: A conceptual d iscussion with research implications. Leisure Sciences, 24(1), 59-77. 

Grahn, P., & Stigsdotter, U. K. (2010}. The relation between perceived sensory dimensions of urban 

green space and stress restoration. Landscape and urban planning, 94(3}, 264-275.  

Kajala, L . ,  Almik, A., Dahl, R . ,  Diksaite, L, Erkkonen, J . ,  Fredman, P . ,  Jensen, F .  Sl!lndergaard, Karoles, 

K., Sievanen, T., Skov-Petersen, H ., Vistad, 0. I .  and Wal lsten, P. 2007. Visitor monitoring in nature 

areas - a manual based on experiences from the Nordic and Ba ltic countries. Chapter 1-3, pp. 1-70 



Levin, N.,  Lechner, A. M., & Brown, G .  2017. An eva luation of crowdsourced information for assessing 

the visitation and perceived importance of protected areas. Applied Geography, 79, 115-126. 

Lund, DH, 2009: Metagovernance of the nationa l  park process in Denmark, Local Environment: The 

International Journal of Justice and Sustainabil ity, 14:3, 245-257 

Mannel l, R. C., & Kleiber, D. A. {1997) .  Negotiating leisure constraint and creating leisure affordance. 

Chapter 12 in: A social psychology of leisure, 327-354. 

Manning, R.E. 2011. Studies in Outdoor Recreation - Search and research for satisfaction .  Corvall is, 

Oregon State University P ress (chapter 2, 5, 7, 9,12), 

Marion, J. L. (2016). A review a nd synthesis of recreation ecology research supporting carrying 

capacity and visitor use management decisionmaking. Journal of Forestry, 114(3), 339-351. 

McCool et al. 2008. Limits of Acceptable Change, pp. 62-83. In McCool et al (eds): Assessment of 

Frameworks Useful for Publ ic Land Recreation Plann ing. DIANE Publishing. 

Moore, R . L. & Driver, B.L. 2005. Key concepts. In Moore, R.L. & Driver, B.L (eds): Introduction to 

outdoor recreation. Providing and managing natura l resource based opportunities. Venture 

publishing, State College, Pennsylvania.  Chapter 1, pp.3-18. 

O'Brian, L. et a l . 2017. Socia l a nd environmental justice: Diversity in access to and benefits from 

urban green infrastructure- examples from Europe .  In Pearlmutter, D. et a l  (eds): The Urban Forest: 

Cu ltivating Green Infrastructure for People and the Environment. Springer 

Pigram & Jenkins (2006): Outdoor Recreation Management. Chapter 2, 3 & 8 pp. 22-75 & 219-245. 

Routledge, Taylor & Francis. 

Skov-Petersen, H ., & Gossen, M.  (2009). Assessing and planning the supply of opportunities for forest 

recreation and nature tourism . European forest recreation and tourism . A handbook, 134-148. 

Soga, M & Gaston, K.J. 2016. Extinction of experience: the loss of human-nature interactions. Front 

Ecol Environ, 14(2), pp.94-101. 

Tveit,M .S., Sang, A..o. & HagerhiW, C. M. 2013. Chapter 4: Scenic beauty: Visual landscape assessment 

and human landscape perception. In Steg, L., van der Berg, A. et al (eds): Environmenta l  Psychology, 

pp. 37-46. 

Wilkes-AI Iemann, J., Pi.itz, M ., & Hirschi, C. (2015). Governance of Forest Recreation in Urban Areas: 

Analysing the role of stakeholders and institutions using the institutional ana lysis and development 

framework. Environmenta l Policy and Governance, 25(2), 139-156. 

* Approved course plan 
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COU RSE PLAN - pa rt 1 ( Registrations i n  FS) 
(fields marked with * are compulsory and must be filled out) 

* Included in study programme 
Nordic Master in Friluftsliv Studies (Outdoor Studies), (NoFri) 

* Course name (Norwegian bokmal) 
Nature Perception - Theories and Methods for Investigation (7,5 ECTS) 

* Course name (Norwegian nynorsk) 
Nature Perception - Tl\eories and Metttods for lnves.tigatic:>n (7,5 EqS) 

* Course name (English) 
Nature Perception- Theories and Methods for Investigation (7,5 ECTS) 

* Course code (FS) 
xxxx 

* Course level 
Master's level (first semester) 

* Course scope and organisation 
• Numbe r  of credits= 7,5 

• Number  of semesters = 1 

• Language of instruction = English 

• Course organ ization = Decentralized study at C0penhagen University,· Department of 

Geosciences a nd Natural Resource Management 



COU RSE PLAN- part 2 ( Headl ines i n  cou rse plan/ l nfotypes) 
(Fields marked with * are compulsory and must be filled out) 

* Academic content in course 

Nature Perception- Theories and Methods for Investigation (7,5 ECTS) 
Want to work professional ly with a variety of stakeholders in nature projects? In this problem and 

knowledge based course you will learn about your own bias in relation to nature perception, lea rn 

about how nature confl icts are embedded in different nature views and va lues, and ana lyse various 

stakeholders nature perception in theory and exercises. By appl ied theory and discussions the course 

explores people's visions, ideas and va lues about nature and landscape. Visions, ideas and va lues of 

e.g. ful l  time fa rmers, hobby farmers, foresters, biologists and visitors to the countryside might serve 

as examples of d ifferent and often confl icting interests in the same a rea. In lectures the students will 

be introduced to d ifferent methods, approaches and frameworks for ana lysing perceptions of nature, 

i .e. visions, concepts, images or views of nature. We wil l  study frameworks from environmenta l 

psychology, anthropology, sociology, environmental ethics, human geography, and landscape 

research. Concepts such as rewilding; value orientations; environmental fram ing; social 

representations; place attachment; myth of nature; faking nature; human-nature relationships; and 

cultura l ecosystem services a re addressed. Further, values of selected groups of people will be 

presented and discussed. Based on introductory lectures the use of different frameworks for 

investigations of perceptions of nature will be exercised. 

The course has two overa l l goals: to make the students aware of their personal  biases in relation to 

nature values; and to enable them to identify, analyze and compa re the meanings of nature of 

different stakeholders in order to generate appropriate solutions to problems and/or conflicts 

regard ing nature and landscape. 

Required prerequisite knowledge 

* Learning outcome 

Statements of aims 

Knowledge: 

Skills: 

• Present examples of different theories and methodologies for ana lyzing meanings of 

nature and describe and compare their content 



• Ability to se lect and use methods and theories for ana lyses and comparison of nature 

perception in concrete cases. 

Competences: 

• Abil ity to present and discuss simila rities and d ifferences of nature perception based on 

theories and empery 

* Learning activities 

Fundamenta l theoretica l understanding of different perceptions of nature are presented in lectures 

and obta ined through individual readings. Practical knowledge is acquired through exercises and field 

trips. Personal ski l ls of ana lysis, i nterpretation and presentation are developed through student 

presentations, group work, and plenary discussions. The students will get written and ora l  feedback 

during the course of the semester and after final exam.  

Supervised professional training 

* Participation/Compulsory work requirements 
Non 

Course expenses 
Eventua l costs related to work or teaching material must be stated. Write a sum. 

Excursion, rent of bus and other expenses: 6.000 DKK. 

Expenses due to invited guest lectures (present/gift): 3.000 DKK 

In tota l :  9.000 DKK 

* Forms of assessment 
Written assignment, during course. Oral examination, 25 minutes. An individual written synopsis on a 

self-selected case is handed in  before the ora l  exam.  The written synopsis is e laborated by the 

student in an oral presentation (10 minutes), followed by a d iscussion (15 m inutes) .  

Weight: Written synopsis 30%, ora l  exam ination 70%. 

Graded after -3 to12 (DK) or A-F (N )  

* Examination support material 

Describe approved support material for the examination, a nd specify if own 

notes/underscores/references are a l lowed. Specify if support material is not al lowed at a l l .  

A l l  a ids a l lowed. 

Miscellaneous 

* Literature (reading list) 
literature: 



Arler F. 2000. Aspects of landscape or nature qua lity. Landscape Ecology 15(3) :291-302. 

Arler, F.2011.  Landscape Democracy in a G loba lizing World: The Case of Tange Lake. Landscape 

Research 36(4): 487-507. 

Buijs, A. 2009. H istorical views on nature. In Buijs, A. Public natures: Social representations of nature 

and loca l practices, Alterra, Wageningen, pp. 50-59 

Buijs AE. 2009. Lay People's I mages of Nature: Comprehensive Frameworks of Va lues, Beliefs, and 

Value Orientations. Society & Natural Resources 22(5):417-32 

Buijs, A. E., Arts, B. J., Elands, B. H., & Lengkeek, J.  2011. Beyond environmental frames: The social 

representation and cultural resonance of nature in conflicts over a Dutch woodland. Geoforum, 

42(3), 329-341. 

Buijs, A. E., & Elands, B. H. (2013). Does expertise matter? An in- depth understanding of people's 

structure of thoughts on nature and its management impl ications. Biological Conservation, 168, 184-

191 

Buijs AE, Elands BHM, Langers F. 2009. No wilderness for immigrants: Cultura l differences in images 

of nature and landscape preferences. Landscape and U rban Plann ing 91(3): 113-23 

El l iot, R. 1995. Faking Nature. In El liot, R. (ed) Environmental ethics. Oxford University Press, pp 76-

88. 

Flint, C. G., Kunze, 1., Muhar, A., Yoshida, Y., & Penker, M. (2013). Exploring empirical typologies of 

human-nature re lationships and l inkages to the ecosystem services concept. Landscape and Urban 

Planning, 120, 208-217. 

Hoogstra-Kiein, M .  A., Permadi, D. B., & Yasmi, Y. (2012). The value of cultural theory for 

participatory processes in natural resource management. Forest PoliCy and Economics, 20, 99-106. 

Gamborg, C & Gjerris, M. 2009, ' The price of responsibility: ethica l perspectives '. In: M Gjerris, C 

Gamborg, JE  Olesen & J Wolf ( red), Earth on fire: climate change from a philosophical and ethical 

perspective. Alfa, Copenhagen, s. 89-113 

Gamborg, C., & Jensen, F. S. (2016). Wild l ife Va lue Orientations Among Hunters, Landowners, and 

the Genera l  Public: A Danish Comparative Quantitative Study. Human Dimensions of Wild life,21(4), 

328-344. 

Gjerris M (2015) : Wil led Bl indness: A Discussion of Our Mora l  Shortcomings in Relation to Animals. 

Journal of Agricultural and Environmenta l Ethics. Volume 28 (3), pp. 517-532 

Jacobs, M.H., Vaske, J .J ., Teel, T. L. & Manfredo, M .J .  2013. Chapter 8: Human dimensions of wildl ife. 

I n  Steg, L., van der Berg, A. et al (eds): Environmental Psychology, pp. 77-86. 

Kellert, S.R. 1997. Chapter 2: Va lues. In Kel lert, S .R. (Ed) The Value of Life. Bio logical Diversity and 

Human Society. Pp. 9-34. Is land Press 



Manning, R.E. 2011. Outdoor Recreation Places. Emotional and Symbolic Meanings. In :  Manning, R.E. 

(ed) :  Studies in Outdoor Recreation.  Search and Research for Satisfaction. Chapter 12, pp. 256-272. 

Third Ed. Oregan State University Press. 

Meinig, D.W. 1979: The Beholding Eye. "Ten versions of the Same Scene" in Meinig, D.W. (ed.) 

(1979): The Interpretation of Ordinary Landscape. Geographical essays, Oxford University Press, New 

York, Oxford, pp. 33-48. 

Plieninger, T., Biel ing, C., Fagerholm, N., Byg, A., Hartel, T., Hurley, P., . . .  & Huntsinger, L. (2015) . The 

role of cu ltural ecosystem services in landscape management and plann ing. Current Opinion in 

Environmenta l Susta inabi l ity, 14, 28-33. 

Plieninger, T., Dijks, S., Oteros-Rozas, E., & Bieling, C. (2013) .  Assessing, mapping, and quantifying 

cultura l  ecosystem services at community level .  Land Use Policy, 33, 118-129. 

Raymond, C. M ., Singh, G. G., Benessaiah, K., Bernhardt, J. R., Levine, J., Nelson, H ., & Chan, K. M .  

(2013). Ecosystem services and beyond: Using multiple metaphors to understand human

environment re lationships. BioScience, 63(7), pp. 536-546. 

Rishbeth, C., & Finney, N. (2006) .  Novelty and nostalgia in urban greenspace: refugee perspectives. 

Tijdschrift voor Economische en Sociale Geografie, 97(3), 281-295.  

Sandell; K. 2007. A Conceptua l  Framework of Ecostrategies. Paper presented on 2nd Nordic 

Geographers Meeting in  Bergen, Norway, June 15-17, 2007, pp.1-18. 

Schwarz, M & Thompson, M. 1990. Divided We Stand. Redefining Politics, Technology and Social 

Choice. Harvester Wheatsheaf, London, p 4-13. 

Teel, T.L.; Manfredo, M .J. ;  Jensen, F.S.; Buijs, A.E.; Fischer, A.; Riepe, C.; Arlinghaus, R.; Jacobs, M .H .  

2010. Understanding the cognitive basis for human-wildl ife relationships as a key to successful 

protected-area management. I nternational Journal of Sociology 40/3, pp. 104- 123. 

Van den Berg, A. & Konijnendijk, C.C. 2013: Ambivalence towards nature and natural landscapes, In :  

Steg, et  a l  Environmenta l Psychology p.  67-76 

Wil liams, Dan iel  R. 2008. Plura l ities of place : A user's guide to place concepts, theories, and 

phi losophies in  natural resource management. In :  Kruger, Linda. E.; Ha l l, Troy E.; Stiefe l, Maria C.,  

tech. eds. Understanding concepts of place in  recreation research and management. Gen. Tech.  Rep. 

PNW-GTR-744. Portland, OR: U .S.  Department of Agricu lture, Forest Service, Pacific Northwest 

Research Station. p. 7-30 
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COU RSE PLAN - part 1 (Regi strations i n  FS) 
(fields marked with * are compulsory and must be filled out) 

* Included in study programme 
Nord ic Master in Fri luftsliv Studies (Outdoor Studies), ( NoFri) 

* Course name (Norwegian bokmal) 
Qual itative methodology 5 ETCS 

* Course name (Norwegian nynorsk) 
Qual itative methadology 5 ETCS 

* Course name (English) 
Qualitative methodology 5 ETCS 

* Course code (FS) 
xxxx 

* Course level 
Master's level (first semester) 

* Course scope and organisation 
• 'Number  of credits = 5 

• Number of semesters = 1 

• Language of instruction = English 

• Course organ ization = Decentral ized study at Nerwegian Schoml of Sport sciences 



COU RS E  PLAN- part 2 (Head l ines i n  course p lan/ l nfotypes) 
(Fields marked with * are compulsory and must be filled out) 

* Academic content in course 

Qualitative methodology 5 ETCS 

Making sense of peoples' ways of moving, acting, interacting, and experiencing in friluftsliv-contexts 
necessitates theoretical a nd practical tools for generating, systematizing and analyzing research data. 

This course focuses on qual itative methods (such as interviews, fieldwork, texts, and visual 
expressions) as means to get an understanding of participation patterns and motifs, experiences, and 
meaning-making, and the sociocultural and geographical (materia l) structures that influence these 

motifs, experiences - exemplified through examples from the research projects in the Nordic 
countries. 

The course introduces the students to theoretical and ph ilosophical foundations of qualitative 

methodology: how it is legitimized, the role of the researcher and what kind of knowledge these 

research methods can produce. Further, the course focuses on developing practical skills in selective 

qua litative methods. The two main methods explored are qualitative interviewing and ethnographic 

fieldwork. During the course, the students will work extensively to acquire hands-on experiences of 

and reflections on both approaches, d iscussing their theoretical underpinn ings, the knowledge 

constructed, and the practica l preparation for and designing of a qual itative research project. The 

students will explore how to organize and analyze qualitative data . Academic writing and ethical 

issues will be discussed throughout the course. 

Required prerequisite knowledge 

* Learning outcome 
Knowledge 

• Students shall develop knowledge about and understanding of the theoretical foundations of 

qualitative methodology. 

Skills 

• Students shall develop knowledge of how to design and execute qualitative methods and 

ana lyze qualitative data. 

Competencies 

• The students shall be able to use selective qualitative methods (preferably interviews, 

fieldwork, and texts) to collect data for their master thesis. 

* Learning activities 
The course will consist of lectures, discussions, and field experiences. The course include active 

involvement of the students in mandatory individual- and groupwork. 



The course will be held as an intensive one-week seminar. 

Supervised professional training 

* Participation/Compulsory work requirements 

Compulsory assignment 

Before, questionnaires are sent out, each group must provide a written description of and 

reasons for their problem formu lation, research questions, hypotheses, variable and 

operationa lization of variables (the specific questionnaires). 

Course expenses 

Eventual costs related to work or teaching materia l must be stated .  Write a sum . 

Costs related to the studies include literature and some shorter travels wil l  not exceed a total of 2000 

,- Norwegian crowns. 

* Forms of assessment 

Examination 

The students are required to write an  essay elaborating on  a relevant self-chosen theme, agreed by 
the responsible professors. 

The written assignment must not exceed a maximum of 3000 words (1.5 l ine spacing), excluding the 

table of contents, references, and attachments. All sources must be accurately cited and referenced 

using the APA 61h edition 

The individual exam must be submitted through WISEFLOW. Please note,the plagiarism control 
program Ephorus will scan a l l  assignments. 

* Examination support material 

Describe approved support material for the examination, and specify if own 

notes/underscores/references are a l lowed.  Specify if support material is not a l lowed at a l l .  

Miscellaneous 

* Literature (reading list) 

Core literature (Approx. 500 pages) 

Anderson, L. (2006). Analytic Autoethnography. Journal of contemporary Ethnography, 35(4), 373-

395. 

Hammersley M., & P. Atkinson (2007). Ethnography. Principles in practice. London :  Routledge. 

(Selected chapters ea 100 pages). 

Humberstone, B., & H. Prince (forthcoming 2018). Research Methods in Outdoor Studies. (Selected 1-2 

chapters, 25 pages) .  London, New York: Routledge. 



Kvale, S., & S. Brinkman (201S). InterViews: Learning the Craft of Qualitative Research Interviewing. 

Thousand Oaks, Calif: Sage. (Selected chapters, ea 150 pages). 

Fin lay, Linda (2009). Debating Phenomenological Research Methods, Phenomenology & 

Practice, 3 (1), 6-25. 

Pink, S. (2010). Doing sensory ethnography. (Chapter 30 pages.) Los Angeles, London: Sage. 

Sands, R. (2002). Sport ethnography. (Selected chapters.) Champaign, I l l . :  Human Kinetics. 

Nordic examples: 

Gurholt, K. P., & Broch, Trygve B. (Forthcoming 2017). Outdoor Life, Nature Experience, and Sports in 
Norway: Tensions and dilemmas in the preservation and use of urban forest. Sport in Society, Special 
Issue on Sport and Physical Cultures in the Nordic World. 

Hansen-M{I)I Ier, J. & Oustrup L. 2004. Emotional, Physica l/Functional and Symbolic Aspects of an 

Urban Forest in Denmark to Nearby Residents. Scandinavian Journal of Forest Research. 19:54, 56-64. 

(8 sider) 

Pedersen, K. (1998). Doing Feminist Ethnography in the Wilderness around my Hometown: 
Methodologica l Reflections. International Review for the Sociology of Sport, 33, (4), 393-402. 



COU RSE PLAN - part 1 (Registrations i n  FS) 
(fields marked with • are compulsory and must be filled out) 

* Included in study programme 
Nordic Master in Friluftsliv Studies (Outdoor Studies), ( NoFri) 

* Course name (Norwegian bokmal) 
1312 Nature experience, embodiment a nd meaning (NEEM) (15 ECTS) 

* Course name (Norwegian nynorsk) 
1312 Nature experience_, em bodiment and meaning (NEEM) (15 Eqs) 

* Course name (English) 
1312 Nature experience, embodiment and meaning (NEEM) (15 ECTS) 

* Course code (FS) 
1312 

* Course level 
Master's level (first semester) 

* Course scope and organisation 
• Number of credits = 15 

• Number of semesters= 1 

• Language of instruction = English 

• Course organization = Campus-based study, Campus� �t USN. 



COU RS E PLAN- part 2 (Headl ines in  cou rse plan/ l nfotypes) 
(Fields marked with * are compulsory and must be filled out) 

* Academic content in course 

1312  Nature experience, embodiment and meaning (NEEM) (15  ECTS) 
Nature experience, embodiment and meaning are all important aspects of fri luftsliv, and the course 
wil l  address how we can critica l ly study and understand these aspects in the Norwegian context. 
There are four overarching themes in  the course: 

1. Situating ways of being-in-nature and practicing friluftsliv. There are many ways to practice 
friluftsl iv. We will address the depths a nd breadths of embodied nature experience, through 
fields of ecophi losophy/deep ecology (phenomenology, eksistentialism a nd pragmatism) and the 
history and sociology of friluftsliv (socia l fields) in the Norwegian context. We wil l  explore how 
being-in-nature a lters through the eo-evolving process between self as body-mind and nature as 
material, ground, water and air, i.e. how we grapple with material in handcraft, walk the ground, 
move in  the water and breathe the a ir. I n  this, we wil l  discuss diverse epistemologica l and 
ontologica l sides of being-in-nature. 

2. Articulating meaning in the communities of practice. There are many ways to articulate 
embodied meaning in friluftsliv. We will look closer at the cultura l process of articu lation in a 
d iscursive context, which a llows us to assess various narratives and taken-for-granted beliefs 
held by different communities of practice in friluftsliv, as in traditional, modern and postmodern 
narratives. lt entails a critical look at the cultural root metaphors that conditions our 
understanding of concepts l ike "fri luftsliv'', "embodiment", "nature", "cu ltural", "natura l", 
"experience" and "meaning" . We will furthermore address the social and cultural  process of 
valuing and envisioning in creating symbols and meaning and study how issues of power moves 
through the different communities of practice, including new sub-cultures in friluftsliv. 

3. Inquiring into consequences of friluftllv on selt communities of practice and society 

Different ways of articulating meaning in friluftsliv wil l  have consequences on self, communities 
of practice and society. We will address issues of the ecological Se lf, how meaning is changed or 
reproduced in communities of practice in friluftsliv (traditional, modern a nd postmodern) and 
what consequences friluftsliv has on ethics, education/upbringing, nature 
protection/management and susta inabil ity in the Norwegian society. 

4. Evaluating concrete steps in the promotion of friluftliv. There are various concrete steps, 
choices and decisions people, communities and the society take to promote friluftsliv. We will 
develop a framework for eva luating these steps, both critically and constructively, by addressing 
how choices are manifested and contested in terms of meaning, sustainabi l ity and d iversity. 

The overa l l  aim of the course is to provide students with knowledge, ski l ls a nd competences to 

assess, ana lyze and study the interplay between nature experience, embodiment and meaning in 

friluftsl iv on self, communities of practice and the society in the Norwegian context. 

Required prerequisite knowledge 
The students fo l low either the NOFRI-master program or Master in Physica l Education, Sports and 
Outdoor-studies, or other relevant master programs. 



* Learning outcome 

Statements of aims 

Knowledge 

• Intuiting knowledge through experience with different ways of being-in-nature 
• Theoretical knowledge through reflection on va rious aspects of friluftsliv 
• Research-based knowledge through inquiry into consequences of friluftsliv 
• Evaluative knowledge on the concrete steps to enhance friluftsliv 
Skills 

• Practical skills in the study of various ways of being-in-nature 
• Critical thinking skills related to the d iscourse of friluftsliv 
• Analytic skills through research into various aspects of friluftsliv 
• Eva luation skills in how to assess, analyze and study friluftsliv 
Competencies 

• Pragmatic competence in designing studies in the practices of friluftsliv 
• Theoretical and communicative competence related to the discourse of friluftsliv 
• Action research-based competence that integrates various aspects of friluftsliv 
• Eva luation competence in assessing different practices of friluftsliv 

* Learning activities 

The course will consist of lectures, discussions, independent writing tasks, excursions, individual and 
smal l  group work. The course is student-centered and require a high participation by the students. 
The course stretches over one semester and encompasses 60 hours with teacher. This will be divided 
into four 2-3 day seminars addressing the above themes. I n  between seminars, students will work on 
different tasks a nd reading with supervision by the instructor. The workload for students for 15 ECTS 
entails a tota l of 405 hours. 

The language in the course is English. 

Supervised professional training 

* Participation/Compulsory work requirements 
The first work requirement explores students own perspective on friluftsliv. 

The second work requirement is a written assignment on a topic of interest where students make a 
critical position on  a topic in the field of friluftsliv. 

Course expenses 

Costs related to the studies include literature and some shorter travels and wil l  not exceed a total of 

2000,- Norwegian kr. 

* Forms of assessment 
The final  exam is a written take-home exam (1  week). 

The written assignment must not exceed a maximum of 3000 words (1.5 line spacing), excluding the 
table of contents, references, and attachments. All sources must be accurately cited and referenced 
using the APA 61h edition 



* Examination support material 

All support material  is a l lowed 

Miscellaneous 

* Literature (reading list) 
The scope of the readings for this course is 1500 pages. This reading load wil l  be d ivided into three 
pa rts: 1) main books (600 pages, 2) col lection of articles (compendium/reader) (600 pages) and 3) 
self-elected reading (300 pages) .  

Main books (600 pages excerpts): 

Abram, D. (1996) The spell of the sensous: Perception ond language in more-than-human world. NY, 
NY: Pantheon books. 
Bowers, C. (1993) Education, Cultural Myths, and the Ecological Crisis: Toward Deep Changes State 
University of New York Press 
Brown, C.S. and Toadvine, T. (2003) Eco-Phenomenology: Back to the Earth Itself. NY: SUNY press. 
Drengson, A. and B. Deva l l  (eds) (2008) Ecology of wisdom: Writings by Arne N<Pss. Berke ley, CA: 
Counterpoint. 
Dreyfus, H. and Wratha l l, M.  (ed.) (2014). Skil lful coping: Phenomenology of everyday perception and 
action. NY: Oxford University Press (excerpts) 
lngold, Tim.  2000. The perception of the environment. London: Routledge. 
Merleau Ponty, M. (ed. Taylor Carman) (2012) Phenomenology of Perception. London: Routledge. 

Compendium (a total of 600 pages): 

Bischoff, A. (tba) .  
Breivik, G (2007) Skillful Coping in Everyday Life and in Sport: A Critica l Examination 
of the Views of Heidegger and Dreyfus, Journal of the Philosophy of Sport, 34:2, 116-134 
Dahle, B. 1994. Nature: The true home of culture. Oslo: Norges idrettsh0gskole 
Drengson, A. and V. lnoue (1995) The deep ecology movement. Berkeley, CA: North Atlantic Books. 
(excerpts) 
Flemsaeter, Setten og Brown (2015). Mora l ity, mobil ity and citizenship i Geoforum 64. 

Humberstone, B & Pedersen, K (2001) :  Gender, class and outdoor traditions in UK and Norway 

(Sport, Education and Society, 6, pp 23-33) 

Gurholt, K.P. (2014) .  Joy of Nature, Frilufts/iv Education, and Self: Combining narrative and cultura l

ecological approaches to environmental susta inabil ity. Journal of Adventure Education and Outdoor 

Learning, 14(3), 233-246 

Henderson, B. and N. Vikander (2007) Nature First: Outdoor Lilfe the Friluftsliv Way. Toronto, OT: 
Natura l Heritage Books 
Langseth, T. (tba) 
Nedrel id:  Use of Nature as a Norwegian characteristic. Myths and real ity. Ethnologica Scandinavia, 21  
N<Ess, A .  with P . l .  Haukeland (2003) Life's Philosophy: Reason and Feeling in a Deeper World. Athens, 
GA: University of Georgia Press. 
Rothenberg, D. and P. Reed (eds.) (1993). Wisdom in the Open air: Norwegian roots to deep ecology. 
M inneapolis, MN:  University of M innesota Press 
Spretnak, C. {1997) The resurgence of the real: Body, nature and place in a hypermodern world.  NY: 
Routledge 
NN, Norwegian fril uftsliv and ideals of becoming an «educated man» (Journa l  of Adventure 

Education and Outdoor Learing Vol. 8, No. 1, June 2008, pp 55-70. 

NN, Norwegian friluftsliv as cc Bi ldung» - a critical review. 



* Approved course plan 

Change description 



COU RS E  PLAN - part 1 ( Registrations in FS) 
(fields marked with * are compulsory and must be filled out) 

* Included in study programme 
Nordic Master in Friluftsliv Studies (Outdoor Studies), (NoFri) 

* Course name (Norwegian bokmal) 
AS 426 landsc(lpes, Outdoor Practices and Identities {10 ects) 

* Course name (Norwegian nynorsk) 
MAS 426 landscapes, Outdoor Practices and Identities ( 10 ects) 

* Course name (English) 
MAS 426 landscapes, Outdoor Practices and Identities ( 10 ects) 

* Course code (FS) 
MAS 426 

* Course level 
Master's level (first semester) 

* Course scope and organisation 
• Number of credits= 10 

• Number of semesters= 1 

• language of instruction = English 

• Course organization = Decentra lized study at l'!lerwegian Scheol ef Sport sciences 



COU RSE PLAN- part 2 (Headl i nes i n  cou rse plan/ l nfotypes) 
(Fields marked with * are compulsory and must be filled out) 

* Academic content in course 

MAS 426 Landscapes, Outdoor Practices and Identities (10 ects) 
Landscapes enable various forms of human interaction, experience, and meaning. The interfaces of 
geological, bio logical, and meteorologica l factors and sociohistorical structures represent (individual 
and col lective) demands, and possibil ities ( 'affordances') for creating diverse outdoor activities, 
identities, and cultura l  practices. For example, in the face of modernity and Norway becoming an  
independent nation state, ideas of  mountains and mountaineering, skiing and winter, a long with active 
outdoor l ifestyles were intimate ly connected with notions of national ity and mascul inity. The 
relevance of this and simi lar understandings will be critica l ly addressed grounded in empirical studies 
scrutinizing how landscape-interactions and -perceptions vary and transform according to age, gender, 
social class, ethnicity, and national ity. 

Even though, globa l networks, technologies and adaptations of landscapes make it possible to practice 
a l l  kinds of activities worldwide, experiences, notions a nd 'imagined communities' claim certain 
activities, va lues, and identities as typical for particular countries, regions, and/or groups, due to 
cu ltura l  traditions and predominant types of landscape characteristics (forests, mounta ins, rivers/lakes 
etc.) and seasons. Demarcation and transgression of such borders, though of fluid and permeable 
'nature', are expressed through language, actions, activities, equ ipment, and immaterial signs. Notions 
that are nurtured by myths, fa iry tales, literature and a rts; and expressed, reconceptua lised or 
transformed in the stories people te l l  from friluftsl iv and adventure .  

Ideas of unsupervised (free) play and free public access to nature/landscapes as common and typical 
of Norwegian and Nordic chi ldhood and cu ltures are other examples that will be addressed. A third 
example introduced, explores long-time common globa l tendencies of intersecting masculin ity, 
landscape and outdoor adventure, and contemporary com plexities rega rding inclusion of women and 
people regarded 'other' to Western cultures. 

Different types of texts, pictures, artefacts, stories and practices offer a multitude of opportunities to 
problematize, critically research, and d iscuss conceptions of cultural borders, and transcultura l 
changes and transformative ideas of national, regional, or loca l landscapes, outdoor practices, and 
cultural identities. How and why landscapes are understood as wilderness and a romantic refuge of 
transnational longing for authenticity; as a homeland to which one belong and bond; as playgrounds 
or thri l lscapes to explore; or as territories to conquer, master and tame, and as environments to care 
for, cure and preserve, wil l  be addressed. 

Required prerequisite knowledge 

* Learning outcome 

Course aims 

The course has two aims. Fi rst, to enable students to recognize, compare and discuss 
phenomenologica l, hermeneutical (cultural  ana lytical) and critical approaches to grasp human's direct, 
sensory and embodied experiences of the world, and practices and meanings created thereof. Second, 
to enable students to analyse interconnections of lived outdoor experiences, practices and identities 
as formed and distributed within particular landscapes and socio-cultura l  contexts, in which new 
technologies, digital media and pedagogical ideas and practices are at work. 



Knowledge: 

• Explain and d iscuss sociocultura l and narrative theoretica l approaches in studying a nd 
researching human -landscape intersections 

• Explain and d iscuss friluftsliv as dynamic and contextual ized sociocultura l practices, and 
identify and discuss forms of cultura l  continuity, diversity, and change 

Skills: 

Thematise, compare, and discuss the relevance of (cross-)national, Nordic and globa l 
features and developments 

• Demonstrate understanding of the significance of sensuous, embodied experiences of 
d iverse landscapes in upbringing, learning and enculturation 

• Identify and articulate human-landscape intersections and how outdoor practices, use of 
technologies, and human identities are formed by, but a lso forming, landscapes 

* Learning activities 

The main topics a re e lucidated through practical explorations/expeditions, and in lectures, seminars, 
and through literature studies organ ized in tentatively six intensive 'blocks' of teaching/seminars 
with time for supervised students' self-directed studies in between. The individual student is 
required to be wel l  prepared through intensive, ongoing study of core literature and by participation 
in study groups. Groups of 2-3 stude nts will be responsible for carrying out small-scale research 
projects, a nd preparing and conducting sessions on agreed topics and selected core literature 
throughout the course. 

Supervised professional training 

* Participation/Compulsory work requirements 

The students must have satisfied req uirements for attendance and active participation in the 

sem inars and excursions, including the submission of individual/group assignments that wil l  be given 

the Pass/Fai l  grade. The number of assignments to be submitted wi ll be specified at the start 

of the course. 

Course expenses 

Each student should be prepared by bringing his/her own personal equipment needed for a winter 

ski-excursion, such as skiing outfit, rucksack, sunglasses, sleeping bag etc., and skiing equipment if 

avai lable. N IH  can provide skiing equipment to a number of students, on demand. The costs per 

students for the stay during the 4-5 days' excursion will be a bout 1500,- to 2000.- NOK. Food is not 

included. 

* Forms of assessment 
Each student must write an individua l  assignment on a chosen theme relevant for the module during 

the semester. 

The written assignment must not exceed a maximum of 3000 words (1.5 line spacing), excluding the 

table of contents, references, and attachments. All sources must be accurately cited and referenced 

using the APA 61h edition .  The essay wil l be due to the end of May in the second semester. Graded A 

to F. 

The individual home exam must be submitted through WISEFLOW. Please note, the plagiarism 
control program Ephorus will scan a l l  assignments. 



* Examination support material 

lt is expected that the students make use of and discuss the core literature provided for the course. 

In addition, it is required that the students are able to identify and make use of research l iterature 

and other types of material (empirical examples from their own observations, magazines, internet 

etc.) relevant to their specific self-chosen theme. lt is required that the students follows the ethical 

standards and standards of referencing, following the APA-style. 

Miscellaneous 

* Literature (reading list) 

Core literature (Approx. 500 pages) 

Landscape and Identity - theoretical framing (ea. 90 pp): 

Bender, Barbara (2002). Time and landscape. Current anthropology, volume 43, number 54. 

http://www.jou rna ls . uch icago .edu/doi/pdfpl us/10 . 1086/339561 

European Landscape Convention, the European Council, 

http://www. coe. i nt/t/ dg4/ cu I tu reh eritage/heritage/Landscape/ default en .asp 

Eichberg, H .  (2010). Outdoor activities and landscaping: understanding natures in the plura l .  

I n :  H .  Eichberg (ed .), Bodily democracy: towards a philosophy of sport for all. (pp.  80-101). 

London & New York: Routledge. 

Jones, M. & K. Olwig. K. (Eds.) (2008). Nordic Landscapes. Region and Belonging on the 

Northern Edge of Europe. ( Introduction, 15 pages) 

Hirsch, W. (1995). Introduction. Landscape: Between Place and Space. In Hirsch, E. & M.  

O'Hanlon (Eds.), The anthropology of landscape. Perspectives on place and space. (pp .  1-30). 

Oxford : Oxford University Press. 

Sandell, K. (2008). The Right of Public Access: The Landscape Perspective of Friluftsl iv. I n :  

Henderson, B .  & N. Vikander ( Eds.), Nature First. Outdoor Life the Friluftsliv Way. (pp .  90-99). 

Toronto : Heritage Books. 

Historical Review (ea. 120 pp) 

Gurholt, K.P.  (2018). Tourist and Sport Reform Dress, Friluftsliv, and Women's Right to Vote in 

Norway, 188G-1913. In T. Grey & D.  Mitten ( Eds.), The Palgrave International Handbook of 

Women and Outdoor Learning. Palgrave Macmil lan.  

Gurholt, K. P.  (2008). Norwegian Friluftsliv and Idea ls of becoming an 'Educated Man'. Journal 

of Adventure Education and Outdoor Learning, 8(1): 55-70. 

Macfarlane, R. (2003) .  Mountains of the Minds. A History of a Fascination. (Chapter 3, 25 

pages) . Granta Books. 

Nicholdson, M. H. (1959). Mountain Gloom and Mountain Glory: the development of the 

aesthetics of the infinite. ( Introductory chapter, 25 pages). lthaca, N.Y. : Cornel l  Un iversity 

Press. 

Sl ingsby, W. C. (1904). Norway: the Northern Playground. [ Introduction chapter, 15 pages] . 



Edinburgh : David Douglas. 

Urberg, I .  (2007). "Svalbard's Daughters" : Personal Accounts by Svalbard's Female Pioneers. 

Nardlit, 22. (10 pages)http://septentrio. uit .no/index.php/nord l lt/article/viewFile/1576/1481 

Walton J. K., & Wood J .  (Eds.) (2012). The Making of a Cultural Landscape: The English Lake 

District as Tourist Destination, 1 750-2010. [ I ntroduction chapter, 20 pages] . Ashgate. 

Outdoor practices and Nationai/Nordic Identity (ea 110 pp) 

GoksQ)yr, M.  (2002). Skis as national symbols, skitracks as historical traits: The case of 

Norway. Key-note for the International  Ski History Congress, Park City, Utah.  

Huntford, R. (2008). Two planks and a passion: The dramatic history of skiing. (pp. 177-199}. 

London : Continuum. 

Nansen, F .  (1890}. The first crossing of Greenland. [Chapter 3 :  'Ski' and 'ski lobning', Bind 1) . 

(pp. 73-115) . London:  Longmans, Green and eo. 

Readman, P. (2014). William Cecil Slingsby, Norway, and British Mountaineering, 1872-1914. 

The English Historical Review, October 1st. Doi : l0. 1093/ehr/ceu228 

Slagstad, R. (2008}. When the mountains were formed. In: Messel, N. (Ed .), Oppdagelsen av 

fjellet. (pp. 151-157). Oslo: Nasjona lmuseet for kunst, arkitektur og design . 

S lettan, S. (2013). Ski Tracks in the Wilderness: Nature and Nation in Norwegian Young Adult 

Books from the 1930s. In  Kelen, C., & Sundmark, B. (Eds.), The nation in children's literature: 

Nations of childhood. (pp. 23-37) . New York: Routledge. 

Ween, G ., & Abram, S. (2012) . The Norwegian trekking association :  trekking as constituting 

the nation .  Landscape Research, 37(2), 155-177. 

Landscape and sociocultural diversity (ea . 100 pp) 

Beames, S. & M .  Atenco (2008). Bui ld ing social capital through outdoor education. Journal of 

Adventure Education and Outdoor Learning, 8(2), 99-112. 

Beames, S. & Pike, E.C.J . (2013}. Outdoor Adventure and Social Theory. In: Pike, E.C.J . & 

Beames, S. (Eds.), Outdoor Adventure and Social Theory. [pp.  1-8] . New York and London : 

Routledge. 

Gurholt, K.P.  (forthcoming 2018). "The Children of Wilderness": Arctic Adventures, Gender, 
Ecocultural Criticism .  In N. Gaga et al .  ( Eds.), Ecacritical Perspectives an Children 's Texts and Cultures: 

Nordic Dialogues. Palgrave Macmil lan. 

Gurholt, K.P.  (2016}. Frilufts/iv : Nature-friendly adventures for al l? In  Humberstone, B., Prince, H., & 

Henderson, K. (Eds.), Rout/edge International Handbook of Outdoor Studies. (pp. 288-296) . London 

and New York: Routledge. 



Gurholt, K. P. & Sanderud, J .  R. (2016) . Curious play: Chi ldren's exploration of nature. Journal 

of Adventure Education and Outdoor Learning. 

http:/ldx.doi.org/10. 1080/14729679. 2016. 1162183 

Pedersen, K. (2003) .  Discourses on Nature and Gender Identities. In Pedersen, K. & Viken, A. 

(Eds.), Nature and Identity. Essays on the culture of nature. (pp. 121-150) . Kristiansand:  

H�gskoleforlaget. 

Pike, E.C.J. & Weinstock, J. (2013). Identity Politics in the outdoor adventure environment. 

In :  Pike, E.C.J . ,  & Beames, S. (Eds.L Outdoor Adventure and Social Theory. [pp. 125-134] . New 

York and London: Routledge. 

Rees, E. (2011) .  Domesticated Wilderness in Two Norwegian Chi ldren's Classic. Scandinavian 

Studies, Vol .  83, (1 ) :  45-62. 

Varley, P. & Semple, T. (2015). Nordic Slow Adventure: Explorations in Time and Nature. 

Scandinavian Journal of Hospitality and Tourism, 15(1-2), 73-90. 

Zink, R. (2010). Asking 'Who are you?' when going into the wild: moving beyond an 

individual ized form of outdoor education .  Journal of Adventure Education and Outdoor 

Learning, 10(1), 19-32. 

Outdoor Practices, Technologies and Landscapes (ea. 250 pp) 

Baker, M .  (2005) .  Landful lness in adventure-based programming: Promoting reconnection to 

the Land.  Journal of Experiential Education, 27(3), 267-276. 

Brown, K. M. (2014). Spaces of play, spaces of responsibi l ity: Creating dichotomous 

geographies of outdoor citizenship. Geoforum, 53, 22-32. 

Cuthbertson, B., Socha, T. L., & Potter, T. G. (2004). The double-edged sword : critical 

reflections on traditional  and modern technology in Outdoor Education. Journal of Adventure 

Education and Outdoor Learning, 4(2) :  133-144. 

Gyimothy, S. (2010). Thrillscapes: Wi lderness mediated as playground.  In Knudsen, B.T., & 

A. M.  Waade (eds.), Re-Inventing Authenticity: Tourism, Place and Emotions. (pp. 254-265, 

references pp. 266-287) .  Bristol, Buffalo, Toronto : Channel view publ ications. 

Lewis, J. (2000). The climbing Body, Nature and Experience. Body & Society, 6 (3-3) :  58-80. 

Langseth, T. (2012) .  Liquid ice surfers: The construction of surfer identities in Norway. 

Journal of Adventure Education and Outdoor Learning, 12(1), p .3-23. 

Mul lins, P .  (2009) .  Living stories of the landscape: Perception of place through canoeing in 

Canada's North. Tourism Geographies, 11{2L 233-255. 

Skar, M., & Viestad, 0. 1 .  (2013). Recreational use of developed Norwegian shorel ines:  How 

ambiguous regu lations influence user experiences. Coastal Management, 41 {1) :  57-74. 



Ohm an, J.� Ohm an. M. ,  & Sandell, K. (2016). Outdoor recreation  in exergames: a new step in  

the  detachment from nature? Journal of Adventure Education and Outdoor Learning, DOl : 

http:/!dx.doi .org/10.1080/14729679.2016. 1147965 



COU RS E  PLAN - part 1 ( Reg istrations i n  FS) 
(fields marked with * are compulsory and must be filled out) 

* Included in study programme 
Nordic Master in Fri luftsliv Studies (Outdoor Studies), (NoFri) 

* Course name (Norwegian bokmal) 
Research Design 5 ECTS 

* Course name (Norwegian nynorsk) 
Research D..esign _S ECTS 

* Course name (English) 
Research Design 5 ECTS 

* Course code (FS) 
xxxx 

* Course level 
Master's level (first semester) 

* Course scope and organisation 
• Number of credits = 5 

• Number of semesters = 1 

• Language of instruction = English 

• Course organ ization = Decentra l ized study at The Swedish Sc::hool of Sport and Heal h 

Sciences 



COU RS E  PLAN- part 2 ( Head l i nes i n  cou rse plan/ l nfotypes) 
(Fields marked with '* are compulsory and must be filled out) 

* Academic content in course 

Research Design 5 ECTS 

The Swedish School of Sport and Health Sciences 

Course content 

This course focuses on research designs and methods such as interdiscipl inary research, mixed 

methods and comparative studies. Exemplified through examples from the research projects in 
the Nordic countries. 

· 

The course will a lso introduce and develop the students understanding of consequences of chosen 
design and method, strengths and l imitations. This will be put in relation to questions about 
epistemology and ontology. Furthermore, the course aims at developing practical skills in writing 
literature reviews and to critically eva luate systematic reviews. 

Lectures and seminars wil l  be combined with independent work with a literature review and research 

design of coming master thesis. 

Required prerequisite knowledge 

* Learning outcome 
Student shal l  

Knowledge 

• develop knowledge of research designs and methods within outdoor studies, including 

interdiscipl inary and mixed methods approaches 

• develop knowledge of the theoretical foundations of systematic reviews 

• develop knowledge of how to use the APA reference system and End Note system.  

Skill 

• develop an abi l ity to critica l ly eva luate research designs and methods used in a sample of 

outdoor research projects 

• develop an  to abi l ity of how to design and chose among relevant research methods 

• develop an  abi l ity to write and critica l ly evaluate a systematic literature review for their coming 

master thesis 

Competence 



• be able to demonstrate academic writing and present a prel iminary research design of their 

coming master thesis 

• be a ble to describe considerations in relation to chosen research design and methods and to 

defend chosen design and methods for their coming master thesis 

• be able to oppose on other students' prel iminary research designs of coming master thesis 

• be able to identify, compare and critica l ly review methods used within a systematic literature 

review 

* Learning activities 

The course will consist of lectures, seminars, workshop including independent writing tasks, 

individua l  and in group. Lectures and seminars wi l l  be combined with independent work with a 

literature review and a prel iminary research design for the coming master thesis. 

The language in the course is English. 

Supervised professional training 

Non 

* Participation/Compulsory work requirements 
The cou rse is student-centred and therefore requires a h igh participation by the students. The course 

encompasses 20 hours with teacher. The workload for students for 5 ECTS enta ils a total of 130 hours. 

Course expenses 

The estimated costs for l iterature wil l  not exceed a tota l of 2000 Swedish crowns. 

* Forms of assessment 
Examinations are built up around a written exam together with a presentation and oral defence of 

the student's research design a nd chosen methods for the coming master thesis. Each student sha l l  

a lso oppose on  another student's prel iminary plan of research design and methods. 

The written assignment must not exceed a maximum of 3000 words (1.5 line spacing), excluding the 
table of contents, references, and attachments. Al l sources must be accurately cited and referenced 
using the APA 6th edition 

The cou rse is graded as pass with distinction, pass or fai l .  The grading system is possible to transfer to 
the ECTS system . 



* Examination support material 

The course literature may be used in the written examinations. 

Miscellaneous 

* Literature (reading list) 
Creswel l, J. W. (2011). Designing and Conducting Mixed Methods Research. (2"d ed) .  London:  SAGE 

Publ ications. 

Furseth, 1., Everett, E., Everett, E .L. (2013). Doing Your Master 's Dissertation: From Start To Finish. 

London: Sage Study Skil ls Series. 

Gough, D., Ol iver, S., Thomas, J., (2016). An Introduction to Systematic Reviews. London: Sage 

Publications. 

Nielsen, G., Mygind, E., B(l)l ling, M ., Otte, C.R., Schnel ler, M .B., Ejbye-Ernst, N., Schipperijn, J., & 

Bentsen, P. (2016). A quasi-experimental cross-d isciplinary eva luation of the impacts of Education 

Outside the Classroom on pupils' physical activity, well-being and learning: the TEACHOUT study 

protocol .  BMC Public Health, 16, 1117. Open access, lOp. 

Literature of choice: 

Together with the course leader a choice of articles and book chapters wil l be made relevant to the 

chosen theme of master thesis. 



COU RS E  PLAN - part 1 ( Registrations i n  FS) 
(fields marked with * are compulsory and must be filled out) 

* Included in study programme 
Nordic Master in Friluftsliv Stud ies (Outdoor Studies), (NoFri) 

* Course name (Norwegian bokmal) 
Friruftsliv in pe�lurban landscapes 3:0 ECTS 

* Course name (Norwegian nynorsk) 
Friluftsliv in  periurban landscapes 10 ECTS 

* Course name (English) 
Friluftsliv in periurban landscapes 10 ECTS 

* Course code (FS) 
xxxx 

* Course level 
Master's level (first semester) 

* Course scope and organisation 
• N umber of credits = 10 

• Number of semesters = 1 

• Language of instruction = English 

• Course organization = Decentra lized study at The SWedish ·school of Spert a nd Hea lth 

Scienees 



COU RS E  PLAN- part 2 ( Head l ines i n  cou rse plan/ l nfotypes) 
(Fields marked with * are compulsory and must be filled out) 

* Academic content in course 

Friluftsliv in periurban landscapes 10 ECTS 

The Swedish School of Sport and Health Sciences 

Course content 

Health and well-being in relation to friluftsliv can be i l luminated from both humanistic and preventive 

medical perspectives. Examples of humanistic perspectives a re the theories of sense of coherence and 

place attachment, which a lso can be applied in  a pedagogical perspective on fri luftsliv. Preventive 

medical and environmental psychology perspectives on contact with nature as such, as wel l  as on 

physical activity in friluftsliv add to a richness of conceivable va lues and meaningfu lness connected to 

friluftsliv. 

The course aims at studying the theory and knowledge bases for these perspectives, and through an  

experimental design follow how multidisciplinary pedagogics connected to a specific a rea of  periurban 

nature can develop the perception of the nature encounter and understanding of hea lth and well

being. 

Previous taken for granted human-nature re lations are changing due to globa lization and migration .  

The course aims a t  understanding human-nature relations in a context of  integration and  inclusion and 

different immigrant groups. History of friluftsliv wil l  be used as a foundation for understanding the 

past and current situation. New types of users and new user demands may require new approaches to 

teaching and learning in fri luftsliv. Which are these new ingredients? How do they relate to specific 

ethnic groups of immigrants? 

The cou rse a ims a lso at exploring different outdoor practices developed by fril uftsliv organ isations, as 

well as the implementation of the fri luftsliv curriculum in public schools and free-school 's with 

friluftsliv profiles in Sweden. Aims in l ine with sustainable development have been guiding the society 

in creating new forms of periurban arenas for friluftsliv. One example of that is the national urban park 

in Greater Stockholm.  What is the greater scope in this respect, a nd which are the strategies and 

management real ities used in handl ing and developing these areas. How are the areas used and viewed 

upon by different groups? 

Required prerequisite knowledge 

* Learning outcome 
Knowledge 

Students shal l :  



• develop knowledge about the theoretica l bases related to hea lth and wellbeing related to 

friluftsliv. 

• have experienced how understanding of place a nd the attachment to it can be developed 

through the combined effect of experiencing the landscape and meeting multidisciplinary 

layers of knowledge abo ut it. 

• explain and discuss the h istorical development of friluftsliv in Sweden and the structure of 

outdoor policy related to fri l uftsliv in Sweden, and how the encounter of those perspectives 

and integration of immigrants can be viewed. 

• develop knowledge of how intersectional aspects interweaves with sociocultural practices in 

outdoors. 

Ski l ls 

Students shal l  develop: 

• skil ls to ana lyze health a nd wel lbeing related to the physica l activity in fri luftsliv 

• the abil ity to compare a nd discuss different theoretical perspectives on  friluftsl iv/outdoor 

education in the school sector 

• the abil ity to problematise friluftsliv in the school curriculum from various theoretical 

perspectives and school subjects 

• the abi l ity to apply relevant concepts to describe and analyse perspectives of gender, ethn ic 

a nd cu ltura l diversity as well as susta inabil ity 

• competence to problematize and discuss learning and enculturation in outdoors in relation to 

migration and multicultura l  societies. 

Competence 

• Conduct an  independent critica l investigation of fri luftsliv practices, where the abil ity to 

a na lyse the ideas underpinning those practices a re of key interest for the development of 

friluftsliv in and for a changing world 

• Student shal l  demonstrate an  independent investigation of literature related to self-chosen 

l iterature relevant for the course. 

* Learning activities 



The course wil l  consist of lectures, practica l laboratory studies and individual measurements, 

discussions, independent writing tasks, excursions, ind ividual  and smal l  group work. The course 

require a h igh participation by the students. 

The language in the course is English. 

Supervised professional training 

Non 

* Participation/Compulsory work requirements 
The course encompasses about 40 hours with teacher. This will be divided into into about three 2-3 

days with lectures, seminars, laboratory work and measurements and excursions. 

In between seminars, students will work on different tasks. The workload for students for 10 ECTS 

enta i ls a tota l of 260 hours. 

Course expenses 

Costs related to the studies include ordinary costs for literature and some shorter travels. 

The costs wil l not exceed a total of 2000 Swedish crowns. 

* Forms of assessment 
The examinations consist of a written exam and a practica l lab/workshop. Case studies with 
explorative questions will be used to enhance students' abi l ity to apply relevant concept and theories 
for critical analysis 

The course is graded as pass with distinction, pass or fa i l .  The grading system is possible to transfer to 
the ECTS system .  

* Examination support material 

The literature for the course can be used in the written examinations. 

Miscellaneous 

* Literature (reading list) 
Antonovsky, A. 1987. Unrave ling the mystery of health: how people manage stress and stay wel l .  San 

Francisco, Ca lif. : Jossey-Bass, (218 pages). 

Barker, D. & Lundval l, S. (2016). Transformative Pedagogy in PE and the challenges of young people 

with migration background. i (red) Catherine D. Ennis, Rout/edge Handbook of Physical Education 

Pedagogies, London: Routledge, 356-367. 

Barker, D. & Lundva l l, S. (2016). Transformative Pedagogy in PE and the chal lenges of young people 

with migration background. i (red) Catherine D. Ennis, Rout/edge Handbook of Physical Education 

Pedagogies, London: Routledge, 356-367. 



Boldemann C, Blennow M, Da l H, Martensson F, Raustorp A, Yuen K, Wester U. (2006):  Impact of 
preschool environment upon chi ldren's physica l activity and sun exposure. Prev Med. 42(4) :301-8. 

Ceci R, Hassmen P.  ( 1991): Self-mon itored exercise at three d ifferent RPE intensities in treadmil l  vs 
field running. Med Sci Sports Exerc. 6:732-8. 

Humberstone, B., Prince, H., Henderson, K. A. (2016). Rout/edge Handbook of Outdoor Studies. London: 
Routledge (selection of chapters) 

Kuo FE, Sul livan CS. (2001a): Environment and Crime in the I nner City: Does Vegetation Reduce Crime. 
Environment and Behavior 33:343-67. 

Kuo FE, Sul livan CS. (2001b) : Aggression and Violence in the Inner City: Effects of Environment via 
Mental Fatigue. Environment and Behavior 33:543-71. 

Kloek, M .  E. ,  Buijs, A.E., Boersema, M ., Shouten G .  C. (2017).  Beyond Ethnic Stereotypes - Identities 
and Outdoor Recreation Among Immigrants and Nonimmigrants in the Netherlands. Journal Leisure 

Sciences An Interdisciplinary Journal. (39) :1, 59-78. 

Maas J, Verheij RA, de Vries S, Spreeuwenberg P, Schel levis FG, Groenewegen PP. (2009) :  Morbidity is 
related to a green living environment. J Epidemiol Community Health 63(12):967-73. 

Mitchel l R, Popham F. (2008):  Effect of exposure to natura l  environment on health inequalities: an 
observational  population study. Lancet 372(9650):1655-60. 

Ouis, Pernil la, lisberg Jensen, Ebba (2009) "/ brought a hazelnut from Macedonia ": Cultural and 

biological diversity in a globalizing world. Malmo University, p 127-141, 

Korpela, K. 2012. Place attachment, The Oxford Handbook of Environmental and Conservation 

Psychology. (eds Susan D. Clayton), Oxford: Oxford Handbooks (40 pages). 

Korpela, K.,  Borodul in, K.,  Neuvonen, M ., Paronen, 0., & Tyrvainen, L. (2014). Analyzing the mediators 
between nature-based outdoor recreation and emotional well-being. Journal of Environmenta l 
Psychology, 37, 1-7 . 

Ni lsson, K .. , Sangster, M ., Gal lis, C., Hartig, T., de Vries, S., Seeland, K . . & Schipperijn, J .  (eds.) Forests, 

Trees and Human Health, Springer Verlag, Berl in .  (about 350 pages). 

Schcerstrom, A., J0rgensen, S.H. & Sivertun 2014. Geography and Health - A Nordic Outlook. Chief eds. 

Schcerstrom, A., J0rgensen, S.H. & Sivertun, A. Swedish National Defence College: Stockholm; 

Norwegian Un iversity of Science and Technology (NTNU):  Trondheim; Universitat Bonn :  Bonn (250 

pages) 

Schantz P. (forthcoming): Physica l activity in outdoor l ife and health. Theory and practice. Stockholm: 
Gymnastik- och idrottshOgskolan. (40 pages). 

Schantz, P .  2006. The Formation of National Urban Parks: a Nordic Contribution to Sustainable 
Development? In: The European City and Green Space; London, Stockholm, Helsinki and S:t Petersburg, 



1850-2000 (Ed. Peter Clark), H istorical Urban Studies Series (Eds. Jean-Luc Pinol & Richard Rodger), 
Ashgate Publishing Limited, Aldershot, pp. 159-174. 

Ulrich RS. (1984): View through a window may influence recovery from surgery. Science 224: 420-421. 

Ulrich RS, Simons RF, Losito BD, Fiorito E, Miles MA, Zelson M. (1991): Stress recovery during exposure 
to natural and urban environment. J Environ Psycho/ 11:201-230. 

Wahlgren L, Stigel l E, Schantz P. (2010): The active commuting route environment scale (ACRES): 
development and eva luation. lnt J of Behov Nutr Phys Act 7:58 

Wah lgren L, Schantz P. (2012) :  Exploring bikeabil ity in a metropolitan setting: stimulating and hindering 
factors in commuting route environments. BMC Public Health 12:168. 

Wahlgren L, Schantz P. (2014): Exploring Bikeabil ity in a Suburban Metropolitan Area using the Active 
Commuting Route Environment Sca le (ACRES). lnt J Environ Res Pub/ Health 11 (8) 8276-8300. 

Walker, G. J., Deng, J., & Dieser, R. B. (2001). Ethnicity, acculturation, self-construa l, and motivations 

for outdoor recreation .  Leisure Sciences, 23(4), 263-283. 

Ward Thompson, C., Aspina l l ,  P., & Montarzino, A. (2008). The chi ldhood factor. Adult visits to green 

places and the significance of childhood experiences. Environment and Behavior, 40(1) , 111-143. 

WHO Europe (2016) :  Urban green spaces and health. A review of evidence. Kopenhamn:  WHO Europe. 

Agren, lda Maria ( Mia), 2016. Why the whiteness in Swedish outdoor recreation?: a discourse analysis 
of gender and ethnicity in Swedish environmenta l policy and practice. Second cycle, A2E. Uppsa la: SLU, 
Dept. of Urban and Rural Development. (PDF) http:/ /stud .epsilon.slu.se/9270/ 

Literature of choice: 

Together with the course leader a self-choice of articles and book chapters relevant to the course wil l 

be selected. 



COU RS E  PLAN - part 1 (Registrations i n  FS ) 
(fields marked with *are compulsory and must be filled out) 

* Included in study programme 
Nordic Master in Friluftsliv Studies (Outdoor Studies}, (NoFri} 

* Course name (Norwegian bokmal) 
Peaagogical �ers · �c::ti'.les in fri luftsliv ( 15 ECTS) 

* Course name (Norwegian nynorsk) 
Pedagogical perspectives in friluftsliv (15 ECTS) 

* Course name (English) 
Pedagogical perspectives in friluftsliv (15 ECTS} 

* Course code (FS) 
xxxx 

* Course level 
M aster's level 

* Course scope and organisation 
• Number of credits = 15 

• Number of semesters = 1 

• Language of instruction = English 

• Course organization = Decentralized study at The Swedish School of Sport and Health 

Sc::iences ; 



COU RS E  PLAN - part 2 (Headl ines i n  cou rse plan/ l nfotypes) 
(Fields marked with * are compulsory and must be filled out) 

* Academic content in course 

Pedagogical perspectives in friluftsliv (15  ECTS) 

The Swedish School of Sport and Health Sciences 

Course content 

The course wil l  h ighlight and problematise key pedagogical concepts and perspectives in order to 

chal lenge anthropocentrism and taken for granted notions of human-nature relations from d ifferent 

ontological positions, including post human theorizing. The anthropocentric notion of nature as other 

and the nature-culture dichotomy will be analysed from a range of disciplines and perspectives, such 

as phenomenology, critical pedagogy and relational materia lism. 

The course wil l  in theory and practice deal with the history of fri luftsliv in Sweden and present day 

management and issues of susta inabil ity in  metropolitan areas. Urban and peri-urban landscapes and 

seascapes will be explored and form a starting point for discussion and ana lysis related to place

responsive, environmental and cultural perspectives. 

Required prerequisite knowledge 

* Learning outcome 
Student shal l  develop: 

Knowledge 

• Interdiscipl inary understanding of different views on nature depending on their re lation to 

different cultural va lues and onto logica l positions 

Skill 

• Abil ity to read the land from place-responsive perspectives, such as from embodied learning 

with/in its natural and cultura l  history 

• Abil ity to discuss whose story that is given voice when ana lyzing and discussing different place 

stories 

• Abil ity to a na lyse, compare and d iscuss relations between outdoor politics, policies, and 

management 

Competence 

• Conduct an  independent critical investigation of human-nature relations in urban landscapes 

based on key concepts and theories relevant for ana lyzing the mean ing and local sign ificance of 

place in diverse contexts 



* Learning activities 
The course wil l consist of  lectures, practica l laboratory studies and ind ividual measurements, 

d iscussions, indepe ndent writing tasks, excursions, individua l  and smal l  group work. 

The language in the course is English. 

Supervised professional training 

Non 

* Participation/Compulsory work requirements 

The course is student-centred and therefore requires a h igh participation by the students. The course 

encompasses 60 hours with teacher. This wi l l  be d ivided into four 2-3 day seminars with lectures, 

seminars, and excursions. In between semina rs, students wil l work on d ifferent tasks and reading 

with supervision by the course instructor. The student workload for 15 ECTS entails a total of 400 

hours. 

Course expenses 

Costs related to the studies include l iterature a nd some shorter travels wil l not exceed a total of 2000 

Swedish crowns. 

* Forms of assessment 
Two forms of exam inations wi l l  be used . One individual written assignment combined with peer

review a nd ora l  defence. A case study on a topic of interest with explorative questions wil l be used to 

enhance students' abi l ity to apply relevant concept and theories for critical analysis. 

The course is graded as pass with d istinction, pass, or fa i l .  The grading system is possible to transfer 
to the ECTS system .  

* Examination support material 

The course l iterature may be used in the written examinations. 

Miscellaneous 

* Literature (reading list) 
Baker, M .  {2005). Landfu l lness in adventure-based programming: Promoting reconnection to the 

land. Journal of Experiential Education, 27(3), 267-276. 

Brookes, A. (2002). Lost in the Austra l ian bush : Outdoor education as curriculum.  Journal of 

Curriculum Studies, 34(4), 405-425. 

Camero n, J. {2003) .  Responding to place in a post-colonial era :  An Austra l ian perspective. 

Decolonizing nature: Strategies for conservation in a post-colonial era, 172-176. 



Gruenewald, D. A. (2003}. Foundations of place: A multidiscipl inary framework for place-conscious 

education. American Educational Research Journal, 40(3), 619-654. doi.org:  

10.3102/00028312040003619 

Hultman, K., & Lenz Taguchi, H. (2010}. Chal lenging anthropocentric ana lysis of visual data : A 

relational materia l ist methodologica l approach to educational  research. International Journal 

of Qualitative Studies in Education, 23(5), 525-542. 

Loynes, C. (2002). The Generative Paradigm. Journal of Adventure Education and Outdoor Learning, 

2(2), 113-125. 

Mannion, G., Fenwick, A., & Lynch, J.  (2013). Place-responsive pedagogy: Lea rn ing from teachers' 

experiences of excursions in nature. Environmental Education Research, 19(6), 792-809. 

doi.org: 10.1080/13504622.2012.749980 

Mikaels, J. , & Asfeldt, M .  (2017). Becoming-crocus, becoming-river, becoming-bear: A relational 

materialist exploration of p lace (s) . Journal of Outdoor and Environmental Education, 20(2), 2-

13. 

Nicol, R. (2014). Entering the Fray: The role of outdoor education in providing nature-based 

experiences that matter. Educational Philosophy and Theory 46(5), 449-461. 

Orr, D. (2004). Earth in Mind. On Education, Environment and the Human Prospect. Washington DC: 

Island Press. 

Raffan, J. (1993). The Experience of Place: Exploring Land as Teacher. Journal of Experiential 

Education, 16(1), 39-45. 

Sandell, K., & Ohman, J. (2010). Educational potentia Is of encounters with nature: Reflections from a 

Swedish outdoor perspective. Environmental Education Research, 16(1), 113-132. doi.org: 

10.1080/13504620903504065 

Somervil le, M., & Green, M. (2012). Place and Sustainabil ity Literacy in Schools and Teacher 

Education. Australian Association for Research in Education (NJ1}. 

Stewart, A. (2004). Canoeing the Murray River (Austra lia ) as environmenta l education :  A tale of two 

rivers. Canadian Journal of Environmental Education (CJEE), 9(1), 136-147. 

Stewart, A. (2004). Decolonising encounters with the M urray River: Building place- responsive 

outdoor education. Australian Journal of Outdoor Education, 8(2), 46-55. 

Stewart, A. (2008). Whose place, whose history? Outdoor environmental education pedagogy as 

'reading'the landscape. Journal of Adventure Education & Outdoor Learning, 8(2), 79-98. 

Wattchow, B. & Brown, M .  (2011). A pedagogy of place. Outdoor education for a changing world. 

Monash University Publishing. 



COU RSE PLAN - part 1 ( Registrations i n  FS) 
(fields marked with * are compulsory and must be filled out) 

* Included in study programme 
Nordic Master in Fri luftsliv Studies (Outdoor Studies), (NoFri) 

* Course name (Norwegian bokmal) 
The Master Thesis 30 ECTS 

* Course name (Norwegian nynorsk) 
The Master Thesis 30 ECTS i 

* Course name (English) 
The Master Thesis 30 ECTS 

* Course code (FS) 
xxxx 

* Course level 
Master's level (first semester) 

* Course scope and organisation 
• Number of credits = 30 ECTS 

• Number of semesters = 1 

• Language of instruction = english 

• Course organ ization = a l l  students wil l  be d ivided egually between the partner institutians in 

Norway, Sweden and Denmark and granted a supervisor 



COU RSE PLAN- part 2 ( Head l ines i n  cou rse plan/ l nfotypes) 
(Fields marked with * are compulsory and must be filled out) 

* Academic content in course 
The Master Thesis 30 ECTS 

Copenhagen University (IGN), Norwegian School of Sport Sciences (NIH), The 

Swedish School of Sport and Health Sciences, University college of south east 

Norway 

This course is ava ilable only to students admitted into NOFRI and to students who have completed al l  
three semesters with the minimum of the grade E. The partners wil l d ivide the students equal ly and 
grant each student a supervisor. 

Course aims 

Under the guidance of a supervisor, this course consists of the students' i ndividual and independent 
research, which may be empirica l ly grounded or phi losoph ically oriented ( 'a desk study'), reflective 
and critical writing ( in English), and a public defense of a Master Thesis relevant to Nordic Fri luftsliv 
Studies. 

The students must formulate a research question relevant to NOFRI; choose an applicable method 
and design; employ concepts and theories to ana lyze and discuss their research question; and 
present a coherent written account and scientifically convincing argumentation about the results. 

Required prerequisite knowledge 

* Learning outcome 
Knowledge 

Through the master's thesis, the student wil l  gain insight into scientific project work and research 
methodology, and gain experience in applying such methods independently in a chosen topic. The 
student must choose the theme of the Master's thesis. Within this topic, and after completion of the 
course, the student will have the following learn ing outcomes in terms of knowledge, skil ls and 
genera l  competence: 

• Have an in-depth knowledge of relevant academic literature and theory 
• Could use this knowledge in new areas 
• Know relevant methods and procedures 

Skills 

• Could produce data and results in writing and verbally 
• Be able to ana lyze and relate critica l ly to different sources of information and apply them to 
structure and formulate professional reason ing 
• Be able to conduct an  independent research project under supervision and in accordance with 
current research ethical norms 



• Communicate comprehensive independent work and master the field of expression of the subject 
a rea 

* Learning activities 

The master thesis is an individual assignment based on self-study and written over a period of one 

semester. Each student will dispose 20 hours in total for supervision and guidance from one or more 

of the Consortium members. 

Supervised professional training 

* Participation/Compulsory work requirements 

Compulsory assignment 

Before, questionnaires a re sent out, each group m ust provide a written description of and reasons 
for their problem formu lation, research questions, hypotheses, variable and operationa l ization of 
variables (the specific questionnaires) . 

Course expenses 

Literature for the master thesis can be borrowed in l ibraries, however many prefer to buy books. We 

estimate that you will use around 2000, - kr. 

* Forms of assessment 
The d issertation must be an outdoor study from a Nordic perspective. lt can consist of one or more 

relevant themes or topics: 

• Outdoor recreation - planning and management 
• Pedagogical perspectives 
• Outdoor education, 
• Education outside the classroom "Udeskole" 
• Nature perception 
• Nature experience - embodiment 
• Landscapes and outdoor practices 
• Place 
• Identity, cu lture, mean ing 
• Current trends and future challenges 
• Public health, physica l activity and the use of nature 

These a re examples. You can d iscuss other possibi l ities with your tutor. 

The study can be based o n  empirical data of all kinds, or it can be a theoretical or phi losophica l 

enquiry. 

The whole NOFRI study ends with a closing research seminar, where all the students present their 
thesis and receive their graduation 

Assessment of the written assignment - graded grades 



Composition of the commission wil l  be one externa l  member and one member from one of the other 
universities in the consortium. The commission must consist of one male and one female member. 

Scope 50 - 60 pages 

* Examination support material 

Describe approved support material for the examination, and specify if own 

notes/underscores/references are a l lowed. Specify if support material is not a l lowed at a l l .  

-All support is-al lowed-for the-master-thesis 

Miscellaneous 

* Literature (reading list) 
The thesis will be based on relevant literature approximately 3000 pages. 

* Approved course plan 

Change description 



Joint master i nordisk friluftsliv- utdypende svar pa sp(l}rsmal 

Hva mener fagmilj(l}et er de sentrale dele ne av studietilbudet? 

Det samlete studietilbudet- institusjonene i konsortiet: 

Humanistisk-samfunnsvitenskapelig mastergradsutdanning (side 7. i s(Ziknaden til Nordisk ministem3d 

- vedlegg 4. i var s(Ziknad til institusjonen) 

1. Cultural Sciences with emphasis on cultural diversity and cultural change, national identity and 

local trends, gender relations and cross-national comparative perspectives 

2. Educational Sciences, pedagogy and didactics with focus on 'udeskole'/Learning outside the 

classroom, liberal education, 

3. Phenomenological studies of the significances of nature contact and participation in friluftsliv 

activities for the lived experiences of well-being and quality of life 

4. Ecology and Environmental Sciences focuses on land management and on environmental 

philosophy 

Spesielt for HSN 

De sentrale dele av studietilbudet som fagmitj(Ziet i HSN star for er primam innen punkt 1, 2 og 3. 

HSN bidrar med et 15 stp. emne (1312- nature, experience, embodiment and meaning) og 30 stp

mastergradsoppgave (ny). 

De 15 studiepoeng er i dag en del av mastergradsutdanningen i kropps(Ziving, idrett og friluftslivsfag 

og vil ogsa vcere det fremover, men undervisningen vil forega pa engelsk. 

Mastergradsoppgaven pa 30 stp vil vcere ny, hvis studiet godkjennes. Her har HSN ansvaret for J4 av 

studentene- 5-8 studenter i aret. 

Er det forskningskompetanse, samt reel I forskningsaktivitet og faglige 

utviklingsprosjekter med relevans for studieprogrammet, i de sentrale delene av 

studiet? 

Alle deler av studiet er basert pa undervisere med forskningskompetanse (professorer og 

f(Zirsteamanuenser) som a lie er forskningsaktive. I oversikten under har vi synliggjort dette med noen 

eksempler pa forskning fra de ulike institusjonene- en mere komplett oversikt over den enkeltes 

forskning finnes i cv· ene, vedlegg 5. i s(Ziknaden. I tillegg suppleres litteraturen med annen relevant 

forskning fra internasjonale samarbeidspartnere, forskningsinstitutt og and re. 



Sentrale fagpersoner: 

Norges ldrettsh(l)gskole; Professor Kirsti Gurholt, F(l)rsteamanuensis J(l)rgen Eriksen, 

F(l)rsteamanuensis Thomas Void 

Gymnastik og ldrottshogskolan i Stockholm: Professor Peter Schantz, Dosent Suzanne Lundvall, 

F(l)rsteamanuensis Jonas Mikaels 

K(l)benhavns Universitet: F(l)rsteamanuensis Erik Mygind, F(l)rsteamanuensis S(l)ren Prcestholm - ved 

K(l)benhavns Universitet er involvert mange fagpersoner i mindre deler av undervisningen. 

H(l)gskolen i S(l)r(l)st-Norge: F(l)rsteamanuensis Per lngvar Haukeland, F(l)rsteamanuensis Tommy 

Langseth, F(l)rstelektor Andre Horgen, Ffl)rsteamanuensis Annette Bischoff, Ffl)rstelektor Geir 

Grimeland, F(l)rsteamanuensis Erling Krogh 

1. Cultural Sciences with emphasis on cultural diversity and cultural change, national identity and 

local trends, gender relations and cross-national comparative perspectives 

Seneste forskning og publikasjoner innen omradet: 

Gentin, S. (2015}. Outdoor recreation and ethnicity: seen in a Danish adolescent perspective. Department of 

Geosciences and Natural Resource Management, Faculty of Science, University of Copenhagen. 

Grimeland. G: 2017-2020: prosjekt; Sosiale tendenser i klatring. Er klatrere virkelig sa individualistiske? 

Gurholt; 2010-2018: "Unpacking the Rucksacks": Examining Ideas and Transfor-mations of European Hiking 

Cultures. Financed by internal resources, and worked out in collaboration with the TEOS-consortium, 

international scholars and master students. 

Gurholt; 2016- 2021: Female Adventurers. Financed by internal resources and worked out in collaboration with 

international master students and an interdisciplinary group of scholars led by Associate Professor Karin S. 

Lindelof, University of Uppsala and Professor Kirsti Pedersen Gurholt, NI H. 

Gurholt; 2018 - 2020: Friluftsliv: Nordic Landscapes and Dialogues. A co-edited book project, financed by internal 

resources and worked out in collaboration within the NOFRI-consortium of cross-national scholars 

Horgen, A.: Sikkerhetsdiskursen i norsk friluftsliv og fjellsport. Artikkel i Historisk tidsskrift, Bind 96, Nummer 4, 

2017. 

Horgen, A.: The organizing and regulation of mountain guiding in Scandinavia 1820-2016, with a glance at the 

Alps. Artikkel i Journal of Sport in Society: Cleng Andersen Eikje, And re Horgen & Johan Arnegard (2017}: The 

organizing and regulation of mountain guiding in Scandinavia 1820-2016, with a glance at the Alps, Sport in 

Society, 

Langseth, Tommy (2016} «Basehopping - opplevelser og anerkjennelse». In Horgen, Andre, Merete Lund 

Fasting, Torbj0rn Lundhaug, Leif Magnussen, Ketil(l!strem (eds.}: Ute! Friluftsliv - pedagogiske, historiske og 

sosiologiske perspektiver. Fagbokforlaget 2016. S. 257-278. 

Langseth, Tommy (2014} «Den unge mannen og havet». In Lippe, Gerd van der and Hans Hognestad (eds.} 

Kj�nnsmakt i idrett og friluftsliv. Oslo: Novus forlag. 



Lundvall, S. (2015). (recension). Kj0nnsmakt - idrett og friluftsliv , Gerd von der Lippe og Hans K. Hognestad 

(red). Novus forlag. 

L{bland, Stig and Tommy Langseth (2017) «Contested Seascapes- Birds, Surfers and County Governors". In 

Turner, Daniel and Sandro Carnicelli (eds.): Lifestyle sports and Public policy. Routledge 2017. s. 119-136. 

Mygind, E. (2015). A Canadian wilderness expedition from a Danish perspective: Culture analysis and 

reflections. Experiencing the Outdoors: Enhancing Strategies for Wellbeing. Red. I Margaret Robertson; Ruth 

Lawrence; Gregory Heath. Rotterdam : Sense Publishers. 25-35. (Researching Environmental Learning, Vol. 2). 

2. Educational Sciences, pedagogy and didactics with focus on 'udeskole'/Learning outside the 

classroom, liberal education, 

Seneste forskning innen omradet: 

Grimeland, G.: 2014-2016: B�rekraftig fagdidaktikk i friluftsliv. Publisert i Horgen, A. m.fl. Ute! Friluftsliv

pedagogiske, historiske og sosiologiske perspektiver. S. 85-105. Bergen: Fagbokforlaget. 

Gurholt, K. P. & Sanderud, J. R. (2016). Curious play: Children's exploration of nature. Journal of Adventure 

Education and Outdoor Learning, 16(4), 318-329. 

Gurholt, K.P. (2016). Friluftsliv: Nature-friendly adventures for all? In Humberstone, B., Prince, H., & Henderson, 
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Har fagmilj(llet relevant faglig kompetanse og bredde i kompetansen for a dekke 

studiets innhold og niva? 

Alle involverte undervisere er f(l)rstekompetente eller professorer med relevant kompetanse for de 

sentrale omrader i studiet. Studiet er flerfaglig og bredden i kompetansen er tilsvarende, de 

involvertes har utdanning og forskningskompetanse innen: kultur og samfunnsvitenskap, pedagogikk, 

filosofi og antropologi, idrettsvitenskap, lcererutdanning SAMTIDIG har samtlige kompetanse innen 

enten friluftslivsfag, milj(l)fag, (l)kofilosofi eller landskapsstudier. 

For HSN spesielt: 

De ansatte ved IFIK som underviser pa studiet er a lie f(l)rstekompetente og to er i 

professorkvalifisering. Faglig spenner kompetansen fra antropologi, (l)kofilosofi, sosiologi til 

friluftslivs faglig bakgrunn. 

f(l)rsteamanuensis Per lngvar Haukeland- 0kofilosofi og 0kopedagogikk- i professorkvalifisering 

f(l)rsteamanuensis Tom my Langseth- friluftlivsfag og sosiologi 

ffl)rstelektor Andre Horgen- historie, friluftslivsfag og lcererutdanning 

f(l)rsteamanuensis Annette Bischoff- idrett og friluftslivsfaglig utdanning 

f(l)rstelektor Geir Grimeland- idrett og friluftslivsfaglig utdanning, lcererutdanning 

f(l)rsteamanuensis Erling Krogh- sosialantropologi og landbruks(l)konomi (forventes a levere s(l)knad 

am opprykk til professor i l(l)pet av 2018) 

Deltar fagmilj(llet aktivt i nettverk og samarbeid? Hvorfor er akkurat disse 

nettverkene/samarbeidene relevante for studieprogrammet? 

Studiet er i seg selv et resultat av nordisk samarbeid so m har vcert aktivt si den 1990-tallet (se side tre 

i akkrediteringss(l)knaden, samt s(l)knaden til nordisk ministerrad vedlegg 4). 



lnstitusjonene i konsortiet utgj(l)r de meste sentrale institusjoner innen det friluftslivsfaglige felt i 

Norden. 

Alle partnere i konsortiet har ut over dette aktive samarbeidsrelasjoner og bilaterale avtaler med 

internasjonale universitet, alle disse er relevante nettopp pga. av deres fokus pa «outdoor studies» i 

en bred forstand. (se vedlegg 3 i s(l)knaden om akkreditering) 

For HSN spesielt: 

Det friluftslivsfaglige milj(l) ved instituttet har V<!!rt aktive i Nordplus samarbeidet siden 1990-tallet og 

har flere engelskspraklige studietilbud bade innen l<!!rerutdanning og friluftslivfag. Fagmilj(l)et har 

aktive internasjonale avtaler med f(l)lgende institusjoner: 

University of Wales, Trinity Saint David (mobilitet l<!!rer og studenter) samt faglig samarbeid 

Prescott College, USA: (mobilitet l<!!rer og studenter) samt faglig samarbeid 

University of Alberta, Augustane Faculty, Canada (mobilitet l�rer og studenter) samt faglig 

samarbeid 

Er fagmilj0ets st0rrelse tilpasset antall studenter og den undervisningen og 

veiledningen, samt forskning og faglig utvikling so m kreves i studietilbudet? 

HSN - vart bid rag er 15 studiepoeng samt veiledning av 5-8 studenter pa en 30 stp 

mastergradsoppgave. 

I og med at de 15 studiepoengene allerede eksisterer (se em ne 1312) vil det ikke utgj(l)re en st(l)rre 

merbelastning pa fagmilj(l)et. 

Det friluftslivsfaglig milj(l) ved HSN teller i dag i alt 21 fagpersoner (ea 18 arsverk) i det milj(l) er der 

flere h(l)gskolelektorer som jobber mot f(l)rstekompetanse. 

Varen 2018 har instituttet fatt godkjent forskningsgruppe i friluftsliv (sak i 360 18/01413) og der 

jobbes aktivt for videre utvikling av det friluftslivsfaglige felt bade innen forskning og utdanning innen 

f(l)lgende omrader: 

• Friluftsliv og bruk av natur; naturen som lceringsrom og bcerekraftig pedagogikk i 

ulike kontekster fra skole og barnehage til frivillige organisasjoner og private firma. 

• Friluftsliv, ledelse og sikkerhet 

• Samfunnsfaglige, historiske og kulturelle perspektiver pa friluftsliv og bruk av natur

politikk, forvaltning og sosiologiske perspektiver 

• Friluftslivsveiledning, livskvalitet og folkehelse 

Hvordan sikres over tid et stabilt fagmilj0 med rett kompetanse til studieprogrammet? 

Svaret pa dette finnes til dels i punktet over. Fagmilj(l)et har v<!!rt jevnt voksende siden 1990-tallet og 
er det st(l)rste fagmilj(l) pa omradet i Norden. Der jobbes kontinuerlig med bade rekruttering og 

kompetanseheving i milj(l)et og «turn-over» av de ansatte er sv<!!rt langsom. Vi har derfor al grunn til 

at tro at fagmilj(l)et ogsa fremover vil v<!!re stabilt. 



Er fagmilj(l)ets samlede utdanningsfaglige kompetanse tilstrekkelig for 

ICEringsaktiviteter so m fremmer studentenes leEring? Hvordan vedlikeholder og sikrer 

fagmilj(l)et blant annet den digitale kompetansen? 

Fagmilj0et bestar av fagpersoner som har sa vel pedagogiske kompetanse som stor kreativitet i 

utviklingen av undervisningen og er i h0yeste grad utviklingsorienterte i forhold til digitale muligheter 

- i den grad dette kan forenes med friluftslivsundervisningen. Da dette er et nordisk studium vil der 

v<Ere fokus pa bruk av digitale 10sninger som kan tilfredsstille behove ne som fleksible 10sninger. 

Tabell 2: Vi ber ogsa am at de re sier noe om i hvilket omfang HSNs fagressurser som er 

oppgitt i tabell 2 i s(l)knaden ogsa benyttes i andre studietilbud (andel av arsverk). 

Alle benyttes i and re studietilbud. I og med at joint master i nordisk friluftsliv i forveien bygger pa den 

undervisningen som vi allerede tilbyr er dette litt vanskelig a svare pa. Alle som er inne har en 

forskningsandel i de re stillinger som er relevant for dette studium i tillegg til de 0vrige 

friluftslivsfaglige tilbudene; friluftslivsstudiene, I<Ererutdanningen, PPU i friluftsliv, engelskspraklige 

studiene samt mastergradsstudiet i kropps0ving, idrett og friluftsliv. De fleste har 100% fast stilling 

og andelen av arsverket som inngar i de ulike studiene vil kunne variere fra ar til ar i trad med FOU

arbeid, faglig utviklingsarbeid og undervisningsbehov. 
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Krav til fagmiljø 

Krav i forskrift fra kunnskapsdepartementet om kvalitetssikring og kvalitetsutvikling i høyere 
utdanning og fagskoleutdanning. Skriv vurdering og konklusjon for hvert punkt. 

§ 3-2.Akkreditering av mastergradsstudier 
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(1) Mastergradsstudiet skal være definert og avgrenset og ha tilstrekkelig faglig bredde. 

Vurdering A1.1 (HSL):  

Mastergradsstudiet NOFRI har en humanistisk-samfunnsvitenskapelig tilnærming. Temaet for NOFRI 
spenner tematisk over fire hovedtema med til sammen 7 emner, i tillegg til 3 emner (15 stp) innen 
vitenskapsteori og metode. Hvert av de fire hovedtemaene (1. cultural studies, 2. educational 
studies, 3. phenomenological studies og 4. ecology and environmental science) er relevante temaer 
for studier av friluftsliv og bygger på eksisterende kompetanse og fagmiljø innenfor de ulike 
samarbeidsinstitusjonene. Det er noe sprik mellom omtaler/begreper som fagmiljøet fremhever som 
mest sentralt og navnene og innholdet på de ulike emnene i modellen på s. 5 i søknaden.  

Det er både spennende og ambisiøst å favne om denne bredden av innhold i studiet. Samtidig er det 
en fare for at studiet kan bære preg av faglig mangfold og dermed ikke være tilstrekkelig avgrenset 
og definert. Ut i fra mulighetene som ligger i det institusjonelle samarbeidet kunne det med fordel 
vært en tydeligere tverrfaglig vinkling, noe som kunne spisset retningen på masteren. 

Valg av tema for 30 stp masteroppgave vil gi masteren retning. Dette valget vil være utslagsgivende 
for om masteren kvalifiserer til arbeid med henholdsvis reiseliv, helseretta arbeid eller undervisning, 
som alle er mulige arbeidsfelt slik det blir beskrevet i studieplanen. Slik jeg ser det vil masteren ikke 
alene kvalifisere til lederfunksjoner innenfor alle disse feltene, men må støttes med spissing i 
masteroppgaven og evt. tilleggsutdanning. 

 «Det skal komme tydelig frem hvilke fag, disipliner og kunnskapsområder 
studiet omfatter, og dermed også hva studiet ikke omfatter. Denne informasjonen vil bidra til å 
definere og avgrense studietilbudet samtidig som profil og mulige spesialiseringer vil synliggjøre 
bredden.» (s. 5 i Forskrift om kvalitetssikring og kvalitetsutvikling i høyere utdanning og 
fagskoleutdanning  (studiekvalitetsforskriften), regjeringen, 2016).  

En klargjøring av den friluftslivsfaglige profilen vil gi masteren en mer helhetlig framstilling. Ettersom 
det finnes egne masterprogram innenfor helsefremmende arbeid, naturbasert reiseliv og 
lærerutdanning/spesialpedagogikk trengs en klargjøring av hva masteren ikke kvalifiserer for. Det er 
også ønskelig at den humanistiske siden med å tolke hva nordisk friluftslivstradisjon er trer 
tydeligere fram. 

Konklusjon A1.1 (HSL):  

Masteren har god faglig forankring innenfor de ulike samarbeidende institusjonene, men det 
overordnede perspektivet med å gi masteren en tydeligere retning kunne vært utviklet mer. Særlig 
etterspørres en rød tråd mellom det fagmiljøet oppfatter som de sentrale delene av studietilbudet 
og hvordan dette koples til emnenivå med emnenavn og emnebeskrivelser. 

Vurdering A1.2 (PF): 

Studieprogrammet «Nordic master in friluftsliv studies» genomförs i samarbete mellan Høgskolan i 
Sørøst-Norge (HSN), Københavns Universitet (KU), Norges Idrettshøgskole (NIH), samt Gymnastik och 



 
 

4 

Idrottshøgskolan i Sverige (GIH). Samtliga dessa miljöer har sedan tidigare bedrivit både undervisning 
och forskning inom det aktuella ämnesområdet, och uppvisat goda resultat i dessa avseenden med 
lite olika inriktningar och specialisering. Det aktuella programmet kommer därvidlag kunna dra fördel 
av den spetskompetens som respektive miljö representerar. Definitionen av friluftsliv är påfallande 
lika i de Nordiska länderna, vilket innebär att en gemensam utbildning som här föreslås kan vara väl 
avgränsad (fagligt definert) samtidigt som den drar fördel av de olika miljöernas ämnesbredd. De 
perspektiv på friluftsliv som programmet omfattar (planering, förvaltning, landskap, pedagogik, 
interpretation, rörelse, upplevelser, meningsskapande) ger studenterna en väl definierad 
kompetensportfölj, som samtidigt ligger inom ramen för den nordiska friluftstraditionen och 
friluftsliv som kunskapsområde. Med hänsyn till yrkesroller som tangerar friluftsliv (t.ex. inom 
naturförvaltning och turism) kunde programmet ge något större utrymme åt ämnen som omfattar 
planering och förvaltning av resurser för friluftsliv, inklusive konflikthantering, besökarstudier, 
turism, utövande av friluftsaktiviteter, allemansrätt och friluftslivets juridik. Kurser i kvantitativ och 
kvalitativ metod samt forskningsdesign kan förväntas ge de redskap studenterna behöver, utöver 
ovan nämnda ämneskunskaper, för att skriva en masteruppsats med gott resultat.   

Konklusjon A1.2 (PF):  

Programmet är väl definierat och avgränsat inom ramen för en nordisk friluftstradition, samtidigt 
som det har en god ämnesportfölj där kompetensen hos de inblandade forsknings- och 
undervisningsmiljöerna utnyttjas på ett bra satt. 

Vurdering A1.3 (UD):  

Styrken til mastergradstudiet NOFRI er at alle fire partnere representerer friluftslivforskning på det 
høyeste nasjonale og internasjonale nivået i deres spesielle fagområder. Studentene i studiet skal 
møtes og konfronteres med en stor bredde av forskjellige tilnærminger til forskningen i friluftsliv, fra 
et pedagogisk-psykologisk, sosiologisk, (øko-)filosofisk, kulturvitenskapelig til et 
administrativt/naturforvaltningsperspektiv, både fra kvantitativt og et kvalitativt metodologisk 
stedspunkt. Det synes at det faglige og metodologiske studieprogrammet ved partnere i Norge (HSN 
og NIH) og Sverige (GIH) er godt utbalansert, men jeg har noen spørsmål med studieprogrammet ved 
KU i Danmark. Seminaret «Quantitative Methods» kunne med hensikt til litteraturliste folk som kan 
faktisk undervise i dette emnet styrkes, helst med hensikt til at det nevnt to fagområder – sosiologi 
og psykologi (plus fysisk helse/aktivitet i tillegg). Det finnes ingen av TeachOut forskerne eller andre 
med erfaring i uteskole-forskningen mens de nevnte fagmiljøet ved KU, men «teaching outside the 
classroom» er jo én av de sentrale emnene i NOFRI som København har ansvar for.  

Konklusjon A1.3 (UD):  

Studieprogrammet synes svært godt utbalansert, kun ett emne («Quantitative Methods») kunne 
styrkes litt.  

Felles konklusjon A1: 

Masteren har god faglig forankring innenfor de ulike samarbeidende institusjonene, men det 
overordnede perspektivet med å gi masteren en tydeligere retning kunne vært utviklet mer. Særlig 
etterspørres en rød tråd mellom det fagmiljøet oppfatter som de sentrale delene av studietilbudet 
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og hvordan dette koples til emnenivå med emnenavn og emnebeskrivelser. I tillegg burde emnet 
«Quantitative Methods» styrkes med hensikt til relevant litteratur og fagmiljø i 
pedagogikk/psykologi/helseforskning. 

 

(2) Mastergradsstudiet skal ha et bredt og stabilt fagmiljø som består av tilstrekkelig antall 
ansatte med høy faglig kompetanse innenfor utdanning, forskning eller kunstnerisk 
utviklingsarbeid og faglig utviklingsarbeid innenfor studietilbudet. Fagmiljøet skal dekke 
fag og emner som studietilbudet består av. De ansatte i fagmiljøet skal ha relevant 
kompetanse. 

Vurdering A2.1 (HSL):  

Fagmiljøet består av tilstrekkelig antall ansatte med høy faglig kompetanse. Det vil være ønskelig at 
hver institusjon på sikt bidrar med egen professorkompetanse. 

Konklusjon A2.2 (HSL): 

NOKUts krav om kompetanse er oppfylt. 

Vurdering A2.2 (PF) 

Då detta studieprogram utgör ett samarbete mellan fyra lärosäten med olika kompetens inom 
friluftslivsämnet erhålls en mycket bred ämnesmiljö med ett förhållandevis stort antal inblandade 
lärare. Samtliga lärosäten har en flerårig tradition av studier inom friluftsliv och tillhör de främsta i 
Norden. I ansökan redovisas 16 lärare (2 professorer, 11 försteamanuensis, 3 förstelektorer) som alla 
bidrar med mer än 0,1 årsverk till studieprogrammet, samt 5 lärare (3 föresteamanuensis, 1 
professor och 1 seniorforskare) som bidrar med mindre än 0,1 årsverk. Den samlade kompetensen 
hos denna uppställning av lärare ger studieprogrammet en stabil bas med god kompetens inom de 
ämnen studieprogrammet omfattar. En risk kan dock vara att allt för många lärare medverkar på 
relativt liten procentsats, vilken kan ge en fragmenterad utbildning. God koordination och att några 
lärare (t.ex. en ansvarig per land) tar ett större ansvar för planering och genomförande är önskvärt. 
Den samlade vetenskapliga produktionen hos de lärare som bidrar med mer än 0,1 årsverk uppgår till 
över 100 vetenskapliga publikationer de senaste fem åren. Erfarenhet av utbildning inom 
friluftslivsrelevanta ämnen och den formella kompetensen (doktorsgrad eller motsvarande) möter 
väl upp mot programmets behov. Eventuellt att lärare med kompetens inom planering och 
förvaltning av resurser för friluftsliv borde få en större grad av medverkan (mer än ett årsverk).  

Konklusjon A2.2 (PF):  

Den samlade ämnesmiljön som är kopplad till programmet uppfyller väl de krav som ställs avseende 
bredd, stabilitet och ämnesmässig kompetens (utbildning, forskning och utvecklingsarbete). 
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Eventuellt att ett ökat inslag av kompetens avseende planering och förvaltning av resurser för 
friluftsliv borde få ett ökat inslag i programmet. 

Vurdering A2.3 (UD) 

Det finnes mange dyktige forskere og undervisere i det oppførte fagmiljøet, som forsker på 
friluftslivet fronten. Det ville vært ønskelig at hver institusjon bidrar med egen professorkompetanse. 
Fagmiljøet i kvantitativ forskning ved KU burde utvides til pedagogisk/psykologisk skoleforskning. 

Konklusjon A2.3 (UD) 

Fagmiljøet i kvantitativ forskning ved KU burde utvides til pedagogisk/psykologisk skoleforskning. 

Felles konklusjon A2: 

Kompetanse i forvaltning av ressurser innenfor friluftslivet og kvantitativ pedagogikk/psykologisk 
skoleforskning burde økes. 

 

(3) Fagmiljøet skal kunne vise til dokumenterte resultater på høyt nivå og resultater fra 
samarbeid med andre fagmiljøer nasjonalt og internasjonalt. Institusjonens vurderinger 
skal dokumenteres slik at NOKUT kan bruke dem i arbeidet sitt. 

Vurdering A3.1 (HSL):  

Det vises til stor produksjon av vitenskapelige publikasjoner. Ut i fra tittelen på masteren «Nordisk 
friluftsliv» er det ønskelig med sampublikasjoner med de samarbeidende institusjonene som 
omhandler nordiske perspektiv på friluftsliv og som kunne vært referanselitteratur for tverrfaglig 
friluftslivsforskning. 

Konklusjon A3.1 (HSL): 

Fagmiljøet tilfredsstiller NOKUTs krav til publisering på høyt nivå og med samarbeid med andre 
fagmiljø nasjonalt og internasjonalt. 
 

Vurdering A3.2 (PF):  

Av de 16 lärare som bidrar med mer än 0,1 årsverk till studieprogrammet redovisar cirka halvparten 
forsknings- och utvecklingsarbete de senaste fem åren som inkluderar andra lärosäten i det egna 
landet och/eller internationellt samarbete. Flertalet lärare redovisar medverkan i internationella 
konferenser och/eller internationella publikationer med flera medverkande. I tillägg har de aktuella 
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lärosätena sedan tidigare samarbetat kring en ettårig nordisk Bachelor i friluftsliv (2003 – 2013), från 
vilken vunna erfarenheter kommer det aktuella programmet tillgodo.  

Konklusjon A3.2 (PF):  

Den samlade bilden visar på en något ojämn nivå hos inblandade lärare avseende resultat från 
samarbeten med andra ämnesmiljöer. Viktigt att erfarenheten från internationellt samarbete hos de 
mer erfarna lärarna kommer studieprogrammet till godo.   

 

Vurdering A3.3 (UD):  

Fagmiljøets publikasjonsnivå og -frekvens er mer enn tilstrekkelig for kravet til godkjenning. 

Konklusjon A3.3 (UD): 

Fagmiljøet tilfredsstiller NOKUTs krav til publisering på høyt nivå og med samarbeid med andre 
fagmiljø nasjonalt og internasjonalt. 

 

Felles konklusjon A3: 

Fagmiljøet tilfredsstiller NOKUTs krav til publisering på høyt nivå og med samarbeid med andre 
fagmiljø nasjonalt og internasjonalt. 

 

 

 

Krav i studietilsynsforskriften § 2-3. Skriv vurdering og konklusjon for hvert punkt. 

(1) Fagmiljøet tilknyttet studietilbudet skal ha en størrelse som står i forhold til 
antall studenter og studiets egenart, være kompetansemessig stabilt over tid og ha 
en sammensetning som dekker de fag og emner som inngår i studietilbudet. 

Vurdering B1.1 (HSL):  

Fagmiljøene er store og stabile i forhold til kravet. Det vises også til satsing på kompetanseheving.  

Konklusjon B1.1 (HSL): 

Fagmiljøene har tilstrekkelig størrelse og viser kompetansemessig stabilitet i forhold til å dekke de 
fag og emner som inngår i studietilbudet. 

Vurdering B1.2 (PF):  

Studieprogrammet förväntas ta in 20 studenter per årskull. Friluftsliv är ingen vetenskaplig disciplin i 
sig själv, utan ett kunskapsområde som hämtar teori och metod främst från olika 
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samhällsvetenskapliga och humanistiska ämnen. Med 16 lärare från fyra olika lärosäten som var och 
en lägger minst 0,1 årsverk på studieprogrammet kommer lärarkapaciteten väl räcka till för det 
aktuella programmet. Viktigt är emellertid att lärarinsatserna inte blir fragmentariska, utan att några 
lärare får ett mer övergripande ansvar. Den ämnesmässiga kompetensen hos de aktuella lärarna 
(geografi, kulturstudier, idrott, friluftsliv, människa-natur, landsbygdssociologi, antropologi, 
pedagogik, naturvägledning, sociologi, naturguidning, fysiologi, hälsa, planering) har en 
sammansättning som väl stämmer överens med programmets utformning (planering, förvaltning, 
landskap, pedagogik, interpretation, rörelse, upplevelser, meningsskapande). Samtliga fyra lärosäten 
som ansvarar för studieprogrammet har bedrivit forskning och/eller utbildning inom friluftsliv i 20-30 
års tid, vilket visar på en god stabilitet över tid. 

Konklusjon B1.2 (PF):  

De ämnesmiljöer som ansvarar för studieprogrammet uppvisar sammantaget en storlek, bredd i 
kompetens och kontinuitet som väl svarar upp mot antalet studenter och studieprogrammets 
innehåll. 

 

Vurdering B1.3 (UD):  

Fagmiljøet i kvantitativ forskning ved KU burde utvides til pedagogisk/psykologisk skoleforskning. 
Aktuell nevnes det bare én forsker med mindre enn 0,1 årskverk ved KU med den spesielle 
kompetansen. 

Konklusjon B1.3 (UD):  

Unntatt seminaret «Quantiative Methods» har fagmiljøene tilstrekkelig størrelse og viser 
kompetansemessig stabilitet i forhold til å dekke de fag og emner som inngår i studietilbudet. 

 

Felles konklusjon B1: 

Unntatt seminaret «Quantiative Methods» har fagmiljøene tilstrekkelig størrelse og viser 
kompetansemessig stabilitet i forhold til å dekke de fag og emner som inngår i studietilbudet. 

 

(2) Fagmiljøet tilknyttet studietilbudet skal ha relevant utdanningsfaglig 
kompetanse.  

Vurdering B2.1 (HSL):  

Fagmiljøene har relevant utdanningsfaglig kompetanse innenfor de ulike delene av studiet.  

Konklusjon: B2.1 (HSL) 

Fagmiljøet oppfyller NOKUTs krav om relevant utdanningsfaglig kompetanse. 
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Vurdering 2.2 (PF):  

De fyra lärosäten som samarbetar kring studieprogrammet har alla något olika kompetensprofiler 
inom studieområdet, vilket sammantaget innebär en stor ämnesmässig bredd i kompetens. 
Høgskolan i Sørøst-Norge ansvarar tillsammans med Norges Idrettshøgskole för kurser med fokus på 
landskap, utomhuspraktik och identitet, samt naturupplevelser, rörelse och meningsskapande. 
Kompetensen hos de lärare som ska jobba med denna del av studieprogrammet ligger inom ämnena 
geografi, pedagogik, sociologi, antropologi, kulturstudier, naturguidning, idrott och friluftsliv, med 
specialiseringar som mycket väl stämmer överens med den inriktning denna del av 
studieprogrammet har. Københavns Universitet ansvarar för kurser med fokus på planering, 
förvaltning, utomhuslärande och naturuppfattning. Kompetensen hos de lärare som ansvarar för 
denna del av studieprogrammet är inom planering, idrott, biologi, geografi, historia, friluftsliv och 
pedagogik, med specialiseringar som har god relevants för de aktuella kurserna. Gymnastik och 
Idrottshøgskolan i Sverige ansvarar för kurser med fokus på friluftsliv i peri-urbana landskap samt 
pedagogiska perspektiv på friluftsliv. Kompetensen hos de lärare som ska jobba med denna del av 
studieprogrammet är inom idrott, friluftsliv, pedagogik, fysiologi och hälsa, med specialiseringar som 
väl täcker in behovet i aktuella kurser. Dock kan här behövas ytterligare kompetens avseende 
landskapsperspektiv på friluftsliv. Den ämnesmässiga kompetensen inom teori och metod hos 
lärarna på de fyra lärosätena bedöms vara tillfredsställande i relation till de krav som den aktuella 
utbildningen har behov för.  

 

Konklusjon 2.2 (PF):  

Den ämnesmässiga kompetensen hos lärarna på samtliga fyra lärosäten bedöms vara relevant för de 
behov som finns i studieprogrammet.  

 

Vurdering B2.3 (UD):  

Fagmiljøene har relevant utdanningsfaglig kompetanse innenfor de ulike delene av studiet.  

Konklusjon: B2.3 (UD) 

Fagmiljøet oppfyller NOKUTs krav om relevant utdanningsfaglig kompetanse. 

 

Felles konklusjon B2: 

Fagmiljøet oppfyller NOKUTs krav om relevant utdanningsfaglig kompetanse. 

 

 

 



 
 

10 

(3) Studietilbudet skal ha en tydelig faglig ledelse med et definert ansvar for 
kvalitetssikring og -utvikling av studiet. 

Vurdering B3.1 (HSL):  

Det er mange personer involvert i de ulike emnene. I tråd med fokus på betydningen av god 
studieledelse i studiekvalitetsbeskrivelser bør studiet ha en egen studieleder, som ikke bare 
koordinerer møter mellom institusjoner, men som har en tydelig studieleder-rolle som studentene 
kan forholde seg til gjennom de to årene, og som har et faglig ansvar for å binde hele studiet 
sammen. Det vil også være naturlig at en studieleder gjennomfører samlet studieevaluering.  

Konklusjon B3.1 (HSL): 

Studieprogramledelse bør tydeliggjøres. 

Vurdering B3.2 (PF):  

Den ämnesmässiga ledningen av studieprogrammet är uppdelad på de fyra lärosätena, där Gurholt, 
Eriksen, Vold (NIH), Schantz, Lundvall, Mikaels (GIH), Mygind, Præstholm (KU) samt Haukeland, 
Langseth, Horgen, Bischoff, Grimeland, Krogh (HSN) utgör centrala lärare/ ämnespersoner. Hur 
ledning, utveckling och kvalitetssäkring av programmet ska organiseras är inte närmare beskrivet i 
ansökan. Respektive lärosäte ansvarar för en termin var (25 stp) i programmet, och samarbetar kring 
kurser i metod och handledning av masteruppsatser. Det framgår inte vem som är ämnesmässigt 
ansvarig på respektive lärosäte. Högskolelektor Houe ska jobba som koordinator med ansvar för 
möten och studentkontakter på HSN.   

Konklusjon B3.2 (PF): 

Den ämnesmässiga ledningen av programmet behöver tydliggöras. Det behöver utses en ansvarig 
person för programutveckling och kvalitetssäkring på respektive lärosäte. En styrgrupp med 
representanter från de inblandade lärosätena bör inrättas som övervakar programmets utveckling 
och kvalitet.  

 

Vurdering B3.3 (UD):  

Det finnes ingen klare definerte roller for dem som er emnesansvarlig; heller ikke finnes det noen 
ansvarlig studieprogramleder og dem som tar for seg kvalitetssikringa.  

Konklusjon B3.3 (UD):  

Det er behov for å bestemme personer som emnesansvarlig og en studieprogramleder. 

 

Felles konklusjon B3: 

Det er behov for å bestemme personer som emnesansvarlig og en studieprogramleder. I tillegg 
anbefales å etablere en styregrupper eller referansegruppe. 
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(4) Minst 50 prosent av årsverkene tilknyttet studietilbudet skal utgjøres av ansatte 
i hovedstilling ved institusjonen. Av disse skal det være ansatte med 
førstestillingskompetanse i de sentrale delene av studietilbudet.  

Vurdering B4.1 (HSL):  

Alle de nevnte personer er ansatte i hovedstillinger. Kravet om førstekompetanse er dekket. 

Konklusjon B4.1 (HSL): 

NOKUTs krav om hovedstillinger og førstestillingskompetanse er oppfylt. 

 

Vurdering 4.2 (PF):  

Studieprogrammet omfattar 2 professorer, 11 försteamanuensis och 3 förstelektorer som  var och en 
bidrar med mer än 0,1 årsverk till studieprogrammet. Därutöver redovisas 3 föresteamanuensis, 1 
professor och 1 seniorforskare som bidrar med mindre än 0,1 årsverk. Det är en försteamanuensis 
som har 20% anställning på aktuellt lärosäte (HSN), alla övriga har 100% tjänst på de lärosäten som 
ansvarar för studieprogrammet. 20 av 21 medverkande lärare har anställning som professor, 
försteamanuensis eller förstelektor.  

Konklusjon 4.1 (PF):  

Kravet om att minst 50% av årsverken inom studieprogrammet utgörs av lärare med huvudsaklig 
anställning på ansvarigt lärosäte är uppfyllt. I stort sett samtliga inblandade lärare har 
”førstestillingskompetanse”.   

 

Vurdering B4.2 (UD):  

Alle de nevnte personer er ansatte i hovedstillinger. Kravet om førstekompetanse er dekket. 

Konklusjon B4.1 (UD): 

NOKUTs krav om hovedstillinger og førstestillingskompetanse er oppfylt. 

 

Felles konklusjon B4: 

NOKUTs krav om hovedstillinger og førstestillingskompetanse er oppfylt. 
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I tillegg gjelder følgende krav til fagmiljøets kompetansenivå: 

a) For studietilbud på bachelorgradsnivå skal fagmiljøet tilknyttet studiet bestå av 
minst 20 prosent ansatte med førstestillingskompetanse.  

Vurdering:  

Ikke relevant å vurdere 

Konklusjon: 

Ikke relevant å vurdere 

b) For studietilbud på mastergradsnivå skal 50 prosent av fagmiljøet tilknyttet 
studiet bestå av ansatte med førstestillingskompetanse, hvorav minst 10 prosent 
med professor- eller dosentkompetanse.   

Vurdering (HSL):  

Langt mer enn 50% av fagmiljøet har per i dag førstekompetanse. 3 har professor/dosent- 
kompetanse og ytterligere 2 kommer til å søke opprykk til professor i nær framtid. 

Konklusjon (HSL): 

NOKUTs krav om professor/dosentkompetanse er oppfylt. 

Vurdering (PF):  

Det är 20 av 21 medverkande lärare (95%) som har anställning som professor, försteamanuensis eller 
förstelektor. Det är 3 lärare som har professorskompetens, vilket motsvarar 14% av samtliga 
medverkande lärare. Därutöver har en lärare docentkompetens enligt det svenska systemet 
(motsvarar associate professor).  

Konklusjon (PF):  

Kravet om 50% av lärarna i førstestillingskompetanse och minst 10% med professors- eller 
docentkompetens är uppfyllt. 

Vurdering (UD):  

Langt mer enn 50% av fagmiljøet har per i dag førstekompetanse. 3 har professor/dosent- 
kompetanse og ytterligere 2 kommer til å søke opprykk til professor i nær framtid. 

Konklusjon (UD): 

NOKUTs krav om professor/dosentkompetanse er oppfylt. 

 

Felles konklusjon: 
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NOKUTs krav om professor/dosentkompetanse er oppfylt. 

 

(5) Fagmiljøet tilknyttet studietilbudet skal drive forskning og/eller kunstnerisk 
utviklingsarbeid og faglig utviklingsarbeid og skal kunne vise til dokumenterte 
resultater med en kvalitet og et omfang som er tilfredsstillende for studietilbudets 
innhold og nivå.  

Vurdering B5.1 (HSL):  

Fagmiljøene på fire ulike institusjonene viser alle til høy og relevant forskningsaktivitet på 
internasjonalt nivå. 

Konklusjon B5.1 (HSL): 

NOKUTs krav om forskning knyttet til studietilbud er oppfylt. 

Vurdering B5.2 (PF):  

Då detta studieprogram utgör ett samarbete mellan fyra lärosäten med delvis olika, och 
kompletterande, kompetens inom friluftslivsämnet erhålls en mycket bred ämnesmiljö. Samtliga 
lärosäten har en flerårig tradition av studier inom friluftsliv, har på olika sätt samarbetat kring ämnet 
sedan 1990-talet och tillhör de främsta i Norden. 95% av medverkande lärare som har anställning 
som professor, försteamanuensis eller förstelektor, och kompetensen omfattar geografi, 
kulturstudier, idrott, friluftsliv, människa-natur, landsbygdssociologi, antropologi, pedagogik, 
naturvägledning, sociologi, naturguidning, fysiologi, hälsa och planering. Sammantaget innebär detta 
en mycket god ämnesmässig bas för det aktuella studieprogrammet. Den samlade vetenskapliga 
produktionen hos de lärare som bidrar med mer än 0,1 årsverk uppgår till över 100 vetenskapliga 
publikationer de senaste fem åren. Särskilt framträdande arbeten redovisas av Gurholt 
(friluftskulturer, gender), Mikaels (outdoor education), Bischoff (naturupplevelse) och Schantz 
(friluftsliv, hälsa).  

Konklusjon B5.2 (PF):  

De ämnesmiljöer som ingår i studieprogrammet visar på en aktiv medverkan och stor bredd 
avseende forsknings- och utvecklingsarbeten. Redovisade publikationer och projekt har en kvalitet 
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och omfattning som väl motsvarar de krav som kan ställas på vetenskaplig dokumentation avseende 
studieprogram på masternivå.  

Vurdering B5.3 (UD):  

Fagmiljøene på fire ulike institusjonene viser alle til høy og relevant forskningsaktivitet på 
internasjonalt nivå. 

Konklusjon B5.3 (UD): 

NOKUTs krav om forskning knyttet til studietilbud er oppfylt. 

 

Felles konklusjon B5: 

NOKUTs krav om forskning knyttet til studietilbud er oppfylt. 

 

 

(6) Fagmiljøet tilknyttet studietilbud som fører fram til en grad, skal delta aktivt i 
nasjonale og internasjonale samarbeid og nettverk som er relevante for 
studietilbudet. 

Vurdering B6.1 (HSL):  

Fagmiljøene deltar aktivt med nasjonalt og internasjonalt samarbeid, men noen er mer aktive enn 
andre. 

Konklusjon B6.1 (HSL: 

NOKUTs krav om nasjonalt og internasjonalt samarbeid er oppfylt. 

 

Vurdering B6.2 (PF):  

Av de 16 lärare som bidrar med mer än 0,1 årsverk till studieprogrammet redovisar cirka halvparten 
forsknings- och utvecklingsarbete de senaste fem åren som inkluderar andra lärosäten i det egna 
landet och/eller internationellt samarbete. Flertalet lärare redovisar medverkan i internationella 
konferenser och/eller internationella publikationer med flera medverkande. De lärare som har en låg 
grad av nationell/ internationellt samarbete bör uppmuntras att öka detta. Värt att notera i 
sammanhanget är att de aktuella lärosätena sedan tidigare samarbetat sedan 1990-talet, och hade 
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en gemensam ett-årig nordisk Bachelor i friluftsliv (2003 – 2013). Detta utgör i sig ett bra exempel på 
internationellt samarbete, från vilket vunna erfarenheter kommer det aktuella programmet tillgodo. 

 

Konklusjon B6.2 (PF):  

Samtliga fyra ämnesmiljöer som ingår i studieprogrammet uppvisar ett aktivt deltagande i nationella 
och internationella samarbeten.  

 

Vurdering B6.3 (UD):  

Fagmiljøene deltar aktivt med nasjonalt og internasjonalt samarbeid, men noen er mer aktive enn 
andre. 

Konklusjon B6.3 (UD): 

NOKUTs krav om nasjonalt og internasjonalt samarbeid er oppfylt. 

 

Felles konklusjon B6: 

NOKUTs krav om nasjonalt og internasjonalt samarbeid er oppfylt. 

 

 (7) For studietilbud med obligatorisk praksis skal fagmiljøet tilknyttet 
studietilbudet ha relevant og oppdatert kunnskap fra praksisfeltet. Institusjonen 
må sikre at praksisveilederne har relevant kompetanse og erfaring fra praksisfeltet. 

Vurdering:  

Ikke relevant i dette studiet 

Konklusjon: 

NOKUTs krav om relevant kompetanse og erfaring fra praksisfeltet trenger ikke vurderes siden 
studiet ikke har praksis. 
 

 

 

 



Svar på tilbakemelding fra sakkyndig komiteen på Master i Nordisk friluftsliv - NoFri  

Først og fremst ønsker vi å takke de sakkyndige for en fyldig evalueringsrapport og konstruktive 

tilbakemeldinger. Nedenfor følger vår respons og redegjørelse for forbedringer og utdyping av de 

enkelt områder som utvalget har funnet at det ikke er tilstrekkelig redegjort for. Følgende områder 

fremkommer i mottatt epost og evalueringsrapporten som nødvendige å utdype nærmere:  

 

 Tydeliggjøre en rød tråd mellom de ulike emner og hvordan dette koples til emnenivå med 

emnenavn og emnebeskrivelser 

 
Masteren har god faglig forankring innenfor de ulike samarbeidende institusjonene, men det 
overordnede perspektivet med å gi masteren en tydeligere retning kunne vært utviklet mer. Særlig 
etterspørres en rød tråd mellom det fagmiljøet oppfatter som de sentrale delene av studietilbudet og 
hvordan dette koples til emnenivå med emnenavn og emnebeskrivelser. I tillegg burde emnet 
«Quantitative Methods» styrkes med hensikt til relevant litteratur og fagmiljø i 
pedagogikk/psykologi/helseforskning. 
 

NoFri-studiet er planlagt å starte opp høsten 2019. Det gir konsortiet ett år som er planlagt brukt til 

videre utvikling og samordning av det faglige innholdet i de enkelte moduler.  

De sentrale delene av studiet representerer ulike perspektiver på friluftsliv som på hver sin måte skal 

gi studentene grunnlag for sammenlikning og utdyping av deres forståelse av friluftsliv som en 

nordisk kulturtradisjon. Det er særlig tre faglige tema som utgjør studieprogrammets 'røde tråder' – 

en tråd som vektlegger menneske-natur-relasjoner, en annen vektlegger pedagogiske dimensjoner, 

og en tredje vektlegger komparative Nordiske dimensjoner. 

Masterens studieopplegg innebær at nordisk friluftsliv studeres ut fra flere perspektiv; så vel ut fra 

kulturanalytisk, kulturhistorisk, fenomenologisk, relasjonelt-materielt som komparativt perspektiv. 

Dette skjer gjennom at de studerende i løpet av sin «Nordisk reise» i friluftslivsstudier møter studier 

hvor forskningsdesign representeres av både kvalitative og kvantitative metoder og mixed methods. 

Studieopplegget fungerer som en viktig del av masterens røde tråd. Det komparative perspektiv 

bidrar til å synliggjøre kunnskapsgrunnlaget og forståelsen av friluftsliv i de ulike Nordiske land. En 

styrke med det komparative perspektivet er at det bidrar til å utvikle et analytisk, kritisk tankesett, 

hvor aspekter som kultur, kjønn, etnisitet og klasse inngår. Innenfor det selvstendige arbeidet 

(mastergradsoppgaven) inngår spesifikke læringsmål innen forskningsdesign og metode for at kunne 

beskrive forskjeller og likheter gjennom sammenlikning.   

1. Cultural Sciences with emphasis on cultural diversity and cultural change, national identity and 

local trends, gender relations and cross-national comparative perspectives 

Disse perspektivene ivaretas I hovedsak i emnene: 

 MAS 426 Landscapes, outdoor practices and identities (10 ECTS)  

 1312 Nature experience, embodiment and meaning (15 ECTS) 

 NOFRI 2: Qualitative methodology (5 ects) 

2. Educational Sciences, pedagogy and didactics with focus on 'udeskole'/Learning outside the 

classroom, liberal education,  

 Pedagogical perspectives in Friluftsliv (15 ETCS) 



 NOFRI  (DK) Friluftsliv and udeskole – education outside the classroom (10 ECTS) 

Pedagogiske perspektiver på læring og dannelse gjennom natur/uteskole og friluftsliv vil også berøre 

kulturperspektiver. 

3. Phenomenological studies of the significances of nature contact and participation in friluftsliv 

activities for the lived experiences of well-being and quality of life  

 1312 Nature experience, embodiment and meaning (15 ECTS) 

 I tillegg vil det fenomenologiske og perspektiver på livskvalitet også berøres i de pedagogiske 

emnene. 

4. Ecology and Environmental Sciences focuses on land management and on environmental 
philosophy 

 Friluftsliv in periurban landscapes  (10 ECTS) 

 NIGK14010U: Outdoor recreation –planning and management (7,5 ECTS) 

 NOFRI (DK) Nature Perception - Theories and Methods for Investigation (7,5 ETCS) 

I tillegg vil dypøkologiske perspektiver løftes inn i emnet «nature experience, embodiment and 

meaning».  

Konsortiet vil i den videre detaljplanlegging legge vekt på å sikre progresjon og 'constructive 

alignment' ved at de respektive modulansvarlige fra de ulike studiesteder utveksler 

undervisningsplaner, erfaringer, litteratur, ideer for studentaktive læringsformer mv., for å avklare de 

enkelte modulers innhold. Den ene røde tråd vil søke å knytte sammen moduler som vektlegger 

natur/landskap, planlægning, forvaltning, natursyn og aktivitetsutvikling/det rekreative friluftsliv, 

med vekt på perspektiver på samfunnsplanlegging i Danmark og Sverige, på kulturhistoriske og øko-

kultur kritiske dimensjoner ved NIH, og på fenomenologiske og miljøperspektiver ved USN.  

For at sikre sammenheng innen for det pedagogiske og didaktiske området vil de modulansvarende 

på tilsvarende vis som nevnt ovenfor, samarbeide med sikte på å koordinere studieinnhold, 

arbeidsformer, litteratur, mv..  

Den tredje hovedtråd, Nordiske dimensjoner vil bli tydeliggjort gjennom samarbeidet om de 

metodiske moduler, og med særlig vekt på innholdet i den tredje av disse, der komparasjon – 

kontrastering og kulturelle 'særegenheter' ved de Nordiske land løftes fram og diskuteres med sikte 

på å utvikle fruktbare problemstillinger og forskningsdesign i studentenes egen forskning 

(masteroppgaver). Kravet om selvstendighet og nyskaping gir den enkelte student handlingsrom for å 

reise nye og sentrale problemstillinger. 

 

 Utvide kompetansen innen fagmiljøet i «kvantitativ metode» og «forvaltning av ressurser» 

innenfor friluftslivet 

 
Kompetanse i forvaltning av ressurser innenfor friluftslivet og kvantitativ pedagogikk/psykologisk 
skoleforskning burde økes. Unntatt seminaret «Quantiative Methods» har fagmiljøene tilstrekkelig 
størrelse og viser kompetansemessig stabilitet i forhold til å dekke de fag og emner som inngår i 
studietilbudet. 

Den kvantitative metodiske tilnærming i programmet vil i all hovedsak bli undervist i ved Københavns 

Universitet. I NoFri studiemodell er de tre områdene kvantitativ, kvalitativ og forskningsdesign vektet 



likt med respektive 5 stp, med ett kurs i hvert av de tre semester. Innholdet i modulene vil utvikles og 

undervises i fellesskap. 

Fagmiljøet ved Københavns Universitet er forankret i solide fagmiljø på de to områdene som 

komiteen nevner og det er naturlig å trekke på den kompetansen som allerede finnes i miljøet. 

Følgende personer er tenkt inn som undervisere på emnene ved KU:  

Forvaltning av ressurser innenfor friluftsliv  

Frank Søndergaard Jensen, Professor  

http://ign.ku.dk/english/employees/landscape-architecture-

planning/?pure=en%2Fpersons%2Ffrank-soendergaard-jensen(6359d58d-bb36-4b79-9804-

018c2cbe097d)%2Fcv.html 

Hans Skov Petersen, 

http://research.ku.dk/search/?pure=en%2Fpersons%2Fhans-skovpetersen(31f89aea-4450-432f-

84f6-94b8695a3d2d)%2Fcv.html 

Ole Hjorth Caspersen, 

http://ign.ku.dk/ansatte/landskabsarkitektur-planlaegning/?pure=da/persons/78208 

Skoleforskning:  

Peter Bentsen, Professor, https://www.sdcc.dk/forskning/forskningsprofiler/Sider/Peter-

Bentsen.aspx 

Mads Bølling, PhD - http://nexs.ku.dk/ansatte/?pure=da/persons/400511 

Mikkel Bo Schneller, Post Doc - http://teachout.ku.dk/nyheder/2016/elevernes-fysiske-

aktivitetsniveau/ 

https://www.sdcc.dk/forskning/forskningsprofiler/Sider/Mikkel-Bo-Schneller.aspx 

Som nevnt tidligere i denne redegjørelse er det også slik at konsortiet i løpet av den perioden som 

kommer før studiestart har planlagt å jobbe med detaljene i undervisningsoppleggene og der vil det 

også være helt naturlig å drøfte hvilke ressurspersoner som inviteres inn i tillegg til de fagpersoner 

som utgjør kjernen. 

Ved NIH jobbes det for tiden med å styrke og oppgradere kompetanse innen kvantitative metoder, 

gjennom et samarbeid med NOVA – Norsk senter for velferdsforskning gjennom et samarbeid 

omkring det nasjonale og regionale UNG DATA-programmet. Forskningssamarbeidet inkluderer 

oppgradering av kvalifikasjonene til undervisere som vil arbeide med NoFri (Jørgen Eriksen og Kirsti 

Pedersen Gurholt). Ved GIH i Sverige er både Professor Peter Schantz og nytilsatte Gunilla Björklund 

resurs innenfor kvantitativ forskning. 

 

Tydeliggjøre studieledelse og styring av studieprogrammet 

 Nevne emnesansvarlige 

 
Det er behov for å bestemme personer som emnesansvarlig og en studieprogramleder. I tillegg 
anbefales å etablere en styregrupper eller referansegruppe. 



 
Styregruppe:  
Annette Bischoff (USN) leder styregruppen, Suzanne Lundvall (GIH), Erik Mygind (KU), Kirsti P. 
Gurholt (NIH), samt studiekoordinator Kirsten W. Houe (USN). Ved aktuelle saker vil tillitsvalgt 1 år 
NOFri & 2 år NOFri bli invitert inn.  
 
Studiekoordinator Kirsten W. Houe (HSN)  
Studieveileder Christian I. G. Kjuus (HSN).  
Ved NIH vil internasjonal koordinator Mette Oftebro bistår studenter i alle praktiske spørsmål. 
Ved GIH vil studieveileder Liselott Sandahl være tilgjengelig i praktiske spørsmål 
Ved KU vil Lars Krogh være tilgjengelig for sudentene gjennom hele forløpet.  
 
Studieprogramleder København Associated Professor, Erik Mygind  
Studieprogramleder Associated professor Suzanne Lundvall, GIH og masterkoordinator Åsa 
Bäckström 
Studieprogramleder Norge, Associates professor Tommy Langseth (USN)/professor Kirsti P. Gurholt 
(NIH) 
 
Københavns Universitet 

Emne Antall studiepoeng Emneansvarlig 

NOFri 1. Quantitative methods   
 

5 ECTS Professor, Frank Søndergaard Jensen, IGN 
Associated Professor, Glen Nielsen, NEXS 

NIGK14010U: Outdoor 
recreation – planning and 
management 

7,5 ECTS (Eksisterende emne) 
Associated Professor, Anton Stahl 

Friluftsliv and udeskole - 
education outside the 
classroom  

10 ECTS 
 

Associate Professor, Erik Mygind 

Nature Perception - Theories 
and Methods for Investigation 7,5 ECTS 

(Eksisterende emne) 
Associated Professor, Anton Stahl 
Assistant Professor, Sandra Gentin 

 

Norges Idrettshøgskole/ Høgskolen I Sørøst Norge 

Emne Antall studiepoeng Emneansvarlig 

NOFri 2: Qualitative 
methodology  
 

5 ECTS Kirsti Pedersen Gurholt, 
Professor 

MAS 426 Landscapes, outdoor 
practices and identities  

10 ECTS Kirsti Pedersen Gurholt, 
Professor (eksisterende emne) 

1312 Nature experience, 
embodiment and meaning  

15 ECTS Per Ingvar Haukeland, Første 
amanuensis (eksisterende 
emne) 

NOFri 4 – Joint Master Thesis 30 ECTS Tommy Langseth, Første 
amanuensis  

 

Gymnastik och idrottshögskolan I Sverige 

Emne Antall studiepoeng Emneansvarlig 



NOFriI 3: Research design and 
Method 

5 ECTS Suzanne Lundvall, Dosent 

Friluftsliv in periurban 
landscapes 

10 ECTS Peter Schantz, Professor 

Pedagogical perspectives in 
Friluftsliv 

15 ECTS Jonas Mikaels, Associated 
Professor 

 

Vi håper med dette å ha svart fyllestgjørende på sakkyndigkomiteen sine spørsmål.  

 

På vegne av styregruppen,  

Annette Bischoff 

Instituttleder, Institutt for friluftsliv, idrett og kroppsøving 

Universitet i Sørøst-Norge 

 



From: Ulrich Dettweiler <ulrich.dettweiler@uis.no> 
Sent: 22. mai 2018 14:25 
To: Trond Magnus Vaaga-Dyrseth; Peter Fredman; Helga Synnevåg Løvoll 
Subject: Re: Svar på tilbakemelding fra sakkyndig komiteen på Master i Nordisk 

friluftsliv 
 
Hei Trond, 
 
Tusen takk for innholdsrik tilbakemelding. 
 
Etter en felles diskusjonsrunde i komiteen kan vi enstemmig godkjenne studietilbudet.  
 
Beste hilsen, 
 
Ulrich 
 

Fra: Trond Magnus Vaaga-Dyrseth <Trond.Vaaga-dyrseth@usn.no> 
Dato: tirsdag 22. mai 2018 09.23 
Til: Peter Fredman <peter.fredman@nmbu.no>, Ulrich Dettweiler 
<ulrich.dettweiler@uis.no>, Helga Synnevåg Løvoll <helgal@hivolda.no> 
Emne: VS: Svar på tilbakemelding fra sakkyndig komiteen på Master i Nordisk friluftsliv 
 
Hei, 
Viser til deres sakkyndige vurdering av Master i nordisk friluftsliv (Outdoor Education). 
  
Vedlagt finner dere fakultetets svar på deres tilbakemeldinger. Ber om at dere leser svaret og gir en 
endelig vurdering av studietilbudet – dersom svaret fra fakultetet er tilfredsstillende – kan 
studieprogrammet akkrediteres JA/NEI.  
  
For å rekke intern frist for behandling i universitetsstyret må vi dessverre be om en rask 
tilbakemelding, senest innen mandag 28/5. Håper det kan la seg gjøre. Vi takker igjen for deres 
velvilje og godt samarbeid.  
  
For ordens skyld også vedlagt deres sakkyndige rapport. 
  
Mvh 
  

Trond Magnus Vaaga-Dyrseth 
— 
Rådgiver 
Avdeling for utdanning og studiekvalitet 
Seksjon for studiekvalitet og analyse 
  
Tel: +47 31 00 97 17 
trond.vaaga-dyrseth@usn.no 
www.usn.no  
  

 
  



Fra: Kirsten Wielandt Houe  
Sendt: fredag 18. mai 2018 12.38 
Til: Trond Magnus Vaaga-Dyrseth <Trond.Vaaga-dyrseth@usn.no> 
Emne: VS: Svar på tilbakemelding fra sakkyndig komiteen på Master i Nordisk friluftsliv 
  
Hei Trond  
Her er tilbakemelding til sakkyndigkomiteen. Jeg legger den inn i 360 nå. 
Hygg og du ønskes en god pinse. 
  

Med vennlig hilsen 
Kirsten Wielandt Houe 
— 
Faggruppeleder friluftsliv 
Fakultet for humaniora, idretts- og utdanningsvitenskap 
Institutt for friluftsliv, idrett og kroppsøving 
  
Tel: +47 35 95 27 57 
kirsten.w.houe@usn.no 
www.usn.no  
  

 
  

Fra: Annette Bischoff  
Sendt: fredag 18. mai 2018 11.48 
Til: Kirsten Wielandt Houe <Kirsten.W.Houe@usn.no> 
Emne: Svar på tilbakemelding fra sakkyndig komiteen på Master i Nordisk friluftsliv 
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Utvalg for utdanningskvalitet - UFU 

Dato: 01.06.2018 kl. 12:00 

Møtet ble holdt: Epost 

  

  

  
 

MØTEPROTOKOLL 
___ ___ 

  

 
 

Til stede:  Halvor Austenå, Pål Augestad, Trond Magnus Vaaga-Dyrseth, Eva Merete 

Bjerkholt, Randi Toreskås Holta, Pia Cecilie Bing-Jonsson, Anette Norheim Fredly, 

Sigurd Kraft Gulbrandsen, Anne Kristin Gilje, Sandra Michelle Kleven, Birger 

Opstad 

  

Møtende varamedlemmer:  

  

Forfall:   

  

 

 

Saksliste Side 

Vedtakssaker 

14/18 16/08781-30 
Nordisk master i friluftsliv studier (NoFri) - søknad om akkreditering - 

UFU 
2 

Orienteringssaker 

 

Meldingssaker 

 

    

 

 

Saken ble behandlet på e-post med frist 01.06.2018 
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Vedtakssaker 

14/18 Nordisk master i friluftsliv studier (NoFri) - søknad om akkreditering - 

UFU 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Utvalg for utdanningskvalitet - UFU 01.06.2018 14/18 

 

Forslag til vedtak 

 

1. UFU godkjenner USNs emner i studieprogrammet; 1312 Nature experience, embodiment 

and meaning, (15 stp); Masteroppgave (30 stp) og den overordnede studieplanen.  

2. Utvalget anbefaler at styret ved USN vedtar akkreditering av studieprogrammet. 

 

Punkter fra diskusjonen 

 På norsk brukes ikke store bokstaver i titler slik det er skrevet i studieplanen: Nordisk Master i 

Friluftsliv Studier (NoFri), så med mindre dette er praksis i de andre landende som deltar i 

samarbeidet, foreslår UFU at det endres til norsk skrivemåte. På engelsk er det store forbokstaver 

slik det er skrevet i studieplanen, så den er riktig: Nordic Master in Friluftsliv Studies (Outdoor 

Studies), (NoFri). 

 I flere av emnene er det lagt inn forventede kostnader for studentene. Punktene under ble 

avklart med jurist i Seksjon for studiekvalitet og analyse.  

 Utgifter knyttet til studieturer er i utgangspunktet i strid med «gratisprinsippet» som er nedfelt i 

egenbetalingsforskriften. Det vil si at USN må betale for reiseutgiftene dersom det er en 

obligatorisk aktivitet i emnet. Dersom studieturen er frivillig, kan man belaste studentene å dekke 

et rimelig beløp, men da forutsetter det at studenten kan velge mellom en slik tur og et 

tilsvarende alternativ som er gratis og med tilsvarende faglig utbytte.  

 Kostnader knyttet til klær er i gråsonen, og bør uansett ikke markeres med beregnede kostnader 

da det bør kunne forventes at studentene er kledd og skodd for disse turene.  

 Utgifter knyttet til gjesteforelesere skal under enhver omstendighet IKKE belastes studentene.  

 Man kan i dag ikke omgå egenbetalingsforskriften gjennom samarbeid med andre aktører, f.eks. 

utenlandske utdanningsinstitusjoner. 

 

Votering 
Enstemmig 

Vedtak  
1. UFU godkjenner USNs emner i studieprogrammet; 1312 Nature experience, embodiment and 

meaning, (15 stp); Masteroppgave (30 stp) og den overordnede studieplanen, under 

forutsetning av at merknader i punkt 2 tas til etterretning av fakultetet. 

2. UFU har følgende merknader 

a. Studieprogrammets norske navn bør endres til norsk skrivemåte, uten bruk av store 

bokstaver i tittelen: Nordisk master i friluftslivstudier. 

b. USN kan ikke kreve betaling av studentene utover reelle kostnader knyttet til 

læremidler, jfr. lov om universiteter og høyskoler § 7-1 og egenbetalingsforskriften § 

3-3. Andre kostnader skal derfor heller ikke beskrives i emneomtalene i emner som 

tilbys ved USN. 
3. Utvalget anbefaler at styret ved USN vedtar akkreditering av studieprogrammet, under 

forutsetning av at merknader i punkt 2 tas til etterretning av fakultetet. 

 

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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Endring i delegasjonsmatrisen etter overgangen fra HSN til USN 

 

Saken i korte trekk 

Saken omhandler endring i delegasjonsmatrise for akkreditering, etablering og igangsetting av 

studietilbud og endring i delegasjonsmatrise for mindre og vesentlige endringer i eksisterende studie- og 

emneplaner. Bakgrunnen for endringene er endring av institusjonskategori fra høyskole til universitet, og 

at Universitetet i Sørøst-Norge dermed har alle fullmakter til å akkreditere egne studietilbud. 

 

Forslag til vedtak 

1. Styret vedtar endringer i delegasjonsmatrise for akkreditering, etablering og igangsetting 

av studietilbud slik det framgår av denne saken.  

2. Styret vedtar endringer i delegasjonsmatrise for mindre og vesentlige endringer i 

eksisterende studie- og emneplaner slik det framgår av denne saken. 

 

Saksopplysninger 

Institusjoner som gir høyere utdanning, har ulike fullmakter til å opprette nye studietilbud. Som 
akkreditert høyskole hadde Høgskolen i Sørøst-Norge (HSN) selvakkrediteringsrett for alle fagområder på 
bachelorgradsnivå, og i tillegg for studier på mastergradsnivå innenfor fagområdene der HSN hadde rett 
til å tildele doktorgrad (selvakkrediteringsmyndighet). Utenom fagområdene for doktorgrad måtte 
høyskolen søke NOKUT om akkreditering av nye studier på master- og ph.d.-nivå, jf. Universitets- og 
høyskoleloven (UH-loven) § 3-3(2). Når en institusjon endrer status fra høyskole til universitet, betyr dette 
at institusjonen har alle fullmakter til å akkreditere studier på alle nivå, jf. UH-loven § 3-3(1). Det vil si at 
Universitet i Sørøst-Norge selv kan akkreditere alle studietilbud på bachelor-, master- og doktorgradsnivå. 
 

I henhold til UH-loven § 3-3(3), fastsetter styret «studieplan for det faglige innholdet i studiene, herunder 

bestemmelser om obligatoriske kurs, praksis og lignende og om vurderingsformer». I 

studietilsynsforskriften, kapittel 2, defineres kravene for akkreditering av studier, gjennom bl.a. 

forutsetninger for akkreditering (§ 2-1), krav til studietilbudet (§ 2-2) og krav til fagmiljø (§§2-3 og 2-4). 

For studier der institusjonen har selvakkrediteringsmyndighet, er styret ansvarlig for at studiene er i tråd 

med gjeldende regelverk før studiet akkrediteres. 

 

I S-sak 14/16 «Styrets delegasjoner til Utvalg for Utdanningskvalitet, og mandater for Utvalg for 
Utdanningskvalitet (UFU), Forskningsutvalget og Ph.d.-programutvalgene», delegerte styret myndighet og 
fullmakt for akkreditering, etablering, endring, revisjon og nedleggelse av studietilbud. I forbindelse med 
at HSN har endret status fra høyskole til universitet, må også delegasjonene revideres i tråd med nye 
fullmakter. 

 Dokumentdato: 29.05.2018  

Saksbehandler: Cecilia Guddal 

Saksnummer: 18/04383-1  
Saksgang: Møtedato: 

Styret ved 

Universitetet i Sørøst-

Norge 

15.06.2018 

   

SAKSFREMLEGG 
___ ___ 
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Vurdering 

HSNs faglige fullmakter og delegasjon av myndighet 

I tabell 1 og 2 nedenfor foreslås reviderte rammer for prosessbeskrivelse om etablering av nye 
studietilbud og endring av eksisterende studietilbud i tråd med nye faglige fullmakter for Universitetet i 
Sørøst-Norge (USN). I hovedsak betyr det at beskrivelse av myndighet til å akkreditere studietilbud på 
høyere grads studier hvor HSN ikke har selvakkrediteringsmyndighet er tatt ut av matrisene.  
 
Endingene som er foreslått i denne saken innebærer at styrets delegasjoner til rektor og rektors 
videredelegering til viserektor for utdanning, dekaner og UFU forblir uendret, jf. S-sak 20/15 Styrings- og 
delegasjonsreglement for HSN og S-sak 14/16. I revidert tabell 1 og 2 er det tatt inn en presisering av at 
det er viserektor for utdanning selv som har fått delegert myndighet.  
 

Tabell 1 nedenfor viser delegert myndighet for akkreditering av studietilbud i USN. 
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  

Akkreditering 

av 

studietilbud 

Søknad 

om 

etablering 

av studie-

tilbudet 

Årlig vedtak 

om studie- 

porteføljen 

Studietilbud 

tom. 59 

* 

Dekan 

selv*** 

 

Viserektor 
utdanning 
selv 

Fakultet Viserektor 
utdanning selv 

Viserektor 
utdanning 
selv 

Viserektor 

utdanning 

selv 

Dekan selv 

Studietilbud 
på 60 stp.  

Dekan selv Viserektor 
utdanning 
selv 

Fakultet Utvalg for 
utdanningskvalitet 

Viserektor 

utdanning 

selv 

Viserektor 

utdanning 

selv 

Styret selv 

Studietilbud 
f.o.m. 61 
stp.  

Dekan selv Styret selv Fakultet Utvalg for 

utdanningskvalitet 

Styret selv Styret selv Styret selv 

Tabell 1 Delegasjonsmatrise for akkreditering, etablering og igangsetting av studietilbud 

 

* Gjelder også etablering av enkeltemner som lyses ut for opptak. 

** Studier finansiert ved egenbetaling som er akkreditert og etablert, kan igangsettes av dekanen selv. 

*** For studietilbud på inntil 30stp sendes søknad om utredningstillatelse og søknad om akkreditering 

samlet. 

 

Myndighet til å vedta vesentlige endringer i studie- og emneplaner for eksisterende studietilbud, ble i S-

sak 14/16 delegert til viserektor for utdanning, dekan og UFU. Med faglige fullmakter som universitet vil 

myndighet til å vedta vesentlige endringer i studie- og emneplaner for eksisterende studietilbud bli som 

vist i tabell 2. Det må fortsatt i hvert tilfelle vurderes om endringen krever ny akkrediteringssøknad.  

Nivå/omfang Mindre endringer Vesentlige endringer 

Studietilbud tom. 59 stp.  Dekan selv Viserektor utdanning 

selv 

Studietilbud fom. 60 stp.  Dekan selv Utvalg for 

utdanningskvalitet 

Tabell 2 Delegasjonsmatrise for mindre og vesentlige endringer i eksisterende studie- og emneplaner 

 

Når det gjelder nedleggelse av studietilbud er dette fortsatt lagt til samme organ som har rett til å 
opprette studietilbudet, jf. S-sak 14/16. 

  

På den bakgrunn foreslår rektor at styret godkjenner endringene i delegasjonsmatrisene som beskrevet. 

 

 

Petter Aasen 

rektor 
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Forslag til internrevisjonsplan høsten 2018 

 

Saken i korte trekk 

HSN har opprettet en internrevisjonsfunksjon og inngått kontrakt med PwC om bistand i 
revisjonsarbeidet. Den styrevedtatte internrevisjonsinstruksen setter de overordnete rammene for 
funksjonens arbeid, mens konkrete revisjonsprosjekter fastsettes gjennom halvårlige styrevedtatte 
revisjonsplaner. Dette dokumentet inneholder en kort beskrivelse av hvordan internrevisor foreslår å 
legge opp det praktiske internrevisjonsarbeidet, samt forslag til revisjonsplan for høsten 2018. 
 

 

Forslag til vedtak 

Styret vedtar den framlagte revisjonsplan for 2018. 

 

 

Saksopplysninger 

Kort om internrevisors rolle, utarbeidelsen av revisjonsplanen og planlagt avrapportering 
 
Det tilligger styret å fastsette en årsplan for internrevisjonen. Planforslaget må ses i sammenheng med 
HSNs styringsstruktur: Styret har som oppgave å påse at HSNs virksomhet er gjenstand for betryggende 
styring og kontroll. Internrevisjonens rolle er å støtte styret i oppfølgingen av institusjonen gjennom å gi 
uavhengige vurderinger og råd om virksomhetsstyring, risikostyring og internkontroll. Revisjonsplanene vil 
derfor være rettet inn mot kontrolltematikk som er viktig for å sikre god styring og kontroll ved HSN, og 
hvor utfordringene har en kompleksitet som gjør at det vurderes som nyttig og verdiskapende for styret å 
få uavhengige vurderinger og råd. 
 

Internrevisjonen skal i henhold til vedtatt instruks koordinere det løpende revisjonsarbeidet med Rektor. 

Revisjonsplanen beskriver derfor revisjonstemaene på overordnet nivå. Detaljerte revisjonsplaner vil 

utarbeides og avtales med Rektor før oppstart av de enkelte revisjonene. Det har gått mye tid før endelig 

kontrakt med PwC kom på plass. For ikke å miste ytterligere tid samt å sikre god framdrift i prosjektene 

som legges fram for styret har rektor gitt internrevisor anledning til å begynne noen prosjekt - 

pilotprosjekt. Forslag til vedtak innebærer at disse tre pilotene videreføres og rapporteres til styret.  

 

 Dokumentdato: 04.06.2018  

Saksbehandler: Nils Arnljot Dugstad 

Saksnummer: 18/04595-1  
Saksgang: Møtedato: 

Styret ved 

Universitetet i Sørøst-

Norge 

           

Styret ved 

Universitetet i Sørøst-

Norge 

15.06.2018 

   

SAKSFREMLEGG 
___ ___ 
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Internrevisor vil rapportere resultatet av gjennomførte revisjoner til styret på halvårsbasis. Alvorlige 

forhold vil rapporteres ved første mulige styremøte. 

 
Forslag til revisjonsplan for høsten 2018 
 
Revisjonsplanen skal i henhold til internrevisjonsstandardene være basert på en risikovurdering, og den 
skal være koordinert med ledelsen. Som bakgrunn for revisjonen ligger dokument som beskriver 
sektorkrav, tildelingsbrev, årsrapport, Riksrevisjonsrapporter, risikovurderinger/blåbok og samtaler med 
ledelsen rektor. Oppsummert står USN overfor krevende digitaliserings-, effektiviserings- og 
utviklingsprosjekter, parallelt med omfattende og kompleks kjernedrift. USN er også på en modningsreise, 
hvor det pågår internkontrollrelatert forbedringsarbeid på en rekke områder.  
 
Ut fra forberedende analyser, ledelsesdialog og betraktningene over foreslår vi tre revisjonsprosjekter 
høsten 2018: 
 
1. Varslingsinstituttet: Varslingsinstituttet er et viktig kontrollelement for å forebygge, avdekke og 

håndtere uønsket atferd, misligheter og trakassering. Mangelfulle varslingsordninger og mangelfull 
varslingshåndtering eksponerer virksomheten for omdømmerisiko, beslaglegger ledelsestid og kan 
være økonomisk kostbart i form av granskninger, ekstern bistand med mer. Departementet forventer 
i henhold til tildelingsbrevet at universitetene jobber aktivt for å hindre at trakassering skjer, at det er 
tydelige rapporteringskanaler for hendelser og at henvendelser om trakassering følges skikkelig opp. 
Vi foreslår en revisjon som gir styret en uavhengig vurdering av om USN har en god og velfungerende 
varslingsordning. Revisjonen anslås å ha et omfang på 12-15 dagsverk, avhengig av hvor omfattende 
involvering av lokasjoner/ansatte det legges opp til. 
 

2. Bierverv og interessekonflikter: Riksrevisjon har i Dokument 1 og i diverse medieoppslag pekt på 
risikoen for interessekonflikter knyttet til ansattes bistillinger og bierverv, og tilhørende forventninger 
om at det bør være etablert internkontrollrutiner og oversikter/registre på området. 

 
 

3. Gjennomgang av studieavdeling og organisering av studieadministrasjon. Studieadministrasjonen er 
den mest omfattende og mest virksomhetskritiske del av USNs administrative forvaltningsområde. 
Studieadministrasjonen berører alle studenter og samtlige av USNs faglige ansatte. Studieavdelingen 
har grenseflate mot alle fakultet og institutt. God organisering og gode rutiner og rett kompetanse er 
viktig for å nå de mål USN har på dette området. USN har behov for å vurdere nåsituasjon og ønsker 
informasjon om hva som fungerer godt, hva som bør forbedres, samt konkrete forslag til tiltak som vil 
bidra til forbedring og profesjonalisering av studieadministrasjonen. Evalueringens formål er å gi en 
uavhengig vurdering av studieadministrasjonen ved HSN, herunder foreslå konkrete tiltak som kan 
bidra til forbedret styring og kontroll. 

 
4. IT, digitalisering og informasjonssikkerhet: USN har høye ambisjoner på IT- og digitaliseringsområdet, 

parallelt med at løpende IT-drift skal ivaretas gjennom nylig sammenslått IT-funksjoner. Dette krever 
god planlegging og organisering og riktig kompetanse og dimensjonering, slik at man får nok kraft bak 
utviklingstiltakene uten at det går ut over driften, samtidig som man arbeider på en rasjonell og 
kostnadseffektiv måte. IT, digitalisering og informasjonssikkerhet kommer til å være 
gjennomgripende risikofaktorer for virksomheten i lang tid fremover, og naturlige revisjonstema. Det 
foreslås derfor en innledende revisjon som har som formål å kartlegge og vurdere den overordnete 
organiseringen og arbeidsmåten på IT-området, og benytte dette som et utgangspunkt for å foreslå et 
målrettet revisjonsprogram fremover. Styret og ledelsen vil som avrapportering motta en overordnet 
vurdering av området, med eventuelle forslag til forbedringstiltak, samt et begrunnet forslag til 
hvordan området kan underlegges systematiske uavhengige gjennomganger fremover. 
 

Planforslaget har et samlet anslått omfang på 45-60 dagsverk. Dette er et begrenset omfang av kontroll i 
en stor og kompleks institusjon, men vurderes å være et godt startpunkt for etablering av en 
internrevisjonsfunksjon. Internrevisor er uansett disponibel for å utføre andre eller ytterligere revisjoner 
dersom dette skulle være ønsket av styret eller ledelsen. 
 

Nils Dugstad 

Internrevisor 
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Lokale lønnsforhandlinger etter Hovedtariffavtalene i staten (HTA) pkt. 2.5.1 - 

2018 

 

Saken i korte trekk 

Saken omhandler forhandlingsfullmakt, økonomisk ramme, føringer og kriterier for årets lokale 

lønnsforhandlinger etter (HTA) pkt. 2.5.1. 
 

Forslag til vedtak 

1. Styret gir rektor, med delegasjonsfullmakt til personal- og organisasjonsdirektøren, 

forhandlingsfullmakt til å lede årets lokale lønnsforhandlinger etter HTA pkt. 2.5.1. 

 

2. Styret bevilger ikke tillegg til forhandlingspotten ved USN i 2018. 

 

3. Styret vedtar de foreslåtte føringer og kriterier for prioritering av krav for årets lokale 

lønnsforhandlinger i tillegg til det som er fremforhandlet i USNs lokale lønnspolitikk.  
 

Saksopplysninger 

Hovedtariffavtalene i staten redegjør for lokale bestemmelser i forbindelse med lokale lønnsfor-

handlinger etter pkt. 2.5.1. Hovedtariffavtalen i staten gjeldende for Akademikerne 1. mai 2018 – 30. 

april 2020 og Hovedtariffavtalen i staten gjeldende for LO Stat/YS Stat/UNIO 1. mai 2018 – 30. april 

2020, er begge fremforhandlet etter mekling og med forbehold om Stortingets godkjenning. 

Sistnevnte er lagt ut til uravstemning med svarfrist 19. juni 2018.  

 

De lokale forhandlingene føres mellom arbeidsgiver på det enkelte forhandlingssted, og de 

tillitsvalgte som representerer hovedsammenslutningenes medlemsorganisasjoner, eventuelt 

underavdelinger av disse, for det forhandlingsområde som forhandlingene omfatter. 

 

Ved årlige lokale lønnsforhandlinger nedsetter arbeidsgiver ved statlige universiteter en 

forhandlingsdelegasjon bestående av forhandlingsleder og én eller flere saksbehandlere/sekretærer. 

Forhandlingsdelegasjonen innhenter sine fullmakter fra universitetets styre. 

 

I tråd med begge hovedtariffavtalene i staten skal lokale 2.5.1 lønnsforhandlinger avvikles ved USN 

innen 31. oktober 2018. Saken omhandler forhandlingsfullmakt, økonomisk ramme, føringer og 

kriterier som legges frem for styret til etterretning og vedtak.  

 Dokumentdato: 25.05.2018  

Saksbehandler: Wigdis Nygren Nordhus 

Saksnummer: 18/04278-1  
Saksgang: Møtedato: 

Styret ved 

Universitetet i Sørøst-

Norge 

           

   

SAKSFREMLEGG 
___ ___ 
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Forhandlingsfullmakt/forhandlingsdelegasjon 
Det anbefales at rektor, med delegasjonsfullmakt til personal- og organisasjonsdirektøren, gis 

forhandlingsfullmakt fra styret til å lede lønnsforhandlinger på vegne av arbeidsgiver.  

 

Sammensetning og størrelse på forhandlingsdelegasjon fra arbeidsgiversiden, foreslås avgjort av 

forhandlingslederen i forkant av de enkelte forhandlinger. 

 

Økonomisk ramme 

I de fremforhandlede hovedtariffavtalene i staten, pkt. 2.5.1, er KMD og Akademikerne enige om at 

det lokalt forhandles innenfor en ramme på 2,8% av lønnsmassen på forhandlingsstedet pr. 

virkningsdato 1. mai 2018. Dette tilsier at den totale rammen for lønnsøkning i år forhandles om 

lokalt. KMD beregner avsetningen til det enkelte forhandlingssted. Avsetningen fordeles 

forholdsmessig etter årslønnsmassen, med mindre annet er avtalt mellom KMD og Akademikerne.  

 

KMD og LO Stat, Unio og YS Stat er enige om at det lokalt forhandles innenfor en ramme på 1,9% av 

lønnsmassen på forhandlingsstedet pr. virkningsdato 1. juli 2018. KMD beregner avsetningen til det 

enkelte forhandlingssted. Avsetningen fordeles forholdsmessig etter årslønnsmassen, med mindre 

annet er avtalt mellom KMD og LO Stat, Unio og YS Stat. 

 

I henhold til HTA pkt. 2.5.1, 1. ledd pkt. b, kan arbeidsgiver i tillegg avsette økonomiske midler til de 

lokale lønnsforhandlingene. 

 

Av hensyn til institusjonelle utfordringer finner ikke rektor rom til å foreslå for styret å bevilge tillegg 

til forhandlingspotten ved USN for inneværende år. 

 

Lokal lønnspolitikk ved USN 

Statens lønnssystem forutsetter at de lokale parter har en omforent lønnspolitikk, som omfatter alle 

ansatte om hvordan lønnssystemet skal brukes og hvilke lønnsmessige tiltak som er nødvendig for å 

nå virksomhetens mål. Den lokale lønnspolitikken utformes slik at likelønn, kompetanse og ansvar, 

midlertidig ansatte og ansatte i permisjon ivaretas. 

 

Revidert lokal lønnspolitikk ved USN er under utarbeidelse, og legges frem til forhandling ved USN  

11. juni 2018. Revidert lokal lønnspolitikk ved USN vedlegges saken når denne er fremforhandlet. 

 

Lokale føringer/kriterier 

Det er ikke gitt sentrale føringer for forhandlingene fra KMD utover det som fremkommer av 

hovedtariffavtalene. Det henvises til lokal lønnspolitikk ved USN for føringer og kriterier for lønns-

opprykk ved lokale forhandlinger. 

 

Forut for lokale lønnsforhandlinger kan det gis lokale føringer i tillegg til den lokale lønnspolitikken. 

Lokale føringer kan gi en mer spisset retning for partene ved gjennomføringen av forhandlingene 

med hensyn til hvilke kriterier/egenskaper som skal vektlegges for å resultere i et lønnstillegg for 

årets lønnsforhandlinger. Begge parter har anledning til å legge særskilte føringer til grunn i for-

handlingene. 

 

Hvilke føringer som legges til grunn lokalt, vil bl.a. ha grunnlag i utfallet av det sentrale lønns-

oppgjøret samt andelen av årets lønnspott som legges ut til forhandling lokalt. 

 

I årets lønnsforhandlinger foreslås å vektlegge følgende kriterier fra arbeidsgiversiden: 
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 Ansatte som i vesentlig grad bidrar til økt BOA, oppnår gode resultater innen forskning og 

undervisning, herunder også ledere, faggruppeledere, forskningsgruppeledere, 

programkoordinatorer og teamledere.  

 Ansatte generelt og kvinner som ligger lavere enn sine mannlige kollegaer, uten at det 

foreligger særlig begrunnelse for dette. 

 

Ledere med personalansvar vurderer kravene som fremmes fra egne ansatte i forhold til det lokale 

kriteriesettet, men står fritt til å prioritere egne ansatte uavhengig av om det er fremmet krav. 

 

For årlig lønnsregulering for ledere på virksomhetens øverste og neste ledernivå, henvises til HTA 

pkt. 2.5.2 og til gjeldende lokale lønnspolitikk.  

 

Vurdering 

Med bakgrunn i saksopplysningene som skissert bes styret om å vedta forhold knyttet til 

forhandlingsfullmakt, økonomisk ramme og føringer/kriterier i årets lokale lønnsforhandlinger etter 

HTA pkt. 2.5.1 ved USN som det fremkommer av saken. 
   

 

 

Petter Aasen 

Rektor 

 

Vedlegg 
 

1. Revidert lokal lønnspolitikk ved USN (ettersendes) 
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Orientering om årets søkertall 

 

Saken i korte trekk 

Søknadsfrist for samordna opptak (grunnstudier) og lokalt opptak (videreutdanninger og masterstudier) 

var 15. april. Søkertallene er klare, og hovedtrekkene nasjonalt viser at det er fortsatt øking til høyere 

grunnutdanning i Norge (+4,7 %). USN har en forsiktig fremgang på 1,9 %, og en positiv økning i antall 

søkere per studieplass har fra 2,02 til 2,10. 

 

Saksopplysninger 

I denne orienteringssaken presenteres nasjonale tall og trender innenfor utdanningsområder og –typer i 

relasjon til USNs egne søkertall. Med søkertall så menes her førstevalgsøkere (1.prioritetssøkere).  

 

Nasjonale tall 

142 004 personer hadde 16. april 2018 søkt til høyere grunnutdanning gjennom Samordna 

opptak. Dette er 6 417 flere søkere enn i 2017, en økning på 4,7 %.  

 

Brutt ned i utdanningsområder så viser den nasjonale oversikten følgende utvikling: 
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Saksbehandler: Bjørnar Pande Wølner 
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Økningen er størst for informasjonsteknologifag med 21,6 % (1 046 søkere). Teknologifag har en økning 

på 5,7 %. Helsefag har i år en vekst på 3,9 %. Fagområder som idrett øker med 11,2 %, estetiske fag 10,2 % 

og pedagogikk med 6,9 % fra i fjor. 

 

For lærerutdanningene totalt er veksten 15 % (1 573 søkere). I dette ligger det en økning i søkere til 

barnehagelærerutdanningene med 18,4 % (662 søkere). Det er også økning i søkertallene til 

grunnskolelærerutdanningene 1-7 med 15,7 % (359 søkere). Antall søkere til 5-årig integrerte 

lektorutdanning 8-13 øker med 13,8 % (333 søkere). 

 

Innen teknologifagene er det de maritime fagene som har den prosentvis største veksten med 

15,3 %. Det tilsvarer 53 søkere. 

 

Det er en nedgang søkning til helsefag som reseptar -18 % og farmasi -13 %. Til fag som 

reiseliv er det -19,6 % færre søkere. Jus -4,9 % og arkitekt -2,0 % har også nedgang i 

antall søkere fra i fjor. 

 

Tallene for de 10 mest søkte institusjonene målt i antall søkere i 2018 viser følgende utvikling i søkertall 

(her er USN vist som HSN): 

 
 

Tall for USN 

8651 søkere hadde USN som sin førsteprioritet. Det er 1,9 % økning fra 2017. Sett opp mot den nasjonale 

økningen på 4,7 % så har USN sin markedsandel gått ned fra 6,26 % i 2017 til 6,09 % i 2018.  

 

En nedgang i markedsandel må sees i sammenheng med at USN har redusert antall studier og 

studieplasser i Samordna opptak i 2018. Det betyr at antall søkere til hvert enkelt studieprogram i snitt 

har økt mer enn nevnte 1,9 % skulle tilsi. Vi ser at antall søkere per studieplass har økt fra 2,02 til 2,10, 

som er en viktig indikator for å måle antall søkere til institusjonen.  

 

Nøkkeltall: 

 8651 søkere, 1,9 % økning 

 Antall studier ned fra 117 til 112 

 Studieplasser ned fra 4201 til 4111 

 Søkere per studieplass øker fra 2,02 til 2,10 

 Kvinneandel er stabil og gikk fra 62,71 % i 2017 til 62,74 % i 2018 

 Andelen søkere fra Buskerud, Telemark og Vestfold gikk fra 61,0 % til 59,3 % 
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Utdanningsområdene ved USN 

Utdanningsområder er definerte fagområder gjennom Samordna opptak, og utviklingen for USN kan vises 

i følgende tabell: 

 
 

Oversikten over forteller at USN i en viss grad følger de nasjonale trendene.  

 

Størst fremgang har Infoteknologi med 24,6 %, og Pedfag har fremgang på 19,4 %. Kategorien Lærer har 

en viktig fremgang på 18,5 %. Søkningen til utdanningstypen Grunnskolelærer 1.-7. har økt med 27,4 % fra 

274 til 349 søkere i 2018, og søkningen til Barnehagelærer har økt med nærmere 34 % fra 438 til 586 i 

2018. Sistnevnte to utdanningstyper øker betraktelig mer ved USN enn nasjonalt. 

 

Utdanningsområdet Tekno går frem med 5,4 %, derav har området Maritim en flott økning på 22,1 %. 

Området Ingeniør har ingen økning for USN via nasjonalt opptak, men får fremgang via de lokale 

ingeniøropptakene.  

 

Selv om utdanningsområdet Helse har en tilbakegang på -3,8 % (mot en tilsvarende økning nasjonalt) så 

har Helse- og sosialfagene opp mot fire søkere per studieplass, og ligger stabilt høyt. 

 

Utdanningsområdet Økadm har en tilbakegang på -11,7 % ved USN. Men hvis man trekker ut USNs 

bachelorstudium i økonomi og ledelse så opplever disse vekst, og har i år 565 søkere, mot 484 i fjor. 

 

Fakultet og campus 

Basert på tall fra Samordna opptak, altså grunnstudier, så viser tallene at Fakultet for humaniora, idretts- 

og utdanningsvitenskap og Fakultet for teknologi, naturvitenskap og maritime fag har en fremgang på 

henholdsvis 13,7 % og 6,8 %. Handelshøyskolen og Fakultet for helse- og sosialvitenskap har noe 

tilbakegang i totalt antall søkere, men dette må sees i sammenheng med endring i studieportefølje samt 

nasjonale trender. 

 

Campus-oversikten i vedlegget viser at alle campus har en fremgang på antall søkere per studieplass, 

unntatt en svak tilbakegang for Drammen, Rauland og Ringerike. 

 

USN har i år hele 1941 søkere til nettbasert undervisning. Tallet er så høyt, at det er dekning for å kalle 

nettet for USNs niende campus. 1941 søkere er 22,4 % av USNs totale søkermasse, og like stort som vårt 

største fysiske campus (Campus Vestfold). 
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Lokalt opptak 

Det lokale opptaket ved USN har en fremgang på 1,4 % (8576 søkere) og trekker like mange søkere som 

våre studier i Samordna opptak. Masteropptaket utgjør nesten halvparten av søkermassen, derav 1398 

søkere i internasjonalt opptak. Søking til PPU (praktisk-pedagogisk utdanning) har 1740 søkere og en 

massiv økning på 32,0 % fra i fjor. De viktige ingeniøropptakene som foretas lokalt (Y-vei og TRES) har en 

fremgang på 19,4 %, som i sum gir en økning i antall søkere til disse viktige studiene ved USN.  

 

Søkingen til studier i lokalt opptak fortsetter fremover, og per i dag (4.6.2018) ligger det 59 masteremner 

og studieprogrammer tilgjengelig for søking under Ledige studieplasser. 

 

Oppsummering 

Årets søkertall viser forsiktig fremgang for USN målt mot antall søkere i Norge, og en mer positiv 

fremgang målt i antall søkere per studium. Sett i lys av færre studier og studieplasser i Samordna opptak 

enn året før, universitetsstatus som kom etter søknadsfristens utløp og fortsatt mange og gode søkere per 

studieplass for de studier som har noe tilbakegang, så er søkertilgangen samlet sett tilfredsstillende.  

 

Arbeidet fremover vil fokusere på å optimalisere søkerpleie og –forvaltning i opptakene i sommer, utnytte 

ny universitetsstatus og hente inn flere søkere via Ledige studieplasser frem mot studiestart. Resultatene, 

antall faktisk møtte studenter vs. ønsket møtt per 1/10, sammen med statistikk og opptaksanalyser 

presenteres for styret i planlagt opptaksrapport for 2018. 

  

Vedlegg:  
1. Oversikt over alle studier i Samordna opptak og Lokalt opptak, brutt ned på fakultet og campus, 

kan leses og hentes ned fra www.usn.no/statistikk  

2. PowerPoint med presentasjon av søkertallene, tabeller og oversikter www.usn.no/statistikk 

 

 

Petter Aasen 

Rektor 
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Orientering om status for gradsgivende studier før vedtak i studieporteføljen for 2019-

2020 

 

Saken i korte trekk 

Saken gir en orientering om status for gradsgivende studier før endelig fastsettelse av studieporteføljen 

for 2019-2020. Saken omhandler videre fakultetenes egenerklæring om hvordan de vil sikre oppfyllelse av 

de skjerpede kravene til fagmiljø i Studietilsynsforskriften innen utgangen av 2018. 

 

Saksopplysninger 

Innledning 
I arbeidet med studieporteføljen innebærer styrets presiseringer av prinsipper og premisser for videre 
utvikling av studieporteføljen ved USN, at det spesielt tas hensyn til studieprogrammenes strategiske, 
faglige og økonomiske bærekraft – som ivaretas i SEFØ-modellen (styresak 33/17): 

Strategiske bærekraft, innebærer blant annet 
- at studieprogrammene bygger opp under universitetets hovedprofil. 

 
Faglig bærekraft, innebærer blant annet  

- at USN vurderer antall studieprogram som tilbys og fagmiljøet tilknyttet studieprogrammene i lys 
av skjerpede krav om større faglig bredde og høyere kompetansekrav i fagmiljøene som 
understøtter et studieprogram, 

- sammenslåing av parallelle studieprogram opprettet ved de tidligere høyskolene, 
- samordning av studieplaner for tilsvarende studieprogram som tilbys på flere campus, 
- at et godt læringsmiljø forutsetter et visst antall aktive studenter. Studentopptaket til 

gradsgivende studieprogram bør derfor normalt være >20. 
- at det etableres gjennomgående studieløp BA-MA-ph.d. innenfor de sentrale utdanningene 

  

 Dokumentdato: 18.05.2018  

Saksbehandler: Cecilia Guddal 

Saksnummer: 18/03735-2  
Saksgang: Møtedato: 

Styret ved 

Universitetet i Sørøst-

Norge 

15.06.2018 

   

SAKSFREMLEGG 
___ ___ 
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Økonomisk bærekraft, innebærer blant annet 
- at utdanninger med få studieplasser og studenter, og hvor inntjeningen er lavere enn 

kostnadene, normalt fases ut eller revideres. Dette innebærer at: 
o at studieprogrammene skal finansieres med tilstrekkelig antall studieplasser, 
o at studieprogrammene skal produsere tilstrekkelig antall kandidater og studiepoeng for å 

bære kostnadene ved programmet. 

Samlet beskrivelse av hovedendringene i studieporteføljen 
Det følger av årshjul for kvalitetsrapport og porteføljeutvikling i Kvalitetssystem for 

utdanningsvirksomheten ved USN, at det årlige studieporteføljearbeidet på institusjonsnivå er en prosess 

i to faser. Fase én er en orientering til styret i juni og fase to er fastsettelse av endelig studieportefølje i 

styrets møte i november.  

 

Orienteringssaken i juni skal gi en overordnet beskrivelse av hovedlinjene i studieporteføljen, avgrenset til 

bevilgningsfinansierte gradsprogram, som planlegges for studieåret 2019-2020.  

 

Fakultetene ble på den bakgrunn bedt om å melde inn sine planer vedrørende gradsgivende studier for 

studieåret 2019-2020. 

 

Det følger av studietilsynsforskriften § 6-2 (3), Overgangsbestemmelser, at akkrediterte studietilbud skal 

oppfylle kravene til akkreditering i kapittel 2 innen 31.desember 2018. Fakultetene ble derfor også bedt 

om å gi en egenerklæring pr. studieprogram på at de vil oppfylle kravene. Det er en forutsetning for 

vedtak i studieporteføljesaken i november (fase 2) at krav til fagmiljø er oppfylt i bachelor-, master- og 

ph.d.-programmer, ref. studietilsynsforskriften §2-3.  

  

I det følgende gis det en orientering om planer for studieporteføljen for studieåret 2019-2020, herunder 

hvilke nye programmer som planlegges, planlagte samordninger samt planlagte nedleggelser. Vedlagt 

følger fakultetenes innmelding og en oversikt over gradsprogram som er vedtatt i studieporteføljen for 

studieåret 2018/2019 og de endringer som planlegges for studieåret 2019-2020. Alle fakultetene har 

meldt inn beskrivelse av planlagte endringer i studieporteføljen for studieåret 2019-2020. I dette ligger 

også hvilke nye studieprogrammer som planlegges, samt hvilke samordninger og nedleggelse av 

studieprogrammer fakultetene planlegger. 

 

Av fakultetenes innmelding til studieporteføljesaken går det fram at det ikke er mange nye 

studieprogrammer som skal akkrediteres høsten 2019. Det er meldt inn akkreditering av tre nye 

masterprogram og ett program som skal gjennomgå vesentlige endringer som krever ny akkreditering, 

Master i tverrfaglig samfunnsvitenskap.  

 

Flere av de store bachelorutdanningene har allerede samordnet og samkjørt tilbudene på tvers av 

studiesteder, men samtidig det flere master- og bachelorprogrammer som planlegges samordnet høsten 

2018. 

 

Fakultetene melder om flere nullopptak for studieåret 2019-2020. En fullstendig oversikt over nullopptak 

kommer i sak om fastsettelse av studieporteføljen for 2019-2020 i styrets møte i november. Det kun er 

meldt inn planer om nedlegging for ett gradsgivende studieprogram, Bachelor i historie i Bø fra og med 

høsten 2019.  

 
Fakultetenes innmelding i korte trekk 

Fakultet for helse- og sosialvitenskap 
Det er to hovedlinjer i utviklingen av studieporteføljen ved Fakultet for helse- og sosialvitenskap. Den ene 

er samordning av masterutdanningene ved fakultetet, den andre er endringer i bachelorutdanningene 

som følge av utvikling av et nye nasjonale rammeplaner og tilhørende retningslinjer som er under 

utvikling for helse- og sosialfagutdanningene. Fakultet planlegger å samordne de to masterprogrammene 

Master i helsefremmende arbeid og Master i forebyggende arbeid med barn og unge i et nytt 

masterstudium som er under utvikling - Master i samfunn og helse, med opptak i 2019. Det vil bli foreslått 
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0-opptak for deltidsutdanning i Bachelor i sykepleie i Porsgrunn i 2019. For øvrig vil det ikke bli tatt opp 

nye studenter på Master i forebyggende arbeid med barn og unge samt på Master i helsefremmende 

arbeid høsten 2019, dersom den nye masteren blir akkreditert høsten 2018. 

Fakultet for humaniora, idretts- og utdanningsvitenskap 
Fakultetets to største utdanninger, grunnskolelærer og barnehagelærer, er allerede samkjørt på tvers av 

de fire studiestedene som tilbyr programmene (Porsgrunn, Vestfold, Notodden og Drammen). Fakultet 

planlegger ingen store endringer i studieporteføljen for 2019-2020. Det planlegges ingen nye 

gradsgivende, bevilgningsfinansierte studieprogram for studieåret 2019-2020 og det er ikke planlagt 

å legge ned studieprogrammer. Det planlegges derimot en ytterligere samordning av Bachelor i 

idrettsvitenskap og Bachelor i idrett, ernæring og helse. 

 

Fakultet for teknologi, naturvitenskap og maritime fag 
Fakultetet planlegger over tid å styrke det gjennomgående BA-MA-ph.d.-løpet og øke kapasiteten på 

masternivå. Samtidig vektlegges samarbeidet med industrien gjennom bl.a. etablering av 

industrimasterprogrammer. Fakultetet planlegger etablering av ett nytt masterstudium, MSc in Computer 

Science, både som heltidsstudium og som industrimasterprogram, med første opptak i 2019. 

Studieprogrammet Systems Engineering with Embedded Systems planlegges samordnet in i den nye 

masteren som en av to studieretninger. Det planlegges også et nytt bachelorprogram BSc i Maritime 

Management med opptak i 2019. Bachelorprogrammene i Byggdesign og Plan og infrastruktur planlegges 

slått sammen til et studieprogram. 
 

Handelshøyskolen 
Fakultetet planlegger å etabler et nytt masterprogram, Master i Management Information Systems ved 

campus Ringerike. Fakultetet har tidligere samordnet 90-120 studiepoeng de 2 første årene på 

programmer som tilbys på flere campuser (Bachelor i økonomi og ledelse, Bachelor i IT og 

informasjonssystemer og Bachelor i historie), samt slått sammen flere programmer. Fakultetet har av den 

grunn ikke planer om å slå sammen flere programmer i studieporteføljen for 2019-2020. Programmer som 

har 0-opptak i 2018 vil ha 0-opptak også i 2019 med tanke på nedleggelse når studenter som tidligere er 

tatt opp fases ut av programmet. Dette gjelder Master i Bachelor i informatikk, Bachelor i turisme 

(samordnet med internasjonal markedsføring) og Bachelor i markedsføring (erstattes med 

markedsføringsledelse). Det er ett unntak og det er master i tverrfaglig samfunnsvitenskap. Master i 

tverrfaglig samfunnsvitenskap søkes akkreditert på nytt i 2018 og får nytt navn med tanke på oppstart 

2019. Videre planlegges det 0-opptak i 2019 på årsstudiet og bachelorprogrammet i historie ved campus 

Bø. Bachelor- og årsstudium i historie i Bø planlegges avviklet fra og med høsten 2019. Eventuell nedleggelse 

av et studieprogram behandles i egen sak for styret jfr. Kvalitetssystemet ved USN.  

 
Overgangsbestemmelser i Studietilsynsforskriften og utvikling av studieporteføljen ved USN 
Studietilsynsforskriften gir i sine sluttbestemmelser (§ 6-2) institusjonene frist til 31. desember 2018 med 

å oppfylle de nye kravene i Studiekvalitetsforskriftens kapittel 3; § 3-1 (1) Institusjonen skal ha et faglig 

nivå innen utdanning, forskning og/eller kunstnerisk utviklingsarbeid og faglig utviklingsarbeid som er i 

samsvar med kravene i forskrift om kvalitetssikring og kvalitetsutvikling for høyere utdanning og 

fagskoleutdanning § 3-6 til § 3-8. I Rundskriv F03-16 tydeliggjør regjeringen hva som ligger i de nye 

kravene for akkreditering av master- og doktorgradsutdanninger i Studiekvalitetsforskriften. De skjerpede 

kravene gjelder også for eksisterende tilbud, og institusjonene må oppfylle kravene innen utgangen av 

2018.  

 
I korte trekk skjerpes tidligere krav på følgende områder;  

 Større faglig bredde enn det som har vært godkjent på grunnlag av dagens kriterier. Også smalere 

utdanninger som spesialistutdanninger skal etableres i brede fagmiljøer. 

 Master- og doktorgradsstudier kan kun opprettes i fagmiljøer som allerede er faglig sterke. 

 Studiene skal bygge på oppdatert forskning. 

 Kompetansen i fagmiljøet skal speile bredden av fag, emner og kunnskapsområder som 

studentene undervises i. 
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 Fagmiljøet skal kunne vise til dokumenterte resultater på høyt nivå og resultater fra samarbeid 

med andre fagmiljøer nasjonalt og internasjonalt. 

 

Utfyllende krav til fagmiljø og dets resultater fastsettes i NOKUTs Studietilsynsforskrift, og her legges det 

vekt på kvalitet på studieprogramnivå. 

 
Kort om prosess ved USN vår 2018: 

I styringsdialogene denne våren, har rektoratet i møter med fakultetenes ledergrupper diskutert 

studieporteføljeutvikling som prioritert sak. Innskjerpede kompetansekrav, samordning av program og 

påbegynnende arbeid med videreutvikling av ph.d.-programmene har vært tematisert. 

 

I februar dette år, opprettet viserektor for utdanning et institusjonelt prosjekt for å utvikle en 

støttefunksjon og pådriver i studieporteføljeutviklingen etter SEFØ-modellen ved universitetet. Med 

referanse til overgangsordningen i Studietilsynsforskriften, har faglig bærekraft og kompetanse hatt 

hovedfokus våren 2018. De styrende forskriftene for studiekvalitet og studietilsyn, støtter 

utdanningsledelse ved fakultetene. Krav til fagmiljøets kompetanse, og krav om førstekompetanse og 

relevant forskning i de sentrale delene av studiet, legger rammer for arbeidsplanlegging i det enkelte 

studieprogram, samt tildeling av forskningstid for den enkelte ansatte. 

 

Som støtte til fakultetenes egne studieporteføljearbeid, er det utviklet et enkelt tabellarisk verktøy basert 

på NOKUTs oversiktstabeller for fagkompetanse inn i de enkelte studieprogrammene. Sammen med 

tabellen, har fagmiljøene fått refleksjonsspørsmål som fanger opp de nødvendige vurderingene som 

utfordres i de nye innskjerpede kravene til master- og ph.d-utdanningene. Refleksjonsspørsmålene er 

formulert slik: 

 Hva mener fagmiljøet er de sentrale delene av studietilbudet?  

 Er det forskningskompetanse, samt reell forskningsaktivitet og faglige utviklingsprosjekter med 

relevans for studieprogrammet, i de sentrale delene av studiet? 

 Har fagmiljøet relevant faglig kompetanse og bredde i kompetansen for å dekke studiets innhold 

og nivå? 

 Deltar fagmiljøet aktivt i nettverk og samarbeid? Hvorfor er akkurat disse 

nettverkene/samarbeidene relevante for studieprogrammet? 

 Er fagmiljøets størrelse tilpasset antall studenter og den undervisningen og veiledningen, samt 

forskning og faglig utvikling som kreves i studietilbudet? 

 Hvordan sikres over tid et stabilt fagmiljø med rett kompetanse til studieprogrammet? 

 Er fagmiljøets samlede utdanningsfaglige kompetanse tilstrekkelig for læringsaktiviteter som 

fremmer studentenes læring? Hvordan vedlikeholder og sikrer fagmiljøet blant annet den digitale 

kompetansen? 

 
For utdanninger med krav om praksis følger tilleggsspørsmålene; 

 Er det systematisk kontakt mellom fagmiljøet og praksisveilederne ved praksisinstitusjonene? 

 Hvilke krav stiller fagmiljøet til praksisveiledernes kompetanse? 

 Hva mener fagmiljøet er relevant erfaring fra praksisfeltet? 

 
Fakultetenes arbeid med studieporteføljen våren 2018: 

Fakultetene har arbeidet gjennom våren med kompetansekartlegging av fagmiljøene til hvert enkelt 

studieprogram. Fagmiljøene ved masterprogrammene og enkelte bachelorprogram har definert hva som 

er de enkelte programs sentrale deler. 

 
Som bakgrunnsdata for denne orienteringssaken til styret, og for å sikre at studieporteføljen som 

fastsettes i november er i tråd med nasjonale kvalitetskrav, har fakultetene parallelt med 

arbeidsplanlegging denne våren utarbeidet korte egenerklæringer per studieprogram (vedlagt). Enkelte 

program er ikke ferdig planlagt, men dette forventes å ferdigstilles innen sommerferien. 
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I utarbeidelsen av egenerklæringene, har fakultetene avdekket at noen program har behov for å utvikle 

fagmiljøet. Her har fakultetene i dialog med rektoratet foreslått tiltak som vil bli fulgt opp gjennom 

høsten. Dersom de aktuelle fagmiljøene ikke kan gjøre rede for tilstrekkelig resultat av tiltakene, vil rektor 

foreslå 0-opptak i november når styret behandler saken om fastsettelse av studieporteføljen for 2019-

2020. 

 
Krav til ph.d.-programmene i Studiekvalitetsforskriften 

USNs doktorgradsprogram skal gjennom en kompetansekartlegging for å sikre at programmene møter 

innskjerpede krav i Studietilsynsforskriften. Med universitetsstatus følger nye faglige fullmakter og 

dermed anledning til å drive fagutvikling i ph.d-programmene. Arbeidet er varslet til fakultetenes 

ledergrupper, og fra høsten av blir det igangsatt et institusjonelt prosjekt for å løfte opp faglige 

problemstillinger knyttet til videreutvikling og eventuelle sammenslåinger av eksisterende 

doktorgradsprogram. 
 
Institusjonen har gjennom de siste årene hatt arbeidet både med rekruttering av stipendiater og på stabilt 

høy gjennomføring i doktorgradsprogrammene. Det er iverksatt en rekke tiltak for å få fortgang i 

tilsettingsprosessen for stipendiater og det har medført at saksbehandlingstiden har gått ned og færre 

stillinger står ubesatt. Enkelte av doktorgradsprogrammene har problemer med gjennomstrømming, og 

institusjonen klarte ikke å oppfylle prognosene for antall disputaser i 2017. 
 
I forbindelse med studieporteføljeutviklingsprosjektet vil USN foreta en full gjennomgang av de åtte 

doktorgradene ved USN. Det er nødvendig å se på ressursbruk, organisering og relevans for det enkelte 

program og for den samlede porteføljen av doktorgrader. Det overordnede spørsmålet er om dagens 

struktur er bærekraftig. USN har 8 doktorgrader: 4 ved Fakultet for teknologiske, naturvitenskaplige og 

maritime fag, 2 ved Fakultet for humaniora, idretts- og utdanningsvitenskap, 1 ved Fakultet for helse- og 

sosialvitenskap og 1 ved Handelshøyskolen. Det er utfordrende, både rekrutteringsmessig og 

ressursmessig, å håndtere 8 ulike doktorgrader. Hvilke grep kan både redusere sårbarheten til det enkelte 

program, samtidig som den faglige relevansen av tilbudene som gis ved USN ikke svekkes?  

 

Vurdering 

I styresak 93/16 påpekte viserektor for utdanning at flere navngitte bachelor- og masterprogram hadde 

lave opptakstall og lav kandidatproduksjon. Fakultetene foreslo da en rekke tiltak for å endre denne 

utviklingen. Før studieporteføljen vedtas november 2018, vil viserektor følge opp tiltakene foreslått for de 

ulike programmene. Dette er del av arbeidet med SEFØ-modellen, og er viktig for læringsmiljøet til 

studentene, og studieprogrammenes økonomiske bærekraft.  

 
De tre høyskolene som i dag er USN, hadde ved inngangen til fusjonen mange parallelle studietilbud. 

Prosessen med å samordne program som har like eller svært tilsvarende læringsutbytter, har vært 

gjennomført eller er planlagt gjennomført i nær fremtid ved alle fakultetene. I arbeide med samordning 

av program, må fakultetene allikevel sørge for å innfri kravene til faglig og økonomisk bærekraft per 

studiested. Gevinsten per studieprogram, er knyttet til bredden i fagmiljøet ved USN på tvers av campus.  

 
Rektor ønsker å knytte en kommentar til Handelshøyskolens forslag om nedleggelse av bachelor i historie 

ved campus Bø. Da eventuell nedleggelse må fremmes som egen sak, innebærer forslaget i realiteten et 0-

opptak 2019-2020, med formål om nedleggelse av programmet når siste kull er uteksaminert. Rektor har 

mottatt tilbakemeldinger fra historiemiljøet ved campus Bø som blant gir annet uttrykk for at prosessen 

med fagmiljøet ikke har vært tilstrekkelig forankret, at historiemiljøet allerede har gjennomført 

samordning av program på tvers av campus og at historiemiljøet i Bø er faglig sterkt. Rektor har bedt 

Handelshøyskolen om en redegjørelse om prosessen og argumentene som anføres mot nedleggelse av 

BA-programmet. Samtidig må det understrekes at Handelshøyskolens forslag bygger på og følger opp 

styrets føringer og forventninger i Prinsipper for utvikling av studieporteføljen (styresak 33/17). Innspillet 

tar opp i seg utfordringene ved for små kull mht. læringsmiljø og økonomi, og forslaget innebærer at et 

studieprogram med relativ få studenter og lav kandidatproduksjon kun bør tilbys ved ett campus. 

Forslaget innebærer ikke nedbygging av fagmiljøet og heller ikke avvikling av andre oppgaver miljøet er 
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involvert i. Antall studieplasser skal ikke reduseres ved studiestedet. Rektor forutsetter at en 

nedleggelsessak fremmes og blir behandlet i styret før fastsettelse av studieportefølje 2019-2020. Da vil 

styret kunne ta stilling til hele sakskomplekset, blant annet i lys av konsekvensvurderinger med referanse 

til prinsipper og premisser for fagutvikling ved det enkelte campus.  

 
En prosjektgruppe har bidratt til videreutvikling av et rapportuttrekk fra arbeidsplanleggingsverktøyet 

Workplan. Rapportmalen dekker dokumentasjonskravet til kompetanseprofil per studieprogram, men det 

forutsetter at fakultetene benytter Workplan i all arbeidsplanlegging for studieåret 2018-2019. Det 

arbeides parallelt med ulik integrasjon av eksisterende systemer for personaldata, forskningsdata og 

arbeidsplanleggingsverktøy for å forenkle den pålagte oppgaven med å dokumentere kvalitet i 

utdanningsprogrammene. 

 

Saken legges fram som orienteringssak til drøfting i styret før endelig fastsettelse av studieporteføljen for 

2019-2020 legges fram som beslutningssak i november. 

 

  

Vedlegg:  

1. Oversikt over Fakultet for helse- og sosialvitenskaps innmelding av foreløpig 

studieportefølje for studieåret 2019-2020 

2. Oversikt over Fakultet for humaniora, idretts- og utdanningsvitenskaps innmelding av 

foreløpig studieportefølje for studieåret 2019-2020 

3. Oversikt over Fakultet for teknologi, naturvitenskap og maritime fags innmelding av 

foreløpig studieportefølje for studieåret 2019-2020 

4. Oversikt over Handelshøyskolens innmelding av foreløpig studieportefølje for studieåret 

2019-2020 

5. Handelshøyskolen 2019 – strategiske valg 

6. Egenerklæringer Handelshøyskolen pr. mai 2018 

7. Foreløpig oversikt BVF for studieåret 2019-2020 

  

 

 

Petter Aasen 

Rektor 
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Innmelding av foreløpig studieportefølje - Fakultet for helse- og sosialvitenskap  

Jeg viser til sak 18/03735-1 og melder på vegne av dekan Heidi Kapstad med dette inn den foreløpige 
studieportefølje 2019/2020 for Fakultet for helse- og sosialvitenskap.  
 
Samlet beskrivelse av hovedendringene i studieporteføljen  

Det er to hovedlinjer i utviklingen av studieporteføljen ved Fakultet for helse- og sosialvitenskap. Den ene er 

samordning av masterutdanningene ved fakultetet, den andre er endringer i bachelorutdanningene som følge 

av utvikling av et nye nasjonale rammeplaner og tilhørende retningslinjer som er under utvikling for helse- og 

sosialfagutdanningene.  

 

Fakultet for helse- og sosialvitenskap har som kjent fått akkreditert en ny Master i klinisk helsearbeid med 

oppstart høsten 2018. Denne har fire fordypninger:  

 Geriatrisk helsearbeid,  

 Stråling i diagnostikk og behandling,  

 Digitalisering og innovasjon i helse- og velferdstjenester,  

 Sammensatte helsetilstander.  
 

Det er under utvikling en ny masterutdanning med arbeidstittel «Samfunn og helse» med fire fordypninger:  

 Helsefremmende arbeid,  

 Forebyggende arbeid med barn og unge,  

 Funksjonshemming og samhandling,  

 Psykisk helse- og rusarbeid.  
 

Planen er at det søkes om akkreditering av den nye masterutdanningen høsten 2018 slik at første opptak og 

oppstart kan skje høsten 2019.  

 

 Dato: 22.05.2018 

Dok.nummer: 18/03735-4 

  

  

  

 

NOTAT 
___ ___ 

     
 

Til: Avdeling for utdanning og studiekvalitet 

Kopi til:  

         

Fra: Kjetil Horgmo/ Fakultet for helse- og sosialvitenskap 
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Når det gjelder bachelorutdanningene i sykepleie, barnevern, optometri, radiografi og vernepleie, vil det skje 

endringer i disse fra 2020 som følge av nye nasjonale retningslinjer. Fakultetet vil fortsatt tilby alle disse 

bachelorutdanningene. Det er derfor ikke lagt opp til store endringer i 2019. 

 

Det arbeides med planer om å utvikle en 5-årig barnevernutdanning fra 2020 i samarbeid med viktige aktører 

blant avtakerne av disse kandidatene.  

  

Oversikt over nye gradsgivende bevilgningsfinansierte studieprogram  

Fakultetet planlegger ingen nye gradsgivende studieprogram fra 2019 ut over den som er nevnt under 

overskriften planlagte samordninger – Masterutdanning i samfunn og helse.   

  

Oversikt over planlagte samordninger av gradsgivende bevilgningsfinansierte studieprogram  

Master i helsefremmende arbeid samt Master i forebyggende arbeid med barn og unge vil fra 2019 bli 

samordnet inn i den nye masterutdanningen Samfunn og helse nevnt over.  

 

En tilsvarende prosess vil bli igangsatt når det gjelder fakultetets tre monofaglige masterutdanninger i hhv 

anestesi, jordmor og intensivsykepleie, med virkningstidspunkt fra 2020. Denne prosessen må også sees i 

sammenheng med utvikling av mastergradsstudieretningene for helsesøstre og operasjonssykepleie. 

 

Oversikt over planlagte nedleggelser av gradsgivende bevilgningsfinansierte studieprogram  

Det vil bli foreslått 0-opptak for deltidsutdanning i ba-sykepleie i Porsgrunn i 2019. For øvrig vil det ikke bli tatt 

opp nye studenter på Master i forebyggende arbeid med barn og unge samt Master i helsefremmende arbeid 

høsten 2019 såfremt den nye masteren blir akkreditert. 

 

Overgangsbestemmelser i Studietilsynsforskriften§ 6-2(3)  

Nedenfor følger en kortfattet egenerklæring over status for alle gradsgivende program på bachelor-, master- og 

ph.d.-nivå, i henhold til studietilsynsforskriften §2-3 med særlig vekt på master- og ph.d.-program, samt 

refleksjoner over følgende:  

 

1. Forholdet mellom antall studenter per årsverk i studieprogrammet  
2. Professor- og førstestillingsandel i fagmiljøet som arbeider med studieprogrammet  
3. Forskingsaktiviteten i de sentrale delene av studieprogrammet  

 

I fakultetet som helhet er det et akseptabelt forhold mellom antallet studenter og årsverk, selv om det er både 

bachelor- og masterprogrammer som har utfordringer med rekruttering både av studenter og faglige ansatte 

bl.a. på grunn av faglige særegenheter som for eksempel lite nasjonalt fagmiljø. Fakultet har inneværende 

semester igangsatt et prosjekt med ressurskartlegging av alle gradsgivende studier i samarbeid med 

økonomiavdelingen. Dette vil gi grunnlag for en nærmere vurdering av økonomien i det enkelte studium og om 

det er studier hvor forholdstallet mellom antall studenter og antall årsverk, ikke er tilfredsstillende. 

 

Når det gjelder andelen professor- og førstestillinger i fagmiljøet som arbeider med det enkelte studieprogram, 

er situasjonen som følger: 

 

NOKUT har i 2017 gjennomført tilsyn med bachelorprogrammene i vernepleie og barnevern, og funnet at disse 

oppfyller kravene i Studietilsynsforskriften. Masterprogrammene i Forebyggende arbeid med barn og unge og 

Helsefremmende arbeid, tilfredsstiller Studietilsynsforskriften og kravene til forskningsaktivitet i de sentrale 

delene av studieprogrammet. Forøvrig vil dette selvsagt bli ivaretatt i forbindelse med utarbeidelse av søknad 

om akkreditering av den nye Mastergraden i samfunn og helse.  

 

Bachelorutdanningene i sykepleie tilfredsstiller Studietilsynsforskriftens kompetansekrav, selv om andelen 

førstekompetanse er noe ulikt fordelt mellom studiestedene. Fakultetet har iverksatt tiltak for å øke andelen 

førstekompetanse der hvor det er mest sårbart. Det er igangsatt en prosess for å definere hva som utgjør de 
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sentrale delene av disse studiene, og det arbeides kontinuerlig med å styrke forskningsaktiviteten for å øke 

publiseringen og sikre at det foregår forskning på alle relevante områder. Den nylig akkrediterte masteren i 

Klinisk helsearbeid samt Master i avansert klinisk sykepleie tilfredsstiller kravene til forskning og kompetanse.  

 

Når det gjelder Bachelor i radiografi er andelen førstekompetente innenfor hvert kjerneområde 44%. Det 

forventes at andelen førstekompetente høsten 2019 vil være høyere for alle emner gjennom kompetanseheving 

og nyansettelser. Det drives forskning innen de sentrale emneområdene i utdanningen.  

 

Bachelor- og masterutdanningene innen optometri tilfredsstiller kravene i Tilsynsforskriften hva gjelder første- 

og toppkompetanse. Det er imidlertid ingen professor knyttet til ba-programmet i lysdesign og dette fagmiljøet 

er lite og sårbart. Bachelorprogrammet i lysdesign har utfordringer både når det gjelder studentopptak og 

rekruttering til fagmiljøet. 

  

Det er to utdanninger på masternivå ved fakultetet som pr i dag ikke oppfyller kravene i studietilsysnforskriftens 

§ 2-3. Dette gjeler de to monofaglige masterutdanningene i hhv Intensivsykepleie og Anestesisykepleie. Innen 

anestesi er det mangler både hva gjelder ansatte i hovedstilling med førstekompetanse samt 

professorkompetanse. Det er også påkrevet med en styrkning av forskningen innen visse sentrale deler av 

emnene i studiet. For å bøte på dette, vil det bli utlyst stipendiatstillinger og førsteamanuensisstillinger. I tillegg 

er det etablert et samarbeid med andre universiteter når det gjelder professorkompetanse. 

 

Innen intensiv mangler ansatte med førstekompetanse i hovedstilling. Her er det forventet internt opprykk 

innen fagmiljøet i løpet av 2019 som vil løse denne utfordringen.  

 

Det foregår forskning på sentrale emner innen begge disse utdanningene, men miljøet er sårbart. De nevnte 

tiltak vil bidra til å styrke bredden i forskningen.  

 

Det er svært høy andel professorer i Ph.d. programmet i personorientert helsearbeid, og det drives forskning på 
alle de sentrale emnene i programmet.  Fakultetet kommer til å søke om utredningstillatelse med tanke på en 
revidering av ph.d programmet slik at det i større grad inkluderer sosialvitenskap. Det er under planlegging en 
revidering og oppdatering når det gjelder emneporteføljen.  
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Innmelding av foreløpig studieportefølje for studieåret 2019/2020 for HIU  

1. Samlet beskrivelse av hovedendringene i studieporteføljen  

Fakultet for humaniora, idretts- og utdanningsvitenskap (HIU) planlegger ikke store endringer for porteføljen 

2019. Våre to største utdanninger, grunnskolelærer og barnehagelærer, er allerede samkjørt på tvers av de fire 

studiestedene som tilbyr programmene (Porsgrunn, Vestfold, Notodden og Drammen). Høsten 2017 ble femårig 

grunnskolelærerutdanning etter ny rammeplan satt i gang. Samordnet barnehagelærerutdanningen starter fra 

høsten 2018. Opptakskravet til PPU heves til masternivå fra høst 2019. HIU har gjennom 2017-2018 hatt en 

utviklingsprosjekt for en ny, felles studiemodell for USN og de nødvendige prosessene er snart i mål. De øvrige 

endringene som planlegges vil i hovedsak bestå av samkjøring for allerede eksisterende programmer.  

 

2. Oversikt over nye gradsgivende bevilgningsfinansierte studieprogram 

HIU planlegger ingen nye gradsgivende bevilgningsfinansierte studieprogram på HIU for studier med oppstart 

2019. 

 

3. Oversikt over planlagte samordninger av gradsgivende bevilgningsfinansierte studieprogram 

Bachelor i idrettsvitenskap og bachelor i idrett, ernæring og helse vil samkjøres ytterligere før oppstart 2019. Det 

er planlagt navneendring, samt endringer i innhold, form og struktur på emner. 

 

Ytterligere samordninger er planlagt og er i prosess mot studieporteføljen 2020.  

 

4. Oversikt over planlagte nedleggelser av gradsgivende bevilgningsfinansierte studieprogram 

HIU planlegger ingen nedleggelser av gradsgivende bevilgningsfinansierte studieprogram for studier med 

oppstart 2019. 

 

5. Overgangsbestemmelser i Studietilsynsforskriften§ 6-2(3) 

Bachelor i visuell kommunikasjon og design  

I bachelorprogrammet Visuelle kunstfag og design 1-3 har vi studieåret 2017-18 hatt 55 studenter på 3,5 årsverk, 

det vil si vel 15 studenter per årsverk. Dersom vi legger inn FOU delen til de ansatte blir dette 12 studenter per 
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årsverk. I henhold til Studietilsynsforskriften skal det være 20% førstekompetanse på programmet. Visuelle 

kunstfag og design har per i dag 30% førstekompetanse inne. Det er en professor, en dosent, to førstelektorer og 

en førsteamanuensis. Forskningsaktivitetene er konsentrert rundt to forskningsgrupper; EMAL og Kunstnerisk 

utviklingsarbeid. 

 

Faglærerutdanning 

I faglærerutdanningen i design, kunst og håndverk har vi i studieåret 2017-2018 hatt 37 studenter på 2,2 årsverk, 

det vil si 17 studenter per årsverk. Dersom vi legger inn FOU delen til de ansatte blir dette 12 studenter per 

årsverk. Faglærerutdanning i design, kunst og håndverk har i år fire med første kompetanse som utgjør ca. 50%. 

Forskningsaktivitetene er konsentrert rundt to forskningsgrupper; EMAL og Kunstnerisk utviklingsarbeid. 

 

Master design, kunst og håndverk 

I master i design, kunst og håndverk har vi i studieåret 2017-2018 hatt 42 studenter (deltid 4 år/heltid 2 år) på 4 

årsverk, dvs. 10 studenter per årsverk. Dersom vi legger inn FOU delen til de ansatte blir dette 7.5 studenter per 

årsverk. Da er det ikke FOU tiden til veiledere tatt med. Studiet har i år seks med professor/dosentkompetanse og 

12 med førsteamanuensis/førstelektorkompetanse både som undervisere og som veiledere. Det utgjør ca 80% 

totalt førstestillingsandel, derav ca. 23% professor/dosent. Forskningsaktivitetene er konsentrert rundt to 

forskningsgrupper; EMAL og Kunstnerisk utviklingsarbeid. 

 

Master i Karriereveiledning 

MKARV er deltidsstudium over fire år, nå som studiet er fullt utbygd, er det altså fire kull i løp hvert år. Studiet 

rekrutterer godt og det er tatt opp i overkant av 30 studenter hvert år.  Studiet startet på bestilling fra KD og i 

samarbeid med HINN høsten 2014, og har våren 2018 for første gang vært fullt utbygd. Karriereveiledning er et 

relativt nytt fagområde i akademisk henseende i Norge, og det er utfordrende å dekke det med relevant første- 

og toppstillingskompetanse. Det arbeides derfor aktivt med kompetanseheving internt. 

 

Forholdet mellom antall studenter per årsverk i studieprogrammet beregnes ut fra tall for vår 2018:  73 aktive 

studenter, 5 årsverk = 14,6 studenter per årsverk. Som årsverk, teller jeg her med tid brukt i programmet pluss 

relevant fou-tid.  Årsverkene er fordelt på 9 personer som har vært involvert vår 2018.  Vi ser at det er ikke antall 

årsverk i programmet i seg selv som er avgjørende for god kvalitet og robusthet, men antall hoder årsverkene kan 

fordeles på. 

 

Når det gjelder professor- og førstestillingsandel i fagmiljøet som arbeider med studieprogrammet regnes 

andelen av fagmiljøet vår 2018, ikke av innsatsen i programmet. Professor/dosent: 10%, 0,57 stilling (én 

professor tilsatt i 30%, én dosent emeritus på oppdrag 10%, én professor innleid fra annet institutt 17%). 

Førstekompetente: 56% 3,17 stillinger (tre førsteamanuenser, hvorav én med eksternt finansiert 

professorkvalifiseringsstipend, pluss 0,17 førstelektor innleid fra annet institutt)-Stipendiater: 35% - 2 stillinger. 

Høgskolelektorer: 18% - 1 stilling.  

 

Master i karriereveiledning skal være praksisnær, spisset faglig og rettet mot karriereveiledning i en norsk 

kontekst. Den største utfordringen for dette fagmiljøet er at det er vanskelig å rekruttere nasjonalt siden det er et 

ungt fagområde i akademisk sammenheng, samtidig som behovet for kompetanse innenfor den norske 

konteksten gjør det vanskelig å rekruttere internasjonalt.  Det er også utfordrende å hente inn professor- og 

førstekompetente fra andre tilstøtende fagområder, da manglende kjennskap til karriereveiledning som 

fagområde gjør det vanskelig å utnytte dem fullt ut i masteren og tilhørende oppdragsstudier.    Det satses derfor 

på å bygge opp nødvendig kompetanse ved intern kvalifisering til toppstillinger og førstelektorkompetanse, samt 

tilsetting i rekrutteringsstipendiatstillinger når muligheten byr seg.  Fagmiljøet tilfredsstiller kravene p.t. hvis man 

ser på innsatsen av kompetanse i studiet, men i et treårsperspektiv er det kritisk å få på plass mer 

professorkompetanse og det planlegges for dette. 
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Forskergruppen Karriereveiledning er relativt fersk, da fokus har vært på oppbygging av masterstudiet og 

fagmiljøet siden høst 2014. Det publiseres likevel godt, faggruppen stod bl.a. bak fire bøker/antologier i 2017-

2018.  Det er minst tre eksternfinansierte forsknings- og utviklingsprosjekter i gang i samarbeid med partnere i 

praksisfeltet (BfK, NAV og Kompetanse Norge), og det samarbeides internt om publisering.  Stipendiatene har 

individuelle prosjekter som er praksisnære og direkte relevante for utdanningen. 

 

Bachelor i kulturledelse 

Studiet vil de nærmeste årene dele faggruppe med master i kulturstudier. Studentene må ta to obligatoriske 

emner som tilbys av et annet fakultet.  Ressursene som inngår i disse er ikke medregnet i tallene under, da de 

ikke inngår som en del av faggruppen rundt studiet. 

 

Forholdet mellom antall studenter per årsverk i studieprogrammet beregnes ut fra tall for 2017-2018:  51 aktive 

studenter, ca 3,7 årsverk inkludert fou = 14,4 studenter per årsverk.    

For kommende studieår består fagmiljøet rundt BA kulturledelse av fire professorer, tre førsteamanuenser, og to 

høgskolelektorer (hvorav én søker opprykk til førstelektor i løpet av året) og én stipendiat med 25% pliktarbeid.  

Det er ingen problemer med å møte forskriftens kompetansekrav.  Beregnet ut fra tid brukt i programmet, 

inkludert fou-tid, er fordelingen slik: Professor - 49%, Førsteamanuensis: 27%  

 

Forskningen i faggruppen er relevant for programmet.  Deler av den er praksisnær og direkte relevant også for 

praksisfeltet.  Programmet favner bredt, og forskningen dekker de sentrale delene av programmet. 

 

Master i kulturstudier 

MA kulturstudier er et toårig program på heltid, men det viser seg at en stor andel av studentene ønsker 

tilrettelagt studieløp og i realiteten tar studiet på deltid.  Det går fire 15 stp emner hvert år og masteroppgaven er 

på 60 stp. 

 

Vår 2018 er det 52 aktive studenter og ca 3,8 årsverk inkludert fou-tid, dvs. 13,4 studenter per årsverk.   

Det er for kommende studieår 5 professorer og 3 førsteamanuenser tilknyttet MA i kulturstudier, dvs. 59% 

professorkompetanse og minst 25% førstekompetanse.  Fagmiljøet ligger meget godt innenfor forskriftens 

kompetansekrav. 

 

Forskningen i fagmiljøet dekker de sentrale delene av studieprogrammet. 

 

Master in Human Rights abd Multiculturalism 

HRMC går fulltid, men med opptak kun annethvert år.  Det er altså bare ett kull i løp hvert år.  Det er derfor få i 

studiets fagmijlø som utelukkende underviser der.  Tallene under baserer seg på ressursinnsats vår 2018 pluss 

fagmiljøets fou-tid og internasjonalisering som er direkte relevant for programmet. 

 

2017-2018: 27 studenter, 3,28 årsverk inkludert fou-tid = 8,23 studenter per årsverk 

Det er ingen problemer med å oppfylle forskriften for dette fagmiljøet.  Det er heller ikke vanskelig å 

opprettholde nødvendig kompetanse på lengre sikt, da det er relativt enkelt å rekruttere både nasjonalt og 

internasjonalt.  Det er 7 personer knyttet til fagmiljøet i 2017-2018, 3 professorer og 4 førsteamanuenser.  De 

fleste av disse underviser også på andre program.  Oversikt forholdstall: Professorer 27% - 1,95 (100%, 75% og 

professor II i 20%). Førsteamanuenser 73% - 5,3 stillinger. 

 

Forskningsaktiviteten er god.  Fagmiljøet deltar stort sett i forskergruppen Menneskerettigheter, Mangfold, 

Medborgerskap og samarbeider på kryss og tvers om prosjekter og publiseringer.  Dette fagmiljøet står også bak 

et fireårig NORPART-prosjekt på SriLanka som startet vår 2017, som legger til rette for studentmobilitet og som 

etter hvert vil involvere studenter i forskningsprosjekter der. 

 

Bachelor i idrett, ernæring og helse 
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Omtrent 40 studenter per års-trinn. Undervisning 3,6 årsverk, FOU 1,3 årsverk – i alt ca 5 årsverk. 4 

førstekompetente som dekker 2,3 årsverk i BA-programmet. All forskningsaktiviteten er knyttet til de sentrale 

deler av programmet. 

 

Bachelorstudium - faglærerutdanning i kroppsøving og idrettsfag 

25 studenter på 1.år (inkluderer studenter som går årsstudium), 14 studenter på. 2.år og 14 studenter på 3. år. 

Undervisning 3 årsverk, FoU 0,6 årsverk – i alt 3,6 årsverk. 2 førstekompetente, 1 professor – dekker 1,2 årsverk i 

programmet. All forskningsaktiviteten er knyttet til de sentrale deler av programmet. 

 

Bachelorstudium i friluftsliv, kultur- og naturveiledning 

60 studenter på 1.år, 48 studenter på 2. år og 25 studenter på 3. år. Undervisning 6,8 årsverk, FOU 2,8 årsverk – i 

alt 9,6 årsverk. 4 førstekompetente – dekker 4,8 årsverk i programmet. All forskningsaktiviteten er knyttet til de 

sentrale deler av programmet. 

 

Idrettsvitenskap, bachelor 

60 studenter 1.år, 35 studenter 2. år og 20 studenter 3. år. Undervisning 3,5 årsverk, FOU 3,6 årsverk – i alt 7,2 

årsverk. 5 førstekompetente og 1 professor – dekker 5,8 årsverk i programmet. All forskningsaktiviteten er 

knyttet til de sentrale deler av programmet. 

 

Masterstudium i kroppsøving-, idretts- og friluftslivsfag 

30 studenter. Undervisning 2,5 årsverk, FOU 5,5 årsverk – i alt 8 årsverk. 17 førstekompetente og 5 professorer. 

All forskningsaktiviteten er knyttet til de sentrale deler av programmet. 

 

Bachelorstudium i folkekunst  

Ca. 3,6 årsverk på 25 studenter, hvorav 1,4 med førstekompetanse (39%) og 0,7% professorkompetanse. 0,5 

årsverk er knyttet opp mot kvalifiseringsprogram. 1 stipendiat disputerer høsten 2018 og 1 tverrfaglig stipendiat 

(folkekunst og folkemusikk) vil trolig disputere desember 2018, 1 ny stipendiat blir tilsatt. 

Bachelorstudium i folkemusikk  

3 årsverk på 30 studenter, hvorav ca. 2,6 av disse med førstekompetanse (39%) og 5% professorkompetanse. 0,5 

årsverk er knyttet opp mot kvalifiseringsprogram og ca. 0,7 av de resterende årsverk uten førstekompetanse vil 

trolig få opprykk i løpet av høsten 2018. 1 nytilsatt stipendiat og 1 tverrfaglig stipendiat (folkekunst og 

folkemusikk) som trolig disputerer i desember 2018.  

 

Masterstudium i tradisjonskunst  

3,3 årsverk på 13 studenter, ca. 2,6 av disse med førstekompetanse (72%). En stipendiat som underviser 30% som 

skal disputere og en ansatt som får opprykk 30%, da vil det være 3,2 årsverk med første kompetanse (97%). Av 

disse har ca. 1 årsverk professorkompetanse. 

 

Forskingsaktiviteten for alle kandidatprogram innen folkemusikk og tradisjonskunst foregår i forskningsgruppen 

«Praksis, tradisjon og teknologi» og all forskingen er relevant for undervisningen for studieprogramma. Noen 

prosjekt med større relevans for folkemusikk, andre for folkekunst. Forskningen omfatter kunstnerisk forskning 

med fokus på mulighetsbetingelser i forholdet mellom materialer, produksjonsteknologier og handlingsbåren 

kunnskap, samt mer overgripende teoretiske perspektiver på gjensidigheten mellom teknologi, estetisk praksis og 

identitetsprosesser.  

 

Bachelor i språk og litteratur 

Dette programmet har første opptak høsten 2018. Det er en sammenslåing av programmet BA i språkfag ved 

campus Vestfold og BA i litteratur og språk ved campus Bø. Programmet skal gå på begge campus. I refleksjonen 

rundt forholdet mellom antall studenter per årsverk i programmet mener jeg det er riktig å beregne inn tallene 

for årsenhetene, da studentene på BA-programmet og årsenhetene har undervisning sammen. Det er først i 3. 

studieår at BA-studentene har egen undervisning i form av fordypningsemner og BA-oppgave. Programmet er 
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bygd opp av 2 årsenheter i henholdsvis norsk og engelsk + fordypningsemner og BA-oppgave. Begge disse 

årsenhetene rekrutterer svært godt og kjøres hvert år. Noe av rekrutteringsgrunnlaget er lærere som ønsker 

undervisningskompetanse i ett eller begge fag.  

Det totale antall 1. prioritetssøkere til BA i språk og litteratur for 2018 er 27. Det kommer ikke fram av 

søkertallene om de vil ta norsk eller engelsk årsenhet i sitt første studieår, men i denne beregningen anslår jeg at 

de fordeler seg nogen lunde likt. Jeg har dermed fordelt antall 1. priosøkere til programmet på fagene norsk og 

engelsk på hvert campus.  

 

 

Campus Fag:  Antall 1. prio. 

Søkere 2018 

(årsenhet + BA) 

Antall årsverk 

(undervisn. + FoU) 

Andel professor og 1. stilling 

Vestfold Engelsk årsenhet  46+8=54 1,4 1.stilling: 90% 

Norsk årsenhet  27+7=34 1,3 1. stilling: 80% 

BA i språk og 

litteratur – 

fordypning engelsk  

8 0,3 0 

BA i språk og 

litteratur – 

fordypning norsk  

7 0,3 1. stilling: 50% 

     

Bø Engelsk årsenhet  16+6=22 1,25 Prof: 16% 

1. stilling: 60% 

Norsk årsenhet  18+6=24 1,25 1. stilling: 65% 

BA i språk og 

litteratur – 

fordypning engelsk  

6 0,5 1. stilling: 50% 

 

Fag:  Antall 1. prio. Søkere 

2018 (årsenhet + BA) 

Antall årsverk 

(undervisn. + FoU) 

Andel professor og 1. stilling 

Engelsk årsenhet 

Vestfold 

46+8=54 1,4 1.stilling: 90% 

Engelsk årsenhet 

Bø 

16+6=22 1,25 Prof: 16% 

1. stilling: 60% 

Norsk årsenhet 

Vestfold 

27+7=34 1,3 1. stilling: 80% 

Norsk årsenhet Bø 18+6=24 1,25 1. stilling: 65% 

BA i språk og 

litteratur – 

fordypning engelsk 

Vestfold 

8 0,3 0 

BA i språk og 

litteratur – 

fordypning engelsk 

Bø 

6 0,5 1. stilling: 50% 

BA i språk og 

litteratur – 

fordypning norsk 

Vestfold 

7 0,3 1. stilling: 50% 

BA i språk og 

litteratur – 

fordypning norsk 

Bø 

6 0,5 1. stilling: 50% 
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Forskningsaktiviteten er knyttet til forskergruppene Tekst i kultur og utdanning, Språklig variasjon og endring i 

skole og samfunn, samt Sosialsemiotikk og multimodalitet.  

 

Master i norskdidaktikk 

Programmet går på campus Vestfold. Tallene i oversikten er basert på søkertall for 2018, med 31 søkere som har 

MND som 1. prioritet.  

 

Fag:  Antall 1. prio. Søkere 

2018  

Antall årsverk 

(undervisn. + FoU) 

Andel professor og 1. stilling 

MND, 1. år 31 4500 Prof: 10% 

1. komp: 80% MND, 2. år 32 

 

Forskningsaktiviteten er knyttet til forskergruppene Tekst i kultur og utdanning, Sosialsemiotikk og 

multimodalitet, klasseromsforskning og kvalitet i utdanning, Nettverk for interaksjonsanalyse, samt Lærebøker og 

lærebokanalyse. 

 

Lektorutdanning i norsk 

Undervisningen på dette programmet er i sin helhet integrert med BA i språk og litteratur (syklus 1) og Master i 

norskdidaktikk (syklus 2). Ut over emnene på disse to programmene har studentene et didaktisk emne, der 

undervisningen kjøres sammen med studenter ved Lektorprogrammet i historie (HH). Ved opptaket 2018 er det 9 

søkere som har dette programmet som sin 1. prioritet.  

 

Master i faglitterær skriving 

Dette programmet har ikke opptak i 2019 og kommenteres derfor ikke i denne omgang.  

 

Bachelor i spesialpedagogikk 

I bachelorprogrammet ligger vi an til å ha 90 studenter kommende studieår på 4 årsverk. (22,5 studenter per 

årsverk). Årsverkene fordeles på 7 personer som er involvert i studiet. Vi har en førstestillingsandel på om lag 45 

%. Forskningen dekker de sentrale delene av programmet. 

 

Master i pedagogikk 

I masterprogrammet ligger vi an til å ha 240 registrerte studenter kommende studieår. De siste tre årene har 

disse tallene vært stabile. De fordeler seg på heltids- og deltidsstudenter. Vi har tilknyttet om lag 12 årsverk i 

programmet inkludert FoU-tid. (20 studenter per årsverk) Årsverkene fordeles på 25 personer som er involvert i 

studiet. Vi har en førstestillingsandel på om lag 85 %, derav om lag 28 % professor/dosent kompetanse. 

Forskningen spenner over alle spesialiseringer: barnehageledelse, spesialpedagogikk og utdanningsledelse, og 

dekker programmets sentrale fagområder. 

 

BLU, GLU og ITEPS 

Barnehagelærer (BLU), internasjonal grunnskolelærer (ITEPS), grunnskolelærer (GLU) og master i 

grunnskolelærerutdanning er profesjonsutdanninger som henter ressurser fra flere institutter. Dette gjør 

prosessen med å svare opp overgangsbestemmelser i Studietilsynsforskriften mer kompleks og det er behov for 

noe mer tid på arbeidet. Spesielt gjelder dette GLU som har en bred fagportefølje, masterkrav alle de fem årene i 

programmet og flere tilknyttede prosjekter som skal bemannes. En prosess for å sikre at de tre programmenes 

dekning er i tråd med kravene i Studietilsynsforskriften planlegges gjennomført i løpet av juni. 

 

 

Vedlegg: 

1. Excel-fil «HIU – innmelding av forslag til studieportefølje for studieåret 2019-2020» 

 

 

Arild Hovland 

Dekan ved fakultet for humaniora, idretts- og utdanningsvitenskap 
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Innmelding av foreløpig studieportefølje for 2019/20 fra TNM 

1. Samlet beskrivelse av hovedendringene i studieporteføljen   

TNM er på vei mot en mer strømlinjeformet portefølje med en langsiktig plan om å styrke det 

gjennomgående BA-MA-PhD-løpet og øke kapasiteten på masternivå. Samtidig vektlegges samarbeidet med 

industrien gjennom bla etablering av industrimasterprogrammer. Kapasitetsløftet (Autostrip) innebærer et 

forsterket strategisk fokus på digitalisering som kunnskapsområde i de teknologiske og maritime 

utdanninger. Etablering av et masterstudium i Computer Science vil både gi egne bachelorkandidater 

mulighet til et masterstudium innenfor eget fagfelt og bidra til å styrke USNs kompetanse innenfor 

fagområder som er viktig for økt digitalisering og autonome løsninger i industri og transport. Neste milepæl 

vil være akkreditering av et masterstudium innenfor autonomi (2020). Den tredje viktige milepælen (2020) 

blir en omlegging av ingeniørprogrammene mot færre og mer robuste programmer som vil gi økt samarbeid 

og arbeidsdeling mellom fagmiljøene på de tre campusene. Ingeniørutdanning er svært viktig for vekst og 

utvikling i lokalt arbeids- og næringsliv, og det planlegges ikke å redusere kapasiteten på noen av campusene. 

Effektivisering som følge av samarbeid og sammenslåinger må gi utslag i økt utdanningskvalitet, mer 

forskning og kompetanseutvikling for personalet. 

 

Alle fakultetets studieprogrammer har enten spesielle og detaljerte opptakskrav eller krever utpreget 

realfaglig legning og interesse. Rekrutteringsgrunnlaget er dermed noe smalt. Hovedtyngden av studentene 

utdannes for et arbeidsmarked i privat sektor, og søkningen påvirkes kraftig av skiftende konjunkturer. 

Samtidig med arbeidet med studieportefølje, arbeider fakultetet med en langsiktig rekrutteringsstrategi som 

kan bringe flere søkere til våre studieprogrammer, med felles faglige satsingsområder og med profiler for de 

enkelte campuser som kan bidra til å skape attraktive studieprogrammer.  

 

2. Oversikt over nye gradsgivende bevilgningsfinansierte studieprogram  

MSc in Computer Science, planlagt innsending av akkrediteringssøknad innen 1. juli d.å., både for 

heltidsstudium og for industrimaster med første opptak 2019. 

 Dato: 20.05.2018 

Dok.nummer: 18/03735-3 

  

  

  

 

NOTAT 
___ ___ 

     
 

Til: Seksjon for studiekvalitet og analyse 

Kopi til: Fakultet for teknologi, naturvitenskap og maritime fag, Morten Christian Melaaen/Fakultet for 

teknologi, naturvitenskap og maritime fag 

Fra: Randi Toreskås Holta/ Fakultet for teknologi, naturvitenskap og maritime fag 
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BSc i Maritime Management, fellesgrad mellom fire institusjoner, planlagt innsending av 

akkrediteringssøknad for pilot med oppstart 2019. 

Allerede godkjent industrimaster i Maritim ledelse vil ha første opptak høst 2019. 

Det kan også nevnes at det arbeides med utredningstillatelse for et masterstudium innenfor autonome 

systemer med tentativt første opptak høst 2020. Utredningstillatelsen ventes å være klar for styrebehandling 

i oktober. 

Det arbeides også med et større prosjekt for redesign og sammenslåinger av ingeniørutdanningene (se over) 

med første opptak 2020. Her kan det også bli aktuelt med ett eller flere nye studieprogrammer. Målet er å få 

færre studieprogram totalt sett. 

  

3. Oversikt over planlagte samordninger av gradsgivende bevilgningsfinansierte studieprogram  

Som følge av NOKUTs dokumenettersyn av alle byggingeniørstudiene, vil sannsynligvis de to programmene 

Byggdesign og Plan og infrastruktur slås sammen til ett program med to studieretninger. 

 

4. Oversikt over planlagte nedleggelser av gradsgivende bevilgningsfinansierte studieprogram  

Etablering av et nytt masterprogram MSc in Computer Science som vil (i første omgang) ha to 

studieretninger. Den ene henter innholdet fra dagens Systems Engineering with Embedded Systems. Den 

andre studieretningen er planlagt innenfor IKT-sikkerhet. Dersom dette studieprogrammet blir akkreditert og 

vedtatt, vil det eksisterende studieprogrammet (Systems Engineering with Embedded Systems) nedlegges 

 

5. Overgangsbestemmelser i Studietilsynsforskriften§ 6-2(3)  

(Beskriv hvordan fakultetet skal sikre at kravene i overgangsbestemmelsen er i tråd med kravene innen 31.12.18.)  

Det er igangsatt et grundig arbeid med gjennomgang av fagmiljøet ved master og ph.d.-programmene ved 

fakultetet. På det tidspunkt da prosessen ble igangsatt, var det dessverre ikke kjent for fakultetet at styret 

skulle ha en egenerklæring over status for alle gradsgivende program på bachelor-, master- og ph.d.-nivå, i 

henhold til studietilsynsforskriften §2-3 allerede til juni-møtet.  

Prosessen ved fakultetet ble derfor igangsatt i mars under forutsetning av at den skulle gå parallelt med 

arbeidsplanleggingen for studieåret 2018/19 slik at alle studieprogram kunne tilfredsstille forskriften fra 

nyttår. Dette ble gjort for å effektivisere arbeidet av hensyn til instituttledere og programkoordinatorers 

arbeidsbelastning. På denne måten kan studieprogrammene benytte Workplan til å ta ut rapporter over 

fagmiljøets bidrag, og instituttledere kan også ta spesielt hensyn til §2-3 ved arbeidsplanlegging. 

Arbeidsplanene vil være ferdig medio juni, og først da kan studieprogrammene avgi sine egenerklæringer 

for master- og ph.d-programmene. Egenerklæringene vil avgis til visedekan som vil legge disse til grunn 

under utarbeidelse av endelig studieportefølje for 2019-20. 

 

For bachelorprogrammene er det ikke igangsatt noen prosess foreløpig. Fakultetet har samlet en god 

dekning av første- og toppstillinger, og publikasjonsraten er god. Det gjenstår å verifisere at det er 

førstekompetanse og forskning i de sentrale områder av alle bachelorutdanningene. For studieprogram 

som rekrutterer direkte opp til ph.d., er det liten grunn til bekymring. De to områdene som har kjente 

utfordringer er de maritime grunnutdanningene hvor det er svært vanskelig å finne medarbeidere som 

både tilfredsstiller sjøfartsdirektoratets krav til sertifikater og NOKUTs krav. Her er det imidlertid et 

nasjonalt program som nettopp sikter mot å øke den akademiske kompetansen i disse utdanningene, og 

som USN er en del av. 

 

Det andre området gjelder byggingeniørprogrammene. Byggfagene er som de maritime fagene preget av 

  
  

  D ato :   30.04.2018   
Dok.nummer :   18/03735 - 1   
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at det er vanskelig å rekruttere førstekompetanse. NOKUT har som nevnt over gjennomført et 

dokumenttilsyn av alle landets byggingeniørutdanninger. TNM har fått foreløpig tilbakemelding om at det 

er litt knapt med førstekompetanse i studiets sentrale deler, og at forskningen i for liten grad kommer 

studentene til gode. Endelig rapport fra NOKUT ventes ca 1. juni, og plan for å rette opp avvikene vil bli 

utarbeidet i samarbeid med NOKUT. Instituttet er for øvrig allerede i gang med å vurdere mulige tiltak, 

herunder omdisponering av undervisningsressurser. 

 

Når det gjelder resten av ingeniørutdanningene, er det naturlig å ta gjennomgangen i løpet av studieåret 

2018/19, i forbindelse med prosjektet for reorganisering av ingeniørprogrammene.  

 

Vedlegg: Oversikt over foreløpig studieportefølje for studieåret 2019/20 fra TNM 
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Tilbudsportefølje 2019/20 
22.05.18 

 

Studietilbudsportefølje 2019/2020 for USN Handelshøyskolen (HH) 

Under følger en redegjørelse for studieporteføljen ved USN Handelshøyskolen. Den er beskrevet i 

følgende punkter:  

1. Samlet beskrivelse av hovedendringene i studieporteføljen 
2. Oversikt over nye gradsgivende bevilgningsfinansierte studieprogram 
3. Oversikt over planlagte samordninger av gradsgivende bevilgningsfinansierte 

studieprogram 
4. Oversikt over planlagte nedleggelser av gradsgivende bevilgningsfinansierte 

studieprogram 
5. Overgangsbestemmelser i Studietilsynsforskriften§ 6-2(3) 

USN Handelshøyskolen vil jobbe videre med dette også frem til endelig studieportefølje skal 
presenteres høsten 2018. Til dette dokumentet følger også et eget notat: «Utfordringer og tiltak med 
tilbudsporteføljen», om ulike faktorer som påvirker forslaget til portefølje fra 2019 og en Excel-fil som 
viser portefølje for 2019/2020. 
 
1. Samlet beskrivelse av hovedendringene i studieporteføljen  

Programmer som har 0-opptak i 2018: 

1. 5-årig master i økonomi og ledelse (siviløkonomutdanningen) på Kongsberg. Dette som følge 
av omlegging av masterspesialsieringen i industriell økonomi til en egen Master i Innovation 
and Technology Management (ITM). ITM er samarbeid mellom HH og TNM og er planlagt 
med oppstart 2020.  

2. Bachelor i regnskap og revisjon i Vestfold.  
3. Bachelor i regnskap og revisjon i Bø.  
4. Bachelor i informatikk i Bø. 
5. Bachelor i turisme og ledelse i Bø. 
6. Tverrfaglig master i samfunnsvitenskap i Vestfold.  
7. Årsstudiet i Event & Sport i Drammen. 

Programmer som har 0-opptak i 2018 vil ha 0-opptak også i 2019 med tanke på nedleggelse når 
studenter som tidligere er tatt opp fases ut av programmet. Det er ett unntak og det er master i 
tverrfaglig samfunnsvitenskap. Master i tverrfaglig samfunnsvitenskap akkrediteres på nytt i 2018 og 
får nytt navn med tanke på oppstart 2019. Det jobbes med mastertilbud innen regnskap og revisjon 
som er ment å erstatte dagens bachelorprogram, planlagt oppstart 2020.  
 
Av de 7 nevnte programmene er det årsenhet i Event og Sport Management som skal søkes nedlagt 
høsten 2019. Bachelorprogrammene skal søkes lagt ned høsten 2020. 5-årig master i Kongsberg skal 
søkes nedlagt høsten 2022.  
 
Videre foreslås det 0-opptak i 2019 på årsstudiet og bachelorprogrammet i historie ved campus Bø.  
Bachelor- og årsstudium i historie i Bø foreslås avviklet fom høsten 2019. De tre siste årene har 
kandidatproduksjonen for bachelorstudiene i historie vært under 20 kandidater til sammen med hhv 17 
og 18 kandidater for 2016 og 2017. I Bø var det for de to årene hhv 12 og 7 kandidater. Antall 
førsteprioritetssøkere til bachelorprogrammet i Bø har økt fra 10 til 21 fra 2017 til 2018. Årstudium som 
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nærstudium har 12 førsteprioritetssøkere i 2017 og 19 i 2018. Førsteprioritetssøkere til nettbasert 
årsstudium er redusert fra 147 til 102 fra 2017 til 2018. Opptak 2018 som planlagt. Frigjorte 
studieplasser foreslås brukt til å styrke andre program i Bø som har for få studieplasser ut fra det som 
bør være normen for et bachelorprogram (minimum 60 studieplasser). USN Handelshøyskolen profil og 
fordeling av studieplasser, med den søkertilgang og fullføringsandel som har vært på historie de siste 
årene, innebærer at tilbudet kun bør gis på ett studiested. Handelshøyskolen ber om at det på 
institusjonsnivået legges opp til at det gjøres en totalvurdering av studietilbudene innen humaniora- og 
kulturfagene i Bø. Studietilbudene innen disse fagområdene er sterkt knytt sammen mellom fakultetene 
HIU og USN Handelshøyskolen. 
 

På bakgrunn av nye krav om bredde og fagmiljø for ph.d.-program fases programmet i Marketing 
Management inn med aktivitet i Drammen og med utvidelse av ny programretning. Det vurderes om 
stipendiatene tas opp i Drammen høsten 2019 og hvorvidt kursporteføljen gjennomføres der fra og med 
nytt kull 2019. Stipendiater kan imidlertid ha tilhørighet på andre campus. Nye krav til denne type 
program innebærer at det er behov for å «spille på» fagressurser fra alle institutter. Det er derfor 
hensiktsmessig at deler av aktiviteten til programmet foregår i Drammen mht å ha ett felles møte- og 
samlingspunkt og for å tilrettelegge for en utvidelse av programmet. Endringen ses i sammenheng med 
USNs samlede tilbudsportefølje på hver campus og ved hvert fakultet og med særlig fokus på porteføljen 
og samlet aktivitet på Ringerike. Endringen vil på sikt medføre behov for utvidelse av areal i Drammen 
tilsvarende 15-20 kontorplasser (kontorfellesskap).  
 
2. Oversikt over nye gradsgivende bevilgningsfinansierte studieprogram  

I 2019 vil det bli satt i gang ett nytt program ved USN Handelshøyskolen. Dette er master i 
Management Information Systems (MIS) ved campus Ringerike. Fakultetet er i prosess med 
akkreditering. ITM som det er gitt utredningstillatelse til i styre skal ha oppstart i 2020.  Det jobbes 
som nevnt med mastertilbud innen regnskap og revisjon som er ment å erstatte dagens 
bachelorprogram, planlagt oppstart 2020.  
 

3. Oversikt over planlagte samordninger av gradsgivende bevilgningsfinansierte studieprogram 

Det er ikke planer om å slå sammen programmer i porteføljen for 2019/2020. Handelshøyskolen har 
tidligere samordnet 90-120 studiepoeng de 2 første årene på programmer som tilbys på flere 
campuser (bachelor i økonomi og ledelse, bachelor i IT og informasjonssystemer og bachelor i 
historie), samt slått sammen flere programmer. Arbeidet med å samordne emner fortsetter. Dette 
gjelder samordning av tilsvarende emner som tilbys på samme program på tvers av campuser (3. 
året) og tilsvarende emner som tilbys på tvers av programmer. Eksempler på dette er samordning av 
metodeemner på masterprogrammene. Videre vil det bli en ytterligere samordning og arbeidsdeling 
på spesialiseringer som tilbys på 3. året på programmer som tilbys på flere campuser.  
 

4. Oversikt over planlagte nedleggelser av gradsgivende bevilgningsfinansierte studieprogram 

Se punkt «Samlet beskrivelse av hovedendringene i studieporteføljen». Det vil ikke bli lagt ned 
programmer høsten 2018 bortsett fra bachelor i økonomi og ledelse og IT og informasjonssystemer 
som er samordnet til nye programmer. Flere av programmene med 0-opptak de siste årene vil bli lagt 
ned når inneværende studenter har vært i programmet tilsvarende normert tid. I 2019 vil dette 
være:  

 Bachelor i informatikk 

 Bachelor i turisme (samordnet med internasjonal markedsføring) 

 Bachelor i markedsføring (erstattes med markedsføringsledelse) 
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5. Overgangsbestemmelser i Studietilsynsforskriften§ 6-2(3) 

Se vedlegg med egenerklæring for det enkelte studieprogram. Disse ligger på V:\USN-
HH\Egenerklæring 2019 
 

Mvh 
Hans Anton Stubberud 
Dekan USN Handelshøyskolen 
 

 
 
Vedlegg utover egenerklæring for det enkelte program: 
Notat om «Utfordringer og tiltak med tilbudsporteføljen»  
Excel-fil som viser portefølje for 2019/2020 - finansierte studieplasser og utlyste studieplasser  



Egenerklæringer – Handelshøyskolen pr. mai 2018 
 
 
Bachelor i Statsvitenskap, Campus Drammen 

5. Overgangsbestemmelser i Studietilsynsforskriften§ 6-2(3) 

(Beskriv hvordan fakultetet skal sikre at kravene i overgangsbestemmelsen er i tråd med kravene innen 
31.12.18.) 

Gi en kortfattet egenerklæring over status for alle gradsgivende program på bachelor-, master- og ph.d.-

nivå, i henhold til studietilsynsforskriften §2-3 med særlig vekt på master- og ph.d.-program. 

Reflekter over følgende; 

Forholdet mellom antall studenter per årsverk i studieprogrammet 

Tilfredsstillende 

Professor- og førstestillingsandel i fagmiljøet som arbeider med studieprogrammet 

Tilfredsstillende 

Forskingsaktiviteten i de sentrale delene av studieprogrammet 

Tilfredsstillende, jevnere fordeling på publisering blant førstekompetente 

 

Bachelor i Eiendomsmegling, HSN campus Bø. 

5. Overgangsbestemmelser i Studietilsynsforskriften§ 6-2(3) 

(Beskriv hvordan fakultetet skal sikre at kravene i overgangsbestemmelsen er i tråd med kravene innen 
31.12.18.) 

Gi en kortfattet egenerklæring over status for alle gradsgivende program på bachelor-, master- og ph.d.-

nivå, i henhold til studietilsynsforskriften §2-3 med særlig vekt på master- og ph.d.-program. 

Reflekter over følgende; 

Forholdet mellom antall studenter per årsverk i studieprogrammet 

Tilfredsstillende 

Førstestillingsandel i fagmiljøet som arbeider med studieprogrammet 

Tilfredsstillende, men må økes 

Forskingsaktiviteten i de sentrale delene av studieprogrammet 

Tilfredsstillende, men må økes. 

 

Bachelor IT og informasjonssystemer, HSN campus Bø.  

5. Overgangsbestemmelser i Studietilsynsforskriften§ 6-2(3) 

(Beskriv hvordan fakultetet skal sikre at kravene i overgangsbestemmelsen er i tråd med kravene innen 
31.12.18.) 

Gi en kortfattet egenerklæring over status for alle gradsgivende program på bachelor-, master- og ph.d.-

nivå, i henhold til studietilsynsforskriften §2-3 med særlig vekt på master- og ph.d.-program. 
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Reflekter over følgende; 

Forholdet mellom antall studenter per årsverk i studieprogrammet 

Tilfredsstillende. 

Førstestillingsandel i fagmiljøet som arbeider med studieprogrammet 

Tilfredsstillende. 

Forskingsaktiviteten i de sentrale delene av studieprogrammet 

Tilfredsstillende, men flere av de førstekompetente bør publisere mer. 

 

Bachelor Historie, HSN campus Bø og Vestfold  

5. Overgangsbestemmelser i Studietilsynsforskriften§ 6-2(3) 

Gi en kortfattet egenerklæring over status for alle gradsgivende program på bachelor-, master- og ph.d.-

nivå, i henhold til studietilsynsforskriften §2-3 med særlig vekt på master- og ph.d.-program. 

Reflekter over følgende; 

Forholdet mellom antall studenter per årsverk i studieprogrammet 

Tilfredsstillende. 

Førstestillingsandel i fagmiljøet som arbeider med studieprogrammet 

Tilfredsstillende. 

Forskingsaktiviteten i de sentrale delene av studieprogrammet 

Tilfredstillende 

 

Bachelor i sosiologi, USN, campus Vestfold.  

5. Overgangsbestemmelser i Studietilsynsforskriften§ 6-2(3) 

(Beskriv hvordan fakultetet skal sikre at kravene i overgangsbestemmelsen er i tråd med kravene innen 
31.12.18.) 

Gi en kortfattet egenerklæring over status for alle gradsgivende program på bachelor-, master- og ph.d.-

nivå, i henhold til studietilsynsforskriften §2-3 med særlig vekt på master- og ph.d.-program. 

Reflekter over følgende; 

Forholdet mellom antall studenter per årsverk i studieprogrammet 

Tilfredsstillende. 

Førstestillingsandel i fagmiljøet som arbeider med studieprogrammet 

Tilfredsstillende. 

Forskingsaktiviteten i de sentrale delene av studieprogrammet 
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Tilfredsstillende, men enkelte av de førstekompetente bør publisere mer. 

 

Master i innovasjon og ledelse, USN, campus Vestfold.  

5. Overgangsbestemmelser i Studietilsynsforskriften§ 6-2(3) 

(Beskriv hvordan fakultetet skal sikre at kravene i overgangsbestemmelsen er i tråd med kravene innen 
31.12.18.) 

Gi en kortfattet egenerklæring over status for alle gradsgivende program på bachelor-, master- og ph.d.-

nivå, i henhold til studietilsynsforskriften §2-3 med særlig vekt på master- og ph.d.-program. 

Reflekter over følgende; 

Forholdet mellom antall studenter per årsverk i studieprogrammet 

Tilfredsstillende. 

Førstestillingsandel i fagmiljøet som arbeider med studieprogrammet 

Alle som arbeider med studieprogrammet har førstestillingskompetanse. 

Forskingsaktiviteten i de sentrale delene av studieprogrammet 

Svært god. 

 

Bachelor i IT og Informasjonssystemer, Campus Ringerike 

5. Overgangsbestemmelser i Studietilsynsforskriften§ 6-2(3) 

(Beskriv hvordan fakultetet skal sikre at kravene i overgangsbestemmelsen er i tråd med kravene innen 
31.12.18.) 

Gi en kortfattet egenerklæring over status for alle gradsgivende program på bachelor-, master- og ph.d.-

nivå, i henhold til studietilsynsforskriften §2-3 med særlig vekt på master- og ph.d.-program. 

Reflekter over følgende; 

Forholdet mellom antall studenter per årsverk i studieprogrammet 

Tilfredsstillende 

Professor- og førstestillingsandel i fagmiljøet som arbeider med studieprogrammet 

Tilfredsstillende 

Forskingsaktiviteten i de sentrale delene av studieprogrammet 

Tilfredsstillende, men flere av de førstekompetente bør publisere mer. 
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Bachelor i økonomi og ledelse, Campus Ringerike 

5. Overgangsbestemmelser i Studietilsynsforskriften§ 6-2(3) 

(Beskriv hvordan fakultetet skal sikre at kravene i overgangsbestemmelsen er i tråd med kravene innen 
31.12.18.) 

Gi en kortfattet egenerklæring over status for alle gradsgivende program på bachelor-, master- og ph.d.-

nivå, i henhold til studietilsynsforskriften §2-3 med særlig vekt på master- og ph.d.-program. 

Reflekter over følgende; 

Forholdet mellom antall studenter per årsverk i studieprogrammet 

Tilfredsstillende 

Professor- og førstestillingsandel i fagmiljøet som arbeider med studieprogrammet 

Tilfredsstillende 

Forskingsaktiviteten i de sentrale delene av studieprogrammet 

Tilfredsstillende, men flere av de førstekompetente bør publisere mer. 

 

Bachelor i visuell kommunikasjon, Campus Drammen 

5. Overgangsbestemmelser i Studietilsynsforskriften§ 6-2(3) 

(Beskriv hvordan fakultetet skal sikre at kravene i overgangsbestemmelsen er i tråd med kravene innen 
31.12.18.) 

Gi en kortfattet egenerklæring over status for alle gradsgivende program på bachelor-, master- og ph.d.-

nivå, i henhold til studietilsynsforskriften §2-3 med særlig vekt på master- og ph.d.-program. 

Reflekter over følgende; 

Forholdet mellom antall studenter per årsverk i studieprogrammet 

Tilfredsstillende, det jobbes rent konkret med å løfte 2 ansatte til førstenivå, 1 års perspektiv 

Professor- og førstestillingsandel i fagmiljøet som arbeider med studieprogrammet 

Tilfredsstillende 

Forskingsaktiviteten i de sentrale delene av studieprogrammet 

Tilfredsstillende, flere bør publisere mer, fagets karakter tilsier mer fokus på kunstnerisk forskning 

enn akademisk 
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Bachelor Innovasjon og entreprenørskap, HSN campus Bø. 

5. Overgangsbestemmelser i Studietilsynsforskriften§ 6-2(3) 

(Beskriv hvordan fakultetet skal sikre at kravene i overgangsbestemmelsen er i tråd med kravene innen 
31.12.18.) 

Gi en kortfattet egenerklæring over status for alle gradsgivende program på bachelor-, master- og ph.d.-

nivå, i henhold til studietilsynsforskriften §2-3 med særlig vekt på master- og ph.d.-program. 

Reflekter over følgende; 

Forholdet mellom antall studenter per årsverk i studieprogrammet 

Tilfredsstillende 

Førstestillingsandel i fagmiljøet som arbeider med studieprogrammet 

Tilfredsstillende. 

Forskingsaktiviteten i de sentrale delene av studieprogrammet 

Tilfredsstillende, men flere av de førstekompetente bør publisere mer. 

 

Bachelor i Økonomi og ledelse, HSN campus Bø. 

5. Overgangsbestemmelser i Studietilsynsforskriften§ 6-2(3) 

(Beskriv hvordan fakultetet skal sikre at kravene i overgangsbestemmelsen er i tråd med kravene innen 
31.12.18.) 

Gi en kortfattet egenerklæring over status for alle gradsgivende program på bachelor-, master- og ph.d.-

nivå, i henhold til studietilsynsforskriften §2-3 med særlig vekt på master- og ph.d.-program. 

Reflekter over følgende; 

Forholdet mellom antall studenter per årsverk i studieprogrammet 

Tilfredsstillende 

Førstestillingsandel i fagmiljøet som arbeider med studieprogrammet 

Tilfredsstillende 

Forskingsaktiviteten i de sentrale delene av studieprogrammet 

Tilfredsstillende, men flere av de førstekompetente bør publisere mer. 

 

Bachelor IT og informasjonssystemer, HSN campus Vestfold.  

5. Overgangsbestemmelser i Studietilsynsforskriften§ 6-2(3) 

(Beskriv hvordan fakultetet skal sikre at kravene i overgangsbestemmelsen er i tråd med kravene innen 
31.12.18.) 

Gi en kortfattet egenerklæring over status for alle gradsgivende program på bachelor-, master- og ph.d.-

nivå, i henhold til studietilsynsforskriften §2-3 med særlig vekt på master- og ph.d.-program. 
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Reflekter over følgende; 

Forholdet mellom antall studenter per årsverk i studieprogrammet 

Tilfredsstillende*  

Førstestillingsandel i fagmiljøet som arbeider med studieprogrammet 

Tilfredsstillende. 

Forskingsaktiviteten i de sentrale delene av studieprogrammet 

Tilfredsstillende 

* sårbare i forhold til sykdom og fravær. Ikke i stand til å øke studenttallet med dagens bemanning.  

 

Bachelor økonomi og ledelse, USN campus Vestfold  

5. Overgangsbestemmelser i Studietilsynsforskriften§ 6-2(3) 

Gi en kortfattet egenerklæring over status for alle gradsgivende program på bachelor-, master- og ph.d.-

nivå, i henhold til studietilsynsforskriften §2-3 med særlig vekt på master- og ph.d.-program. 

Reflekter over følgende; 

Forholdet mellom antall studenter per årsverk i studieprogrammet 

Tilfredsstillende. 

Førstestillingsandel i fagmiljøet som arbeider med studieprogrammet 

Tilfredsstillende. 

Forskingsaktiviteten i de sentrale delene av studieprogrammet 

Tilfredstillende 

 

Tverrfaglig master i samfunnsvitenskap, USN, campus Vestfold.  

5. Overgangsbestemmelser i Studietilsynsforskriften§ 6-2(3) 

(Beskriv hvordan fakultetet skal sikre at kravene i overgangsbestemmelsen er i tråd med kravene innen 
31.12.18.) 

Gi en kortfattet egenerklæring over status for alle gradsgivende program på bachelor-, master- og ph.d.-

nivå, i henhold til studietilsynsforskriften §2-3 med særlig vekt på master- og ph.d.-program. 

Reflekter over følgende; 

Forholdet mellom antall studenter per årsverk i studieprogrammet 

Tilfredsstillende. 

Førstestillingsandel i fagmiljøet som arbeider med studieprogrammet 

Tilfredsstillende. 
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Forskingsaktiviteten i de sentrale delene av studieprogrammet 

Tilfredsstillende. 

 

Bachelor i jus 

5. Overgangsbestemmelser i Studietilsynsforskriften§ 6-2(3) 

(Beskriv hvordan fakultetet skal sikre at kravene i overgangsbestemmelsen er i tråd med kravene innen 
31.12.18.) 

Gi en kortfattet egenerklæring over status for alle gradsgivende program på bachelor-, master- og ph.d.-

nivå, i henhold til studietilsynsforskriften §2-3 med særlig vekt på master- og ph.d.-program. 

Reflekter over følgende; 

Forholdet mellom antall studenter per årsverk i studieprogrammet 

Tilfredsstillende 

Professor- og førstestillingsandel i fagmiljøet som arbeider med studieprogrammet 

Tilfredsstillende 

Forskingsaktiviteten i de sentrale delene av studieprogrammet 

Tilfredsstillende, men flere av de førstekompetente bør publisere mer. 

 

Master i økonomi og ledelse (MØL) 

5. Overgangsbestemmelser i Studietilsynsforskriften§ 6-2(3) 

(Beskriv hvordan fakultetet skal sikre at kravene i overgangsbestemmelsen er i tråd med kravene innen 
31.12.18.) 

Gi en kortfattet egenerklæring over status for alle gradsgivende program på bachelor-, master- og ph.d.-

nivå, i henhold til studietilsynsforskriften §2-3 med særlig vekt på master- og ph.d.-program. 

Reflekter over følgende; 

Forholdet mellom antall studenter per årsverk i studieprogrammet 

Tilfredsstillende. 

Professor- og førstestillingsandel i fagmiljøet som arbeider med studieprogrammet 

Tilfredsstillende, men bør ha flere heltidsansatte. 

Forskingsaktiviteten i de sentrale delene av studieprogrammet 

Tilfredsstillende. 
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Bachelor i økonomi og ledelse, Campus Kongsberg 

5. Overgangsbestemmelser i Studietilsynsforskriften§ 6-2(3) 

(Beskriv hvordan fakultetet skal sikre at kravene i overgangsbestemmelsen er i tråd med kravene innen 
31.12.18.) 

Gi en kortfattet egenerklæring over status for alle gradsgivende program på bachelor-, master- og ph.d.-

nivå, i henhold til studietilsynsforskriften §2-3 med særlig vekt på master- og ph.d.-program. 

Reflekter over følgende; 

Forholdet mellom antall studenter per årsverk i studieprogrammet 

Tilfredsstillende 

Professor- og førstestillingsandel i fagmiljøet som arbeider med studieprogrammet 

Tilfredsstillende 

Forskingsaktiviteten i de sentrale delene av studieprogrammet 

Tilfredsstillende, flere av de førstekompetente bør publisere mer 

 

Bachelor i økonomi og ledelse, Campus Drammen 

5. Overgangsbestemmelser i Studietilsynsforskriften§ 6-2(3) 

(Beskriv hvordan fakultetet skal sikre at kravene i overgangsbestemmelsen er i tråd med kravene innen 
31.12.18.) 

Gi en kortfattet egenerklæring over status for alle gradsgivende program på bachelor-, master- og ph.d.-

nivå, i henhold til studietilsynsforskriften §2-3 med særlig vekt på master- og ph.d.-program. 

Reflekter over følgende; 

Forholdet mellom antall studenter per årsverk i studieprogrammet 

Tilfredsstillende 

Professor- og førstestillingsandel i fagmiljøet som arbeider med studieprogrammet 

Tilfredsstillende 

Forskingsaktiviteten i de sentrale delene av studieprogrammet 

Tilfredsstillende, men flere av de førstekompetente bør publisere mer. 

 

Bachelor Internasjonal markedsføring og reiseliv, HSN campus Bø. 

5. Overgangsbestemmelser i Studietilsynsforskriften§ 6-2(3) 

(Beskriv hvordan fakultetet skal sikre at kravene i overgangsbestemmelsen er i tråd med kravene innen 
31.12.18.) 
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Gi en kortfattet egenerklæring over status for alle gradsgivende program på bachelor-, master- og ph.d.-

nivå, i henhold til studietilsynsforskriften §2-3 med særlig vekt på master- og ph.d.-program. 

Reflekter over følgende; 

Forholdet mellom antall studenter per årsverk i studieprogrammet 

Tilfredsstillende 

Professor- og førstestillingsandel i fagmiljøet som arbeider med studieprogrammet 

Tilfredsstillende. 

Forskingsaktiviteten i de sentrale delene av studieprogrammet 

Tilfredsstillende. 

 

BA i historie, Campus Bø (må ses i sammenheng med Vesfold) 

5. Overgangsbestemmelser i Studietilsynsforskriften§ 6-2(3) 

(Beskriv hvordan fakultetet skal sikre at kravene i overgangsbestemmelsen er i tråd med kravene innen 
31.12.18.) 

Gi en kortfattet egenerklæring over status for alle gradsgivende program på bachelor-, master- og ph.d.-

nivå, i henhold til studietilsynsforskriften §2-3 med særlig vekt på master- og ph.d.-program. 

Reflekter over følgende; 

Forholdet mellom antall studenter per årsverk i studieprogrammet 

Tilfredsstillende, (men i underkant av behovet pr i dag. NB, her må det nevnes at vi er i en omstillingsfase 

som innebærer rasjonalisering. Effekten vil først vise seg tydeligere i studieåret 2019-20, og vi bør komme 

tilbake til å se på dette da.) 

Professor- og førstestillingsandel i fagmiljøet som arbeider med studieprogrammet 

Tilfredsstillende 

Forskingsaktiviteten i de sentrale delene av studieprogrammet 

Tilfredsstillende 

 

Bachelor regnskap og revisjon, HSN campus Vestfold  

5. Overgangsbestemmelser i Studietilsynsforskriften§ 6-2(3) 

Gi en kortfattet egenerklæring over status for alle gradsgivende program på bachelor-, master- og ph.d.-

nivå, i henhold til studietilsynsforskriften §2-3 med særlig vekt på master- og ph.d.-program. 

Reflekter over følgende; 

Forholdet mellom antall studenter per årsverk i studieprogrammet 

Tilfredsstillende. 

Førstestillingsandel i fagmiljøet som arbeider med studieprogrammet 
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Tilfredsstillende. 

Forskingsaktiviteten i de sentrale delene av studieprogrammet 

Tilfredstillende 

Lektorprogram i historie, HSN campus Vestfold  

5. Overgangsbestemmelser i Studietilsynsforskriften§ 6-2(3) 

Gi en kortfattet egenerklæring over status for alle gradsgivende program på bachelor-, master- og ph.d.-

nivå, i henhold til studietilsynsforskriften §2-3 med særlig vekt på master- og ph.d.-program. 

Reflekter over følgende; 

Forholdet mellom antall studenter per årsverk i studieprogrammet 

Tilfredsstillende. 

Førstestillingsandel i fagmiljøet som arbeider med studieprogrammet 

Tilfredsstillende. 

Forskingsaktiviteten i de sentrale delene av studieprogrammet 

Tilfredstillende 

Bachelor i forretningsjus og økonomi 

5. Overgangsbestemmelser i Studietilsynsforskriften§ 6-2(3) 

(Beskriv hvordan fakultetet skal sikre at kravene i overgangsbestemmelsen er i tråd med kravene innen 
31.12.18.) 

Gi en kortfattet egenerklæring over status for alle gradsgivende program på bachelor-, master- og ph.d.-

nivå, i henhold til studietilsynsforskriften §2-3 med særlig vekt på master- og ph.d.-program. 

Reflekter over følgende; 

Forholdet mellom antall studenter per årsverk i studieprogrammet 

Tilfredsstillende 

Professor- og førstestillingsandel i fagmiljøet som arbeider med studieprogrammet 

Tilfredsstillende 

Forskingsaktiviteten i de sentrale delene av studieprogrammet 

Tilfredsstillende, men flere av de førstekompetente bør publisere mer. 

 

Bachelor i markedsføringsledelse 

5. Overgangsbestemmelser i Studietilsynsforskriften§ 6-2(3) 

(Beskriv hvordan fakultetet skal sikre at kravene i overgangsbestemmelsen er i tråd med kravene innen 
31.12.18.) 
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Gi en kortfattet egenerklæring over status for alle gradsgivende program på bachelor-, master- og ph.d.-

nivå, i henhold til studietilsynsforskriften §2-3 med særlig vekt på master- og ph.d.-program. 

Reflekter over følgende; 

Forholdet mellom antall studenter per årsverk i studieprogrammet 

Tilfredsstillende 

Professor- og førstestillingsandel i fagmiljøet som arbeider med studieprogrammet 

Tilfredsstillende, men bør ha flere heltidsansatte. 

Forskingsaktiviteten i de sentrale delene av studieprogrammet 

Tilfredsstillende, men flere av de førstekompetente bør publisere mer. 

 

PhD Marketing Management, Campus Ringerike 

5. Overgangsbestemmelser i Studietilsynsforskriften§ 6-2(3) 

(Beskriv hvordan fakultetet skal sikre at kravene i overgangsbestemmelsen er i tråd med kravene innen 
31.12.18.) 

Gi en kortfattet egenerklæring over status for alle gradsgivende program på bachelor-, master- og ph.d.-

nivå, i henhold til studietilsynsforskriften §2-3 med særlig vekt på master- og ph.d.-program. 

Reflekter over følgende; 

Forholdet mellom antall studenter per årsverk i studieprogrammet 

Tilfredsstillende. 

Professor- og førstestillingsandel i fagmiljøet som arbeider med studieprogrammet 

Tilfredsstillende, men det er behov for flere heltidsansatte tilknyttet programmet.  

Forskingsaktiviteten i de sentrale delene av studieprogrammet 

Tilfredsstillende, men det er behov for flere heltidsansatte tilknyttet programmet. 

 



Universitetet 
i Sørøst-Norge 

Handelshøyskolen 

Utfordringer og tiltak med 

tilbudsportefølj en 

INNLEDNING 

USN Handelshøyskolen skal være en internasjonalt akkreditert, regionalt forankret og 
entreprenøriell handelshøyskole. USN Handelshøyskolen skal tilby forskningsbasert 
utdanning av kandidater som bidrar til verdiskaping, velferdstjenester, omstilling og 
bærekaraftig samfunnsutvikling. 

22.05.18 

Nye og forsterkede kvalitetskrav innebærer økt fokus på at studieprogrammene sk�l 
kombinere forskningsbasert kunnskap med det praksisnære og inkludere globale utfordringer 
og perspektiver fra den internasjonale kunnskapsfronten. Internasjonalt samarbeid skal være 
et viktig virkemiddel for kvalitet innen utdanning og forskning. Prosessen rundt 
universitetsakkreditering, både knyttet til forskningsbasert utdanning og relativt lavt 
publiseringsomfang, sammen med styrets vedtak om dobling av eksternt finansiert aktivitet, 
både BOA knyttet til FoUl og EVU-virksomhet, innebærer at det er nødvendig med videre 
gjennomgang av fakultetets tilbudsportefølje og organisering. 

USN Handelshøyskolen har 5000 studenter, 1 45 fast faglig ansatte i fulle stillinger, 1 4  
professor-Il, 20 administrativt ansatte og lokalisering på fem campus: Bø, Drammen, 
Kongsberg, Ringerike og Vestfold. Campusspredning og størrelse er en styrke når det gjelder 
regionalt tilbud og samhandling, men en utfordring ifm faglige synergier, faglig og 
økonomisk bærekraft. Fakultetets økonomiske tildeling til dagens tilbudsstruktur og 
organisering er ikke tilfredsstillende ut fra nye kvalitetskrav og USNs ambisjoner innen de tre 
hovedområdene; ordinær utdanning, FoUl og eksternt finansiert aktivitet. Kvalitetskrav og 
ambisjoner tilsier at fakultetet må ha en betraktelig større fagstab, ca 1 5  flere første- og 
toppstillinger med dagens portefølje og lønnsgrad på 85-87% og dermed styrket økonomi for 
å opprettholde dagens tilbudsportefølje1• Alternativet er ytterligere reduksjon i 
tilbudsporteføljen (antall studieprogram, profiler, emner og parallelle tilbud) med de 
konsekvenser det kan ha blant annet i forhold til reduserte lokale /regionale tilbud. 

Forholdet mellom bachelor- og masterstudier bør også dreies noe til fordel for et større tilbud 
på masternivå. Utvikling og endring skal videre bygge opp til planlagt utvidelse av ph.d.
utdanningen, jf både breddekrav og nye krav til master- og ph.d.-utdanninger. 

Både framtidig tilbudsportefølje og organisering skal understøtte den managementorienterte 
profil og støtte opp under USN som et entreprenørielt universitet. USN Handelshøyskolen 
skal kjennetegnes av tradisjonelle handelshøyskolefag intergrert med samfunnsvitenskapelige 
disipliner og IT - og med tverrfaglige valgmuligheter. Innen profilen er markedsføring, 
innovasjon, organisasjon og ledelse særlige satsingsområder. 

Siviløkonomutdanningen og bachelor i økonomi og ledelse er basis i utdanningsporteføljen. I 
tillegg tilbys ph.d.-programmet i Marketing Management hvor en bredere tilnærming under 
managementprofilen skal utvikles. Utdanningsprogrammene skal være nært knyttet til 
forskningsprofilen, synliggjort gjennom forskergrupper, slik at aktivt FoUl-arbeid inngår i 

1 De grep som hittil er gjort med porteføljen etter siste fusjon innebærer kostnadsreduksjon tilsvarende ca 40 
emner a 7,5 studiepoeng over noe tid. I tillegg har det vært en effekt på reduksjon på ca 20 emner gjennom 
avvikling av tilbud etter etablering av HBV. 



alle studietilbud. Både fagkomiterapportene fra universitetsakkrediteringen, SAMEVAL og 
KOMBEV AL fokuserer på betydningen av en tydelig profil utvikling rundt kjerneområdet slik 
at den samlede aktiviteten spisses. Likevel kan tverrfaglighet synliggjøres. 

UTFORDRINGER 

Dagens campusorganisering og tilbudsportefølje er etablert og innrettet etter andre kriterier 
enn de som forventes av et universitet framover. De krav vi møter med hensyn til økt 
forskningsfokus, kvalitet i utdanningen og lavere kostnadsnivå vil kunne forbedres med en 
lokalisering på færre steder. Dette medfører at dagens organisering også må vurderes sammen 
med den framtidige porteføljen. I vurderingene bør en struktur for USN Handelshøyskolen 
med campus Drammen som et mer sentralt studiested for fellesaktiviteter og større faglig 
tilbud inngå. Drammen representerer et geografisk sentrum med enkle kommunikasjonsveier 
som vil sikre felles møte- og samarbeidsarenaer. Drammen representerer også er det største 
markedet for rekruttering av både studenter og ansatte, samt muligheter for kommersiell 
virksomhet. 

Fakultetets hovedutfordringer kan oppsummeres til bl a: 

• Ikke tilstrekkelig kapasitet og økonomi til dagens tilbudsportefølje pga økte krav til BOA, EVU, 

forskning og endrede kvalitetskrav. 

• Det tas opp ganske mange flere studenter enn hva antall fullfinansierte studieplasser skulle tilsi. 

Selv om det produseres mange studiepoeng representerer hver student en kostnad som i stor grad 

finansieres uten studieplassfinansiering, men kun ved uttelling for studiepoeng ( 40 % av estimert 

kostnad). Opptak av færre studenter bør innebære tilbud på færre geografiske steder mht 

økonomisk bærekraft. 

• Det er, som en del av arbeidet, behov for en vurdering av hvordan forholdet studenter

studieplasser og økt BOA/EVU bør være for å sikre aktivitet innen både ordinær utdanning og 

forskning og eksternt finansiert BOA/EVU. 

• Bredden i studietilbudet, parallelle utdanninger og aktivitet på fem campus gir utfordringer for 

fagmiljøene på hvert av de fem studiestedene. Prosessen med universitetsakkreditering har 

tydeliggjort dette. Konsentrasjon og faglig tydeliggjøring av profil må styrkes l spisses. 

• Førstestillings-og toppkompetanse må økes for å nå opp i konkurransen om forskningsmidler og 

framstå interessant for internasjonale samarbeidspartnere 

MOMENTER FOR PORTEFØLJEUTVIKLING 

Forsterkede kvalitetskrav innebærer at alternativer til dagens tilbudsportefølje diskuteres slik 
at den blir bedre i samsvar med det kvalitetsnivå som forventes av et universitet framover og 
innenfor, til enhver tid, gitte økonomiske ramme. Framtidig tilbudsstruktur må sees på tvers 
av både fakulteter og studiesteder. Det er også igangsatt et arbeid på institusjonsnivå som bl a 
skal vurdere studieporteføljen på tvers av campus. Arbeidet vil kunne påvirke internt arbeid 
med porteføljen framover og utover opptak høsten 20 19. 

Følgende momenter skal vektlegges i videreutviklingen av tilbudsporteføljen (både ordinær 
utdanning, EVU og FoUl-virksomhet) og organisering: 

• USN Handelshøyskolen skal være en av landets nasjonalt ledende handelshøyskoler 

• Et sterkt og godt renommert fagmiljø for en handelshøyskole som «frister» dyktige vitenskapelig 

ansatte fra Norge og utlandet 
• Anerkjennelse for tett kobling mellom utdanning og praksis (næringsliv, offentlig sektor og 

organisasjoner) gjennom spesielt tilrettelagte studieopplegg for slik kobling 

• Faglige synergier på tvers av tidligere institusjons-, fakultets-og studiestedsgrenser 

• Mer robuste fagmiljøer knyttet til utdanningene inkl EVU i kombinasjon med FoUl-virksomheten 

• Økt forskningsaktivitet og faglig samarbeid på tvers av studiesteder og studieprogrammer og med 

basis i solide forskergrupper og internasjonalt samarbeid 
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• Instituttene skal defineres ut fra et fagfelt eller tverrfaglig sammensetning av fagfelt som bygger 

opp under profilen. 

• Sikre målsetningen om internasjonal akkreditering 

Momentene over innebærer sannsynligvis at faglige tilbud burde konsentreres til færre 
studiesteder, ideelt sett tre studiesteder, med utgangspunkt i dagens finansiering. Dette 
innebærer i så fall reduksjon/avvikling av aktivitet på to studiesteder med aktivitetsmessige 
konsekvenser, og griper dermed inn i hele USNs framtidige tilbudsportefølje og virksomhet 
på tvers av campus. Aktivitetsendring må, ut fra dagens finansiering, innrettes slik at 
studentmengden og kostnadene tas ned, men på en måte som sikrer at kostnadene reduseres 
mer enn inntektene om studentmengden reduseres. 

VIDEREUTVIKLING OG ENDRINGER AV TILBUDSPORTEFØLJEN 

På bakgrunn av innledningen legges følgende til grunn for videre arbeid med tilbudsporteføljen, 
også utover porteføljen pr høst 20 19: 

• Identiske program tilbys færre steder. Unntak er IT med fortsatt tre steder ut fra behov og prioritering. 
Bachelor i økonomi og ledelse (BØL) må avklares ifm USNs samlede porteføljearbeid. 

• Nettbaserte studier innenfor bevilgningsfmansiert ramme avvikles og tilbudene konverteres eventuelt 
til betalingsstudier, dvs EVU som egenbetaling eller BOA. 

• Mulighet til å velge enkeltemner for interesserte som ikke er ordinære studenter ved USN eller andre 

høyere utdanningsinstitusjoner avvikles slik at tilbudet for andre målgrupper blir EVU (betaling). 

• Innretning av tilbudsporteføljen i samsvar med kriteriene for internasjonal akkreditering (EP AS og 
EQUIS). EQUIS er en internasjonal akkreditering som omfatter all virksomhet ved 
Handelshøyskolen. EP AS er akkreditering av et studieprogram innen business/management som 
har et internasjonalt perspektiv. En EP AS-akkreditering er ofte første steg for å oppnå en EQUIS
akkreditering. Akkrediteringene legger betydelig vekt på: 

../ Internasjonalisering og internasjonal orientering i bred forstand 
../ Bedrifts- og samfunnsrelasjoner 
../ Akademisk «styrke» og profil 
../ Etikk, samfunnsansvar og bærekraft 

• Et utvidet og bredere ph.d.-program med «hovedsete» i Drammen slik at dette samlet blir mer 
robust og også i større grad inkluderer fagpersoner fra alle fem studiesteder. Etablering l flytting av 
enkelte masterprogrammer til Drammen vil også kunne inngå i en videreutvikling. 

• Frigjøre ressurser slik at mulighetene for kvalitetsutvikling, FoUl, BOA og EVU styrkes. 
• Forholdstall som bør vurderes ifm hvert program: 

../ Utgangspunktet skal være «produksjon» av 20 kandidater pr program. Det er foreløpig 
ikke presisert noen unntak i handlingsplanen. 

,/ Handlingsplanen innebærer at det skal være minimum 30 studenter på l .  året (både 
bachelor og master) og må sannsynligvis innebære tilbud til minst 50 søkere ifm opptak. 

../ Vedr finansiering; Dersom det skal produseres 20 kandidater bør antall studieplasser på et 
bachelorprogram være minimum 60 (20 per år) og det må være minimum 40 (20 per år) på 
et masterprogram. Unntak kan være dersom det er mye samkjøring av emner. 

Avvikling av tilbud og endring av tilbudsporteføljen for opptak til og med studieåret 20 18/ 19 har 
gitt eller vil gi økonomiske innsparinger slik det framgår i kulepunktene under. Oversikten under 
inkluderer tiltak som både er gjort for noe tid siden (Drammen) og tiltak som f'ar effekt forn 
tilbudsporteføljen studieåret 20 18/19, en del tiltak f'ar full effekt først tre år etter at et 
bachelorprogram avvikles eller endres: 

• Bø: Innsparing av ca 25 emner målt i 7,5 studiepoengsemner. Effekt av innsparingen skjer gradvis 

fra opptak i 2018 og fram til studiestart 2021. 

• Drammen/Kongsberg: Avvikling av master i Human Rights and Multiculturalism» med reduksjon av 

undervisning i 8 emner målt i 7,5 studiepoengsemner og avvikling av lysdesign med reduksjon av 

undervisning i 20 emner målt i 7,5 studiepoengsemner, effektene er allerede tatt ut. Frigjorte ressurser 

2 Hittil har USN Handelshøyskolen hatt opptak av studenter på seks studiesteder. Forn høsten 2018 avvikles 
opptak til årsstudiet i bedriftsøkonomi i Porsgrunn. 

- side 3 (6) -



er brukt til bachelor i økonomi & ledelse i Drammen. I Kongsberg er det en «rendyrket» 

bachelorportefølje og en masterspesialisering. Her har det derfor ikke vært mulig å kutte emner hittil. 

Tilsvarende gjelder også for tilbudene i Drammen hvor det er mye samkjøring mellom programmene. 

• Ringerike f'ar en innsparing på l O emner målt i 7,5 studiepoengsemner. 

• Vestfold tar en reduksjon på 1 6  emner. 

Prinsippene i SEFØ-modellen er lagt til grunn og legges til grunn videre i vurdering og 
videreutvikling av studietilbudsporteføljen. USN Handelshøyskolen har i perioden 20 14 -
20 17 både samordnet og redusert aktivitet knyttet til studieporteføljen. Hensikten har vært 
kvalitetsutvikling, reduksjon av kostnadsnivået og sikring av større bærekraft i porteføljen. 
Dette har skjedd gjennom avvikling av fire bachelorutdanninger, fire årsstudier og ett 
masterstudium, samt vedtak om O-opptak på tre bachelorprogram. O-opptak l avvikling av 
disse programmene videreføres høsten 20 19. 

Reduksjon av aktivitet har den negative side at inntektene basert på studiepoengproduksjon 
også reduseres. En total gjennomgang av studietilbudsporteføljen for hele USN må vurderes 
opp mot en bærekraftig strategi og kapasitet hvor koblingen mellom aktivitetsnivå og 
basisfinansiering sikres et bedre samsvar. Samtidig skal det tas høyde for det samlede tilbud 
på fakultetene og studiestedene. 

Den samordningen som er foretatt med å legge om fra fem ulike bachelortilbud i økonomi og 
ledelse til ett og fra tre til ett innen informasjonssystemer vil i en overgangsperiode innebære 
at innsparing i emner vil være noe mindre enn presentert over. Fram mot studieåret 20 19/20 20 
gjennomføres følgende endringer i tillegg til det som er gjennomført: 

• På bachelorstudiet i informasjonssystemer (Bø, Ringerike og Vestfold) skal det være 2-3 emner fra 

økonomi og ledelse i 5. semester slik at det hentes emner fra andre program på hver campus. 

Innsparing gir effekt ved at 6-9 emner samkjøres med andre program som likevel tilbys på ved 

studiestedene Bø, Ringerike og Vestfold. Tiltaket vil også frigjøre kapasitet til IT-master. 

• På bachelorstudiet i økonomi og ledelse tilbys kun 30 sp økonomi & ledelsesemner på 5. semester. 

Spesialiseringsemner i 6. semester er 15 sp (2*7,5). Generelt skal5. semesteremner hentes fra andre 

program slik at programmet ikke har unike emner dette semesteret, unntak en 30-pakke i Drammen og 

i Vestfold (innovasjon og entreprenørskap). Innsparing gir effekt ved at 5-10 emner samkjøres med 

andre program som tilbys på andre program ved studiestedene Bø, Drammen, Ringerike og Vestfold. 

• Bachelor i innovasjon og entreprenørskap får flere øk.adm emner i Bø forn høsten 2019 og det utvikles 

spesialiseringer innen området på bachelorstudiene i økonomi og ledelse og informasjonssystemer. 

Innsparing gir effekt ved at 4 emner samkjøres med andre program som likevel tilbys på andre program 

ved studiested Bø. 

ENDRINGER I TILBUDSPORTEFØLJEN FRA 2018/19 TIL 2019/20 

De innledende avsnittene viser at det er nødvendig å gjøre endringer i porteføljen. 
Utgangspunktet for opptak til porteføljen høsten 20 19 er opptaket i 20 18 og med endringer slik 
det er beskrevet over innen eksisterende program. Fra og med studieåret 20 19/20 foreslås i 
tillegg følgende endringer: 

• Master i informasjonssystemer (arbeidstittel MIS) etableres på Ringerike høsten 
20 19. Fagpersoner fra alle tre campus innen IT involveres i tilbudet. Etableringen er 
også en form for kompensasjon for studiestedet på grunn av eventuell framtidig 
redusert aktivitet på ph.d.-prograrnmet. 

./ Konsekvens for ansatte: Ansatte fra flere campus :far noen arbeidsoppgaver på 
Ringerike og/eller nettbaserte oppgaver . 

./ Økonomisk innsparingseffekt: Ingen, økte kostnader ved å starte tilbudet. 
Noen nye studieplasser er gitt, USN bør prioritere flere studieplasser til 
studiet. Tilbudet skal være et ordinært heltidstilbud og i tillegg tilbys som 
industrimaster. 
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• Bachelor- og årsstudium i historie i Bø foreslås avviklet forn høsten 20 19. De tre siste 
årene har kandidatproduksjonen for bachelorstudier i historie vært under 20 
kandidater til sammen med hhv 17 og 18 kandidater for 20 16 og 20 17. I Bø var det 
for de to årene hhv 5 og 1 1  kandidater. Det er tatt opp studenter både i Bø og i 
Vestfold. Antall primærsøkere til bachelorprogrammet i Bø har økt fra 1 2  til 19 fra 
20 17 til 20 18. Årstudium som campusstudie har l O førsteprioritetssøkere i 20 17 og 
2 1  i 20 18. Søkere til nettbasert årsstudium ble redusert fra 14 7 til l 0 2  fra 20 17 til 
20 18. Opptak i 20 18 som planlagt . 

../ Konsekvens for ansatte: Fagressursene brukes internt på USN 
Handelshøyskolen f eks til ytterligere BOA-aktivitet (FoUl), undervisning i 
Vestfold (bachelor og lektorprogrammet), historie som innholdskomponenter 
i emner i Statsvitenskap i Drammen og nettbasert EVU (betalingsernner). 
Ansatte beholder sitt hovedarbeidssted, oppgaver på andre studiesteder må 
påregnes . 

../ Det etableres dialog med HiU med tanke på mulige oppgaver ved HiU og 
koblinger mellom aktuelle utdanningsprogram der og med USN 
Handelshøyskolens historietilbud . 

../ Økonomisk innsparingseffekt: Avvikling av emner knyttet til et fullt 
bachelorprogram isolert sett for fakultetet. 

Frigjorte studieplasser foreslås brukt til å styrke andre program i Bø som har for ta 

studieplasser ut fra det som bør være normen for et bachelorprogram (ca 6 0  
studieplasser). USN Handelshøyskolen profil og fordeling a v  studieplasser, med den 
søkertilgang og fullføringsandel som har vært på historie de siste årene, innebærer at 
tilbudet kun bør gis på ett studiested. 

• Tilbudet innen regnskap l regnskapsførerutdanning vurderes nærmere med tanke på 
tilbud kun ett sted ut fra reduserte behov i bransjen og for å sikre tilstrekkelig 
fagressurser til etablering av ny masterspesialisering l nytt masterstudium i regnskap 
og revisjon fra høsten 20 20 . Ambulerende opptak annet hvert år mellom Ringerike og 
Vestfold er en variant som skal vurderes. 

• Tverrfaglig master i samfunnsvitenskap evalueres og bygges om. Det er O-opptak i 
20 18. Tilbudet i ny utgave introduseres med opptak høsten 20 19. 

• På bakgrunn av nye krav om bredde og fagmiljø for ph.d.-program fases programmet 
i Marketing Management inn med aktivitet i Drammen og med utvidelse av ny 
prograrnretning. Det vurderes om stipendiatene tas opp i Drammen høsten 20 19 og 
hvorvidt kursporteføljen gjennomføres der fra og med nytt kull 20 19. Stipendiater 
kan imidlertid ha tilhørighet på andre campus. Nye krav til denne type program 
innebærer at det er behov for å «spille på)) fagressurser fra alle institutter. Det er 
derfor hensiktsmessig at deler av aktiviteten til programmet foregår i Drammen mht å 
ha ett felles møte- og samlingspunkt og for å tilrettelegge for en utvidelse av 
programmet. Endringen ses i sammenheng med USNs samlede tilbudsportefølje på 
hver campus og ved hvert fakultet og med særlig fokus på porteføljen og samlet 
aktivitet på Ringerike . 

../ Konsekvens for ansatte: Ansatte fra flere campus som er knyttet til 
programmet f'ar arbeidsoppgaver i Drammen, men beholder sitt 
hovedarbeidssted og Drammen blir en felles møte- og samarbeidsarena. Nye 
stipendiatstillinger til programmet vurderes lyst ut i Drammen fra h- 20 19. 
Stipendiater kan i løpet av stipendiatperioden ha arbeidssted på andre campus . 

../ Økonomisk innsparingseffekt: Ingen 
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Faglig sett er det startet et arbeid med å «dreie» disiplinfagene inkludert informasjonssystemer 
mer i retning av hovedprofilen3• Det skal jobbes videre med dette slik at alle program reflekterer 
profilen tydelig. 

I tillegg bør det på institusjonsnivå vurderes sterkere kobling mellom fagkompetanse og 
samkjøring av program innen hovedprofil og studieprogram på tvers av fakulteter som tilbyr 
ledelsesutdanninger, f eks kultur- og utdanningsledelse (finnes flere ulike varianter) og 
helseledelse. Hensikten er da å skape mer robuste fagmiljøer, økt forskning, BOA-aktivitet og 
EVU innen ledelsesfeltet. Dette kan gjøres ved tettere samarbeid om utdanning og forskning og 
endring av tilbudsporteføljen, spesielt der det er lav kandidatproduksjon og lite FoUl-virksomhet. 

En naturlig kobling mot ingeniørutdanningene er at samfunnsfag innen denne profesjonen f'ar et 
sterkere innsalg av økonomi, ledelse, innovasjon og entreprenørskap for å utvikle et ytterligere 
samarbeid mellom økonomi & ledelse og teknologi. 

De grepene som hittil er gjort med fakultetets tilbudsportefølje og de som beskrives over er 
neppe tilstrekkelige til å løse de utfordringene som er påpekt innledningsvis. Ytterligere 
endringer må imidlertid ses i nær sammenheng med hele HSNs tilbudsportefølje og dermed være 
en del av den samlede tilbudsportefølje som skal være både campus- og fakultetsovergripende. 

3 F eks kan det innebære ett bachelorstudium i sosiologi og ledelse istedenfor sosiologi, f eks i denne retning: 
https://www.cbs.dk/enlstudy/bachelorlbsc-in-business-administration-and-sociology. 
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FYLLES UT

Fakultet Institutt Stednavn Studieprogramkode Studieprogramnavn Campus Studienivå Nivåkode Organisering Andel heltid % Siste opptak Første opptak Eventuelle endringer for studieåret 2019/2020

HH 0 Handelshøyskolen ITIS Bachelor i IT og Informasjonssystemer BO 390 Bachelor studium Campus 100 2018

HH 0 Handelshøyskolen ITIS Bachelor i IT og Informasjonssystemer RINGERIKE 390 Bachelor studium Campus 100 2018

HH 0 Handelshøyskolen ITIS Bachelor i IT og Informasjonssystemer VESTFOLD 390 Bachelor studium Campus 100 2018

HH 0 Handelshøyskolen OKLED Bachelor i økonomi og ledelse BO 390 Bachelor studium Campus 100 2018

HH 0 Handelshøyskolen OKLED Bachelor i økonomi og ledelse DRAMMEN 390 Bachelor studium Campus 100 2018

HH 0 Handelshøyskolen OKLED Bachelor i økonomi og ledelse KONGSBERG 390 Bachelor studium Campus 100 2018

HH 0 Handelshøyskolen OKLED Bachelor i økonomi og ledelse RINGERIKE 390 Bachelor studium Campus 100 2018

HH 0 Handelshøyskolen OKLED Bachelor i økonomi og ledelse VESTFOLD 390 Bachelor studium Campus 100 2018

HH 1 Institutt for økonomi og IT 102 Bachelorstudium i revisjon BO 390 Bachelor studium Campus 100 1977 0-opptak som 2018

HH 1 Institutt for økonomi og IT 317 Bachelorstudium i turisme og ledelse BO 390 Bachelor studium Campus 100 2016 2001 Er samordnet til nytt program internasjonal markedsføring og reiseliv 

HH 1 Institutt for økonomi og IT 359 Bachelorstudium i internasjonal markedsføring BO 390 Bachelor studium Campus 100 2017 2000 Er samordnet til nytt program internasjonal markedsføring og reiseliv 

HH 1 Institutt for økonomi og IT 360 Bachelorstudium i internasjonal markedsføring og reiseliv BO 390 Bachelor studium Campus 100 2018 Nytt samordnet program

HH 1 Institutt for økonomi og IT 368 Bachelorstudium i eiendomsmegling BO 390 Bachelor studium Campus 100 2007

HH 1 Institutt for økonomi og IT 369 Bachelorstudium i økonomi og administrasjon BO 390 Bachelor studium Campus 100 2001

HH 1 Institutt for økonomi og IT 395 Bachelorstudium i informatikk BO 390 Bachelor studium Campus 100 2016 2000 0-opptak som 2018

HH 1 Institutt for økonomi og IT 449 IT og informasjonssystemer, bachelor BO 390 Bachelor studium Campus 100 2000

HH 1 Institutt for økonomi og IT 895 Bachelorstudium i innovasjon og entreprenørskap BO 390 Bachelor studium Campus 100 2006

HH 2 Institutt for industriell økonomi, strategi og statsvitenskap BACHSTATVI Bachelor i statsvitenskap DRAMMEN 390 Bachelor studium Campus 100 2003

HH 2 Institutt for industriell økonomi, strategi og statsvitenskap BACHVISKOM Bachelor i visuell kommunikasjon DRAMMEN 390 Bachelor studium Campus 100 2004

HH 2 Institutt for industriell økonomi, strategi og statsvitenskap BACHØKADD Bachelor i økonomi og ledelse, Drammen DRAMMEN 390 Bachelor studium Campus 100 2015 2013 Samordnet og skal legges ned

HH 2 Institutt for industriell økonomi, strategi og statsvitenskap BACHØKADK Bachelor i økonomi og ledelse, Kongsberg KONGSBERG 390 Bachelor studium Campus 100 2015 2003 samordnet og skal legges ned

HH 2 Institutt for industriell økonomi, strategi og statsvitenskap MASTSIVØKK Siviløkonom - integrert 5-årig studium, Kongsberg KONGSBERG 590 Mastergrad iht §4, 5 år Campus 100 2015 2009 0-opptak som 2018

HH 2 Institutt for industriell økonomi, strategi og statsvitenskap SIVØKLEDK Siviløkonom - integrert 5-årig studium, Kongsberg KONGSBERG 590 Mastergrad iht §4, 5 år Campus 100 2016 0-opptak som 2018

HH 2 Institutt for industriell økonomi, strategi og statsvitenskap ØKLEDD Bachelor i økonomi og ledelse, Drammen DRAMMEN 390 Bachelor studium Campus 100 2016

HH 2 Institutt for industriell økonomi, strategi og statsvitenskap ØKLEDK Bachelor i økonomi og ledelse, Kongsberg KONGSBERG 390 Bachelor studium Campus 100 2016

HH 3 Institutt for økonomi, markedsføring og jus BACHIKT Bachelor i IT og informasjonssystemer RINGERIKE 390 Bachelor studium Campus 100 2015 2003 Samordnet og skal legges ned

HH 3 Institutt for økonomi, markedsføring og jus BACHJULE Bachelor i jus og ledelse RINGERIKE 390 Bachelor studium Campus 100 2005 Samordnet og skal legges ned - erstattes av forretningsjus og økonomi 

HH 3 Institutt for økonomi, markedsføring og jus BACHJUSS Bachelor i jus RINGERIKE 390 Bachelor studium Campus 100 2011

HH 3 Institutt for økonomi, markedsføring og jus BACHMARKF Bachelor i markedsføring RINGERIKE 390 Bachelor studium Campus 100 2016 2012 Nytt navn markedsføringsledelse

HH 3 Institutt for økonomi, markedsføring og jus BACHMFLED Bachelor i markedsføringsledelse RINGERIKE 390 Bachelor studium Campus 100 2017

HH 3 Institutt for økonomi, markedsføring og jus BACH-REIS Bachelor i reiselivsledelse RINGERIKE 390 Bachelor studium Campus 100 2015 2006 0-opptak som 2018/legges ned

HH 3 Institutt for økonomi, markedsføring og jus BACHWEBDES Bachelor i dynamisk webdesign RINGERIKE 390 Bachelor studium Campus 100 2015 2010 0-opptak som 2018/legges ned

HH 3 Institutt for økonomi, markedsføring og jus BACHØKADH Bachelor i økonomi og ledelse, Ringerike RINGERIKE 390 Bachelor studium Campus 100 2015 2003 Samordnet og skal legges ned

HH 3 Institutt for økonomi, markedsføring og jus ITR Bachelor i IT og informasjonssystemer (Ringerike) RINGERIKE 390 Bachelor studium Campus 100 2017 2016 Samordnet og skal legges ned

HH 3 Institutt for økonomi, markedsføring og jus JUSØKR Bachelor i forretningsjus og økonomi RINGERIKE 390 Bachelor studium Campus 100 2017

HH 3 Institutt for økonomi, markedsføring og jus MASIVØKLED Master i økonomi og ledelse, Siviløkonom RINGERIKE 580 Mastergrad iht §3, 2 år Campus 100 2016

HH 3 Institutt for økonomi, markedsføring og jus MASTSIV Master i økonomi og ledelse - Siviløkonom RINGERIKE 580 Mastergrad iht §3, 2 år Nett/samling 100 2015 2007 Samordnet og skal legges ned

HH 3 Institutt for økonomi, markedsføring og jus MASTSIV-D Master i økonomi og ledelse - Siviløkonom, deltid RINGERIKE 580 Mastergrad iht §3, 2 år Nett/samling 50 2013 2007 Nedlagt

HH 3 Institutt for økonomi, markedsføring og jus MASTSIVØK Siviløkonom - integrert 5-årig studium, Ringerike RINGERIKE 590 Mastergrad iht §4, 5 år Campus 100 2015 2007 0-opptak som i 2018

HH 3 Institutt for økonomi, markedsføring og jus MASTØA Master i økonomi og ledelse RINGERIKE 580 Mastergrad iht §3, 2 år Nett/samling 100 2015 2004 Samordnet og skal legges ned

HH 3 Institutt for økonomi, markedsføring og jus MASØKLED Master i økonomi og ledelse RINGERIKE 580 Mastergrad iht §3, 2 år Campus 100 2016

HH 3 Institutt for økonomi, markedsføring og jus PHDMAR PhD in Marketing Management RINGERIKE 980 Doktorgrad, tidsnormert Campus 75 2014 Fellesaktiviteter planlegges i hovedsak i Drammen, krever lokaliteter

HH 3 Institutt for økonomi, markedsføring og jus SIVØKLEDR Siviløkonom - integrert 5-årig studium, Ringerike RINGERIKE 590 Mastergrad iht §4, 5 år Campus 100 2016

HH 3 Institutt for økonomi, markedsføring og jus ØKLEDR Bachelor i økonomi og ledelse, Ringerike RINGERIKE 390 Bachelor studium Campus 100 2016 Samordnet og skal legges ned

HH 4 Institutt for økonomi, historie og samfunnsvitenskap 481 Bachelorstudium i historie BO 390 Bachelor studium Campus 100 2002 0-opptak 2019 - Plassene skal gradvis overføres økonomi og ledelse, eiendomsmegling og innovasjon og entreprenørskap - alle i Bø

HH 4 Institutt for økonomi, historie og samfunnsvitenskap BRR-B Bachelor i regnskap og revisjon VESTFOLD 390 Bachelor studium Campus 100 2012 0-opptak som 2018

HH 4 Institutt for økonomi, historie og samfunnsvitenskap HISB Bachelor i historie BO 390 Bachelor studium Campus 100 2018 0-opptak 2019 - Plassene skal gradvis overføres økonomi og ledelse, eiendomsmegling og innovasjon og entreprenørskap - alle i Bø

HH 4 Institutt for økonomi, historie og samfunnsvitenskap HISB Bachelor i historie VESTFOLD 390 Bachelor studium Campus 100 2018

HH 4 Institutt for økonomi, historie og samfunnsvitenskap HIS-B Bachelor i historie VESTFOLD 390 Bachelor studium Campus 100 2003

HH 4 Institutt for økonomi, historie og samfunnsvitenskap INF-B Bachelor i informasjonssystemer og IT-ledelse VESTFOLD 390 Bachelor studium Campus 100 2015 2006 Samordnet og skal legges ned

HH 4 Institutt for økonomi, historie og samfunnsvitenskap ITV Bachelor i IT og Informasjonssystemer (Vestfold) VESTFOLD 390 Bachelor studium Campus 100 2016 Samordnet og skal legges ned

HH 4 Institutt for økonomi, historie og samfunnsvitenskap MAIL Master i innovasjon og ledelse VESTFOLD 580 Mastergrad iht §3, 2 år Campus 100 2013 Dette skal være § 5 master

HH 4 Institutt for økonomi, historie og samfunnsvitenskap MAIL-D Master i innovasjon og ledelse, deltid VESTFOLD 580 Mastergrad iht §3, 2 år Campus 50 2014 Dette skal være § 5 master

HH 4 Institutt for økonomi, historie og samfunnsvitenskap MHIS Lektorutdanning i historie VESTFOLD 590 Mastergrad iht §4, 5 år Campus 100 2013

HH 4 Institutt for økonomi, historie og samfunnsvitenskap SAMAS Tverrfaglig master i samfunnsvitenskap (får nytt navn) VESTFOLD 580 Mastergrad iht §3, 2 år Campus 100 2008 0-opptak 2018, oppstart med nytt navn 2019

HH 4 Institutt for økonomi, historie og samfunnsvitenskap SAMAS-D Tverrfaglig master i samfunnsvitenskap - deltid (får nytt navn) VESTFOLD 580 Mastergrad iht §3, 2 år Campus 50 2017 0-opptak 2018, vurderes oppstart med nytt navn 2019 (mulig kun heltid)

HH 4 Institutt for økonomi, historie og samfunnsvitenskap SOS-B Bachelor i sosiologi VESTFOLD 390 Bachelor studium Campus 100 2003

HH 4 Institutt for økonomi, historie og samfunnsvitenskap ØKA-B Bachelor i økonomi og administrasjon VESTFOLD 390 Bachelor studium Campus 100 2015 2002 Samordnet og skal legges ned

HH 4 Institutt for økonomi, historie og samfunnsvitenskap ØKLEDV Bachelor i økonomi og ledelse, Vestfold VESTFOLD 390 Bachelor studium Campus 100 2016 Samordnet og skal legges ned

HH 3 Institutt for økonomi, markedsføring og jus Master in management information systems (MIS). Navn ikke endelig besluttet RINGERIKE 580 Mastergrad iht §3, 2 år Campus 100 2019 NYTT



Fakultet Institutt Stednavn Studieprogramkode Studieprogramnavn Campus Studienivå Nivåkode Organisering Andel heltid % Siste opptak Første opptak Eventuelle endringer for studieåret 2019/2020

HIU 0 Fakultet for humaniora, idretts- og utdanningsvitenskap ALL Allmennlærerutdanning VESTFOLD 480 Fireårig studium Campus 100 2009 1987 -

HIU 0 Fakultet for humaniora, idretts- og utdanningsvitenskap BLU Bachelor - barnehagelærerutdanning VESTFOLD 390 Bachelor studium Campus 100 2013 Nei

HIU 0 Fakultet for humaniora, idretts- og utdanningsvitenskap BLU-BU Bachelor - barnehagelærerutdanning DRAMMEN 390 Bachelor studium Campus 100 2014 Nei

HIU 0 Fakultet for humaniora, idretts- og utdanningsvitenskap BLU-D Bachelor - barnehagelærerutdanning, deltid VESTFOLD 390 Bachelor studium Campus 75 2013 Nei

HIU 0 Fakultet for humaniora, idretts- og utdanningsvitenskap BLUHEL Bachelor barnehagelærerutdanning DRAMMEN 390 Bachelor studium Campus 100 2018 Nei

HIU 0 Fakultet for humaniora, idretts- og utdanningsvitenskap BLUHEL Bachelor barnehagelærerutdanning NOTODDEN 390 Bachelor studium Campus 100 2018 Nei

HIU 0 Fakultet for humaniora, idretts- og utdanningsvitenskap BLUHEL Bachelor barnehagelærerutdanning PORSGRUNN 390 Bachelor studium Campus 100 2018 Nei

HIU 0 Fakultet for humaniora, idretts- og utdanningsvitenskap BLUHEL Bachelor barnehagelærerutdanning VESTFOLD 390 Bachelor studium Campus 100 2018 Nei

HIU 0 Fakultet for humaniora, idretts- og utdanningsvitenskap BLUSN Bachelor barnehagelærerutdanning, samling- og nettbasert NOTODDEN 390 Bachelor studium Desentralisert 75 2018 Nei

HIU 0 Fakultet for humaniora, idretts- og utdanningsvitenskap BLUSN Bachelor barnehagelærerutdanning, samling- og nettbasert PORSGRUNN 390 Bachelor studium Desentralisert 75 2018 Nei

HIU 0 Fakultet for humaniora, idretts- og utdanningsvitenskap 135 Bachelorstudium  - arbeidsplassbasert barnehagelærerutdanning Notodden NOTODDEN 390 Bachelor studium Campus 75 2015 2013 -

HIU 0 Fakultet for humaniora, idretts- og utdanningsvitenskap 131 Bachelorstudium  - barnehagelærer samlingsbasert NOTODDEN 390 Bachelor studium Desentralisert 75 2000 Nei

HIU 0 Fakultet for humaniora, idretts- og utdanningsvitenskap 130 Bachelorstudium - barnehagelærer  Notodden NOTODDEN 390 Bachelor studium Campus 100 1996 Nei

HIU 0 Fakultet for humaniora, idretts- og utdanningsvitenskap 133 Bachelorstudium - barnehagelærer Porsgrunn PORSGRUNN 390 Bachelor studium Campus 100 2001 Nei

HIU 0 Fakultet for humaniora, idretts- og utdanningsvitenskap GLU1 Grunnskolelærerutdanning 1.-7. trinn DRAMMEN 480 Fireårig studium Campus 100 2016 2010 -

HIU 0 Fakultet for humaniora, idretts- og utdanningsvitenskap GLU1-7 Grunnskolelærerutdanning 1.-7. trinn VESTFOLD 480 Fireårig studium Campus 100 2016 2010 -

HIU 0 Fakultet for humaniora, idretts- og utdanningsvitenskap GLU1-7S Grunnskolelærerutdanning 1.-7. trinn VESTFOLD 480 Fireårig studium Nett/samling 100 2015 2015 -

HIU 0 Fakultet for humaniora, idretts- og utdanningsvitenskap GLU1-7E Grunnskolelærerutdanning 1.-7. trinn, estetisk modell VESTFOLD 480 Fireårig studium Campus 100 2016 2012 -

HIU 0 Fakultet for humaniora, idretts- og utdanningsvitenskap 547 Grunnskolelærerutdanning 1-7 NOTODDEN 480 Fireårig studium Campus 100 2016 2010 -

HIU 0 Fakultet for humaniora, idretts- og utdanningsvitenskap 551 Grunnskolelærerutdanning 1-7 desentralisert NOTODDEN 480 Fireårig studium Nett/samling 80 2016 2010 -

HIU 0 Fakultet for humaniora, idretts- og utdanningsvitenskap 550 Grunnskolelærerutdanning 1-7 nett NOTODDEN 480 Fireårig studium Desentralisert 80 2016 2010 -

HIU 0 Fakultet for humaniora, idretts- og utdanningsvitenskap 548 Grunnskolelærerutdanning 1-7 Porsgrunn PORSGRUNN 480 Fireårig studium Campus 100 2016 2010 -

HIU 0 Fakultet for humaniora, idretts- og utdanningsvitenskap GLU2 Grunnskolelærerutdanning 5.-10. trinn DRAMMEN 480 Fireårig studium Campus 100 2016 2010 -

HIU 0 Fakultet for humaniora, idretts- og utdanningsvitenskap GLU5-10N Grunnskolelærerutdanning 5.-10. trinn - Norsk og samfunnsfagsmodell VESTFOLD 480 Fireårig studium Campus 100 2016 2012 -

HIU 0 Fakultet for humaniora, idretts- og utdanningsvitenskap GLU5-10R Grunnskolelærerutdanning 5.-10. trinn - Realfagsmodell VESTFOLD 480 Fireårig studium Campus 100 2016 2012 -

HIU 0 Fakultet for humaniora, idretts- og utdanningsvitenskap 655 Grunnskolelærerutdanning 5-10, Notodden og desentralisert NOTODDEN 480 Fireårig studium Nett/samling 100 2016 2011 -

HIU 0 Fakultet for humaniora, idretts- og utdanningsvitenskap 651 Grunnskolelærerutdanning 5-10, Porsgunn PORSGRUNN 480 Fireårig studium Campus 100 2016 2010 -

HIU 0 Fakultet for humaniora, idretts- og utdanningsvitenskap 657 Grunnskolelærerutdanning 5-10. trinn, nettbasert NOTODDEN 480 Fireårig studium Desentralisert 100 2016 2011 -

HIU 0 Fakultet for humaniora, idretts- og utdanningsvitenskap MGLU1 Grunnskolelærerutdanning for trinn 1-7 DRAMMEN 590 Mastergrad iht §4, 5 år Campus 100 2017 Endring på emneplannivå mht konkretisering av Profesjonsfaglig digital kompetanse og praksis i alle fag

HIU 0 Fakultet for humaniora, idretts- og utdanningsvitenskap MGLU1 Grunnskolelærerutdanning for trinn 1-7 NOTODDEN 590 Mastergrad iht §4, 5 år Campus 100 2017 Endring på emneplannivå mht konkretisering av Profesjonsfaglig digital kompetanse og praksis i alle fag

HIU 0 Fakultet for humaniora, idretts- og utdanningsvitenskap MGLU1 Grunnskolelærerutdanning for trinn 1-7 PORSGRUNN 590 Mastergrad iht §4, 5 år Campus 100 2017 Endring på emneplannivå mht konkretisering av Profesjonsfaglig digital kompetanse og praksis i alle fag

HIU 0 Fakultet for humaniora, idretts- og utdanningsvitenskap MGLU1 Grunnskolelærerutdanning for trinn 1-7 VESTFOLD 590 Mastergrad iht §4, 5 år Campus 100 2017 Endring på emneplannivå mht konkretisering av Profesjonsfaglig digital kompetanse og praksis i alle fag

HIU 0 Fakultet for humaniora, idretts- og utdanningsvitenskap MGLU1 Grunnskolelærerutdanning for trinn 1-7 NETT 590 Mastergrad iht §4, 5 år Nett/samling 100 2017 Endring på emneplannivå mht konkretisering av Profesjonsfaglig digital kompetanse og praksis i alle fag

HIU 0 Fakultet for humaniora, idretts- og utdanningsvitenskap MGLU2 Grunnskolelærerutdanning for trinn 5-10 DRAMMEN 590 Mastergrad iht §4, 5 år Campus 100 2017 Endring på emneplannivå mht konkretisering av Profesjonsfaglig digital kompetanse og praksis i alle fag

HIU 0 Fakultet for humaniora, idretts- og utdanningsvitenskap MGLU2 Grunnskolelærerutdanning for trinn 5-10 NOTODDEN 590 Mastergrad iht §4, 5 år Campus 100 2017 Endring på emneplannivå mht konkretisering av Profesjonsfaglig digital kompetanse og praksis i alle fag

HIU 0 Fakultet for humaniora, idretts- og utdanningsvitenskap MGLU2 Grunnskolelærerutdanning for trinn 5-10 PORSGRUNN 590 Mastergrad iht §4, 5 år Campus 100 2017 Endring på emneplannivå mht konkretisering av Profesjonsfaglig digital kompetanse og praksis i alle fag

HIU 0 Fakultet for humaniora, idretts- og utdanningsvitenskap MGLU2 Grunnskolelærerutdanning for trinn 5-10 VESTFOLD 590 Mastergrad iht §4, 5 år Campus 100 2017 Endring på emneplannivå mht konkretisering av Profesjonsfaglig digital kompetanse og praksis i alle fag

HIU 0 Fakultet for humaniora, idretts- og utdanningsvitenskap MGLU2 Grunnskolelærerutdanning for trinn 5-10 NETT 590 Mastergrad iht §4, 5 år Nett/samling 100 2017 Endring på emneplannivå mht konkretisering av Profesjonsfaglig digital kompetanse og praksis i alle fag

HIU 3 Fakultet for humaniora, idretts- og utdanningsvitenskap PHD-KULTUR Ph.d. i kulturstudier BO 980 Doktorgrad, tidsnormert Campus 100 2012 Nei

HIU 0 Fakultet for humaniora, idretts- og utdanningsvitenskap 998 Praktisk pedagogisk utdanning - heltid NOTODDEN 350 Praktisk pedagogisk utdanning Campus 100 2001 Masterkrav for opptak

HIU 0 Fakultet for humaniora, idretts- og utdanningsvitenskap PPU-H Praktisk-pedagogisk utdanning VESTFOLD 350 Praktisk pedagogisk utdanning Campus 100 2017 Masterkrav for opptak

HIU 0 Fakultet for humaniora, idretts- og utdanningsvitenskap PPU-HIBU Praktisk-pedagogisk utdanning RINGERIKE 350 Praktisk pedagogisk utdanning Campus 100 1998 Masterkrav for opptak

HIU 0 Fakultet for humaniora, idretts- og utdanningsvitenskap PPU-TEK Praktisk-pedagogisk utdanning realfag KONGSBERG 350 Praktisk pedagogisk utdanning Campus 50 2016 Masterkrav for opptak

HIU 0 Fakultet for humaniora, idretts- og utdanningsvitenskap 881 Praktisk-pedagogisk utdanning, 2 år deltid NOTODDEN 350 Praktisk pedagogisk utdanning Campus 50 2002 Masterkrav for opptak

HIU 0 Fakultet for humaniora, idretts- og utdanningsvitenskap PPU Praktisk-pedagogisk utdanning, deltid VESTFOLD 350 Praktisk pedagogisk utdanning Campus 50 2005 Masterkrav for opptak

HIU 0 Fakultet for humaniora, idretts- og utdanningsvitenskap PPU-D Praktisk-pedagogisk utdanning, deltid RINGERIKE 350 Praktisk pedagogisk utdanning Desentralisert 50 2000 Masterkrav for opptak

HIU 5 Institutt for estetiske fag 441 Bachelorstudium i visuelle kunstfag og design NOTODDEN 390 Bachelor studium Campus 100 2002 Nei

HIU 5 Institutt for estetiske fag 890 Faglærerutdanning i design, kunst og håndverk NOTODDEN 390 Bachelor studium Campus 100 1994 Nei

HIU 5 Institutt for estetiske fag 969 Master i design, kunst og håndverk NOTODDEN 580 Mastergrad iht §3, 2 år Campus 100 1994 Nei

HIU 5 Institutt for estetiske fag 747 Master i design, kunst og håndverk nettbasert NOTODDEN 580 Mastergrad iht §3, 2 år Desentralisert 66 2008 Nei

HIU 5 Institutt for estetiske fag MPR Master i pedagogiske ressurser: Skape, forstå og formidle VESTFOLD 580 Mastergrad iht §3, 2 år Campus 100 2015 2014 -

HIU 4 Institutt for friluftsliv, idrett og kroppsøving BIEH Bachelor i idrett, ernæring og helse VESTFOLD 390 Bachelor studium Campus 100 2011 Navneskifte, vesentlige endringer av innhold, form og struktur på emner. Samkjøring med BA i idrettsvitenskap.

HIU 4 Institutt for friluftsliv, idrett og kroppsøving 140 Bachelorstudium - faglærerutdanning i kroppsøving og idrettsfag NOTODDEN 390 Bachelor studium Campus 100 2000 Nei

HIU 4 Institutt for friluftsliv, idrett og kroppsøving 894 Bachelorstudium i friluftsliv, kultur- og naturveiledning BO 390 Bachelor studium Campus 100 2002 Nei

HIU 4 Institutt for friluftsliv, idrett og kroppsøving 440 Idrettsvitenskap, bachelor BO 390 Bachelor studium Campus 100 2002 Navneskifte, vesentlige endringer av innhold, form og struktur på emner. Samkjøring med BA i idrett, ernæring og helse. 

HIU 4 Institutt for friluftsliv, idrett og kroppsøving 409 Masterstudium i kroppsøving-, idretts- og friluftslivsfag BO 580 Mastergrad iht §3, 2 år Campus 100 1993 Nei

HIU 3 Institutt for kultur, religion og samfunnsfag 308 Bachelorstudium i kulturledelse BO 390 Bachelor studium Campus 100 2014 Nei

HIU 0 Institutt for kultur, religion og samfunnsfag ITEPS International Teacher Education for Primary Schools DRAMMEN 480 Fireårig studium Campus 100 2015 Nei

HIU 3 Institutt for kultur, religion og samfunnsfag MASKARV Master i karriereveiledning DRAMMEN 570 Mastergrad iht §5 (erf.bas.), 1,5-2 år Campus/samling 50 2014 Nei

HIU 3 Institutt for kultur, religion og samfunnsfag MASHURM Master of Science in Human Rights and Multiculturalism DRAMMEN 580 Mastergrad iht §3, 2 år Campus 100 2010 Nei

HIU 3 Institutt for kultur, religion og samfunnsfag 934 Masterstudium i kulturstudier BO 580 Mastergrad iht §3, 2 år Campus 100 1999 Nei

HIU 7 Institutt for pedagogikk 853 Bachelorstudium i spesialpedagogikk NOTODDEN 390 Bachelor studium Campus 100 2013 Nei

HIU 7 Institutt for pedagogikk MBP10 Master i barnehagepedagogikk og profesjonskunnskap VESTFOLD 580 Mastergrad iht §3, 2 år Campus 66 2015 2009 -

HIU 7 Institutt for pedagogikk GLUMA1 Master i grunnskolelærerutdanning for trinn 1 til 7 NOTODDEN 570 Mastergrad iht §5 (erf.bas.), 1,5-2 år Campus 100 2018 Nei

HIU 7 Institutt for pedagogikk GLUMA2 Master i grunnskolelærerutdanning for trinn 5 til 10 NOTODDEN 570 Mastergrad iht §5 (erf.bas.), 1,5-2 år Campus 100 2018 Nei

HIU 7 Institutt for pedagogikk MPED Master i pedagogikk VESTFOLD 580 Mastergrad iht §3, 2 år Campus 50 2008 Nei

HIU 7 Institutt for pedagogikk MPEDHEL Master i pedagogikk VESTFOLD 580 Mastergrad iht §3, 2 år Campus 100 2018 Nei

HIU 7 Institutt for pedagogikk MASTUTD-D Master i utdanningsledelse, deltid DRAMMEN 570 Mastergrad iht §5 (erf.bas.), 1,5-2 år Nett/samling 50 2015 2004 Slått sammen med master i pedagogikk fra høst 2017

HIU 7 Institutt for pedagogikk 906 Masterstudium i pedagogikk med vekt på didaktikk og ledelse NOTODDEN 580 Mastergrad iht §3, 2 år Desentralisert 100 2011 Slått sammen med master i pedagogikk fra høst 2017

HIU 7 Institutt for pedagogikk 2426 Masterstudium i utdanningsvitenskap BO 580 Mastergrad iht §3, 2 år Campus 100 2015 Nullopptak 2017, planlegges også for 2018

HIU 7 Institutt for pedagogikk 2426 Masterstudium i utdanningsvitenskap NOTODDEN 580 Mastergrad iht §3, 2 år Campus 100 2015 Nullopptak 2017, planlegges også for 2018

HIU 7 Institutt for pedagogikk 2427 Masterstudium i utdanningsvitenskap, deltid BO 580 Mastergrad iht §3, 2 år Campus 50 2015 Nullopptak 2017, planlegges også for 2018

HIU 7 Institutt for pedagogikk 2427 Masterstudium i utdanningsvitenskap, deltid NOTODDEN 580 Mastergrad iht §3, 2 år Campus 50 2015 Nullopptak 2017, planlegges også for 2018

HIU 7 Institutt for pedagogikk PHDPBS Ph.d. i pedagogiske ressurser og læreprosesser i barnehage og skole VESTFOLD 980 Doktorgrad, tidsnormert Campus 100 2013 Nei

HIU 2 Institutt for språk og litteratur BACHSL Bachelor i språk og litteratur BO 390 Bachelor studium Campus 100 2018 Nei

HIU 2 Institutt for språk og litteratur BACHSL Bachelor i språk og litteratur VESTFOLD 390 Bachelor studium Campus 100 2018 Nei

HIU 2 Institutt for språk og litteratur BSPK Bachelor i språkfag VESTFOLD 390 Bachelor studium Campus 100 2017 2012 -

HIU 2 Institutt for språk og litteratur 456 Bachelorstudium i litteratur og språk BO 390 Bachelor studium Campus 100 2017 2003 -

HIU 2 Institutt for språk og litteratur MLEN Lektorutdanning i norsk for trinn 8-13 VESTFOLD 590 Mastergrad iht §4, 5 år Campus 100 2014 Nei 

HIU 2 Institutt for språk og litteratur MFS Master i faglitterær skriving VESTFOLD 580 Mastergrad iht §3, 2 år Campus 100 2007 Nei (ikke opptak 2019)

HIU 2 Institutt for språk og litteratur MND Master i norskdidaktikk VESTFOLD 580 Mastergrad iht §3, 2 år Campus 100 2009 Nei

HIU 6 Institutt for tradisjonskunst og folkemusikk 442 Bachelorstudium i folkekunst RAULAND 390 Bachelor studium Campus 100 2002 Nei

HIU 6 Institutt for tradisjonskunst og folkemusikk 443 Bachelorstudium i folkemusikk RAULAND 390 Bachelor studium Campus 100 2002 Nei

HIU 6 Institutt for tradisjonskunst og folkemusikk 921 Masterstudium i tradisjonskunst RAULAND 580 Mastergrad iht §3, 2 år Campus 100 2003 Nei
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HS 1 Institutt for sykepleie- og helsevitenskap 050 Bachelorstudium i sykepleie PORSGRUNN 390 Bachelor studium Campus 100 1998

HS 1 Institutt for sykepleie- og helsevitenskap 051 Bachelorstudium i sykepleie, deltid PORSGRUNN 390 Bachelor studium Campus 100 1998 Nullopptak i 2019/2020

HS 1 Institutt for sykepleie- og helsevitenskap BACHSYK-DR Bachelor i sykepleie DRAMMEN 390 Bachelor studium Campus 100 2015

HS 1 Institutt for sykepleie- og helsevitenskap BACHSYK-VE Bachelor i sykepleie VESTFOLD 390 Bachelor studium Campus 100 2015

HS 1 Institutt for sykepleie- og helsevitenskap GRS Bachelor i sykepleie VESTFOLD 390 Bachelor studium Campus 100 2014 1990

HS 1 Institutt for sykepleie- og helsevitenskap MAKS Master i avansert klinisk sykepleie, deltid DRAMMEN 570 Mastergrad iht §5 (erf.bas.), 1,5-2 år Nett/samling 50 2015

HS 1 Institutt for sykepleie- og helsevitenskap MAKS Master i avansert klinisk sykepleie, deltid VESTFOLD 570 Mastergrad iht §5 (erf.bas.), 1,5-2 år Nett/samling 50 2015

HS 1 Institutt for sykepleie- og helsevitenskap MAS Master i anestesisykepleie VESTFOLD 580 Mastergrad iht §3, 2 år Campus 100 2015

HS 1 Institutt for sykepleie- og helsevitenskap MASKLHE-D Master i klinisk helsearbeid, deltid DRAMMEN 570 Mastergrad iht §5 (erf.bas.), 1,5-2 år Nett/samling 50 2005

HS 1 Institutt for sykepleie- og helsevitenskap MIS Master i intensivsykepleie VESTFOLD 580 Mastergrad iht §3, 2 år Campus 100 2015

HS 1 Institutt for sykepleie- og helsevitenskap MJO Master i jordmorfag VESTFOLD 570 Mastergrad iht §5 (erf.bas.), 1,5-2 år Campus 100 2012

HS 1 Institutt for sykepleie- og helsevitenskap PHDHEALTH Ph.d. i personorientert helsearbeid DRAMMEN 980 Doktorgrad, tidsnormert Campus 100 2014

HS 1 Institutt for sykepleie- og helsevitenskap VOP Videreutdanning i operasjonssykepleie VESTFOLD 580 Mastergrad iht §3, 2 år Campus 100 1999

HS 2 Institutt for optometri, radiografi og lysdesign BACHLYSDES Bachelor i lysdesign KONGSBERG 390 Bachelor studium Campus 100 2007

HS 2 Institutt for optometri, radiografi og lysdesign BACHOPTO Bachelor i optometri KONGSBERG 390 Bachelor studium Campus 100 2003

HS 2 Institutt for optometri, radiografi og lysdesign BACHRADIO Bachelor i radiografi DRAMMEN 390 Bachelor studium Campus 100 2004

HS 2 Institutt for optometri, radiografi og lysdesign MASOPTO Master i optometri og synsvitenskap KONGSBERG 580 Mastergrad iht §3, 2 år Campus 100 2012

HS 2 Institutt for optometri, radiografi og lysdesign MASOPTO-D Master i optometri og synsvitenskap - deltid KONGSBERG 580 Mastergrad iht §3, 2 år Campus 50 2012

HS 2 Institutt for optometri, radiografi og lysdesign MASYNPED-D Master i synspedagogikk og synsrehabilitering - deltid KONGSBERG 580 Mastergrad iht §3, 2 år Campus 50 2015

HS 3 Institutt for helse-, sosial- og velferdsfag 060 Bachelorstudium i  vernepleie PORSGRUNN 390 Bachelor studium Campus 100 1998

HS 3 Institutt for helse-, sosial- og velferdsfag 061 Bachelorstudium i vernepleie, deltid 4 år PORSGRUNN 390 Bachelor studium Nett/samling 75 2001

HS 3 Institutt for helse-, sosial- og velferdsfag 070 Bachelorstudium barnevern i et flerkulturelt samfunn PORSGRUNN 390 Bachelor studium Campus 100 1998

HS 3 Institutt for helse-, sosial- og velferdsfag 981 Masterstudium i forebyggende arbeid med barn og unge PORSGRUNN 580 Mastergrad iht §3, 2 år Campus 100 2018 2007 Nedlegges i 2019

HS 3 Institutt for helse-, sosial- og velferdsfag MHA Master i helsefremmende arbeid VESTFOLD 570 Mastergrad iht §5 (erf.bas.), 1,5-2 år Campus 50 2018 2005 Nedlegges i 2019

HS 3 Institutt for helse-, sosial- og velferdsfag Master i helse og samfunn PORSGRUNN 580 Mastergrad iht §3, 2 år Campus 2019 Opprettes i 2019



Fakultet Institutt Stednavn Studieprogramkode Studieprogramnavn Campus Studienivå Nivåkode Organisering Andel heltid % Siste opptak Første Eventuelle endringer for studieåret 2019/20 Kommentar

TNM 1 Institutt for natur, helse og miljø 315 Bachelor i natur og miljø BO 390 Bachelor studium Campus 100 2017 Mulig navneendring og oppretting av ny studieretning i GIS

TNM 1 Institutt for natur, helse og miljø 388 Bachelor i økologi og naturforvaltning BO 390 Bachelor studium Campus 100 2016 1998

TNM 1 Institutt for natur, helse og miljø 447 Bachelor i natur, miljø og friluftsliv BO 390 Bachelor studium Campus 100 2002

TNM 1 Institutt for natur, helse og miljø 448 Bachelor i forurensning og miljø BO 390 Bachelor studium Campus 100 2016 2001

TNM 1 Institutt for natur, helse og miljø 861 Master i natur-, helse- og miljøvern, tilrettelagt for lærere BO 580 Mastergrad iht §3, 2 år Campus 100 2013? 2006 Nedlagt 2017. Har ikke vært opptak på flere år

TNM 1 Institutt for natur, helse og miljø 918 Master i natur-, helse- og miljøvern BO 580 Mastergrad iht §3, 2 år Campus 100 2003 Mulig navneendring og etablering av deltidsstudium samt mulig etablering av en arbeidslivsrettet studieretning Gradsbenevnelse endret til Master of Science i UFU-vedtak 9/5-18

TNM 1 Institutt for natur, helse og miljø 922 Akvatisk økologi BO 580 Mastergrad iht §3, 2 år Campus 100 2017 2014

TNM 1 Institutt for natur, helse og miljø 926 Master of Environmental Science BO 580 Mastergrad iht §3, 2 år Campus 100 2012 Gradsbenevnelse endret til Master of Science i UFU-vedtak 9/5-18

TNM 1 Institutt for natur, helse og miljø 5921 Master i Alpine Ecology BO 580 Mastergrad iht §3, 2 år Campus 100 2016? 2015 Dette er en internasjonal fellesgrad. Den er søkt nedlagt pga samarbeidsproblemer.

TNM 1 Institutt for natur, helse og miljø PHD-ØKOLOG Ph.d. i økologi BO 980 Doktorgrad, tidsnormert Campus 100 2011

TNM 2 Institutt for elektro, IT og kybernetikk 6 Elkraftteknikk, 3-årig ingeniørutdanning - bachelor PORSGRUNN 390 Bachelor studium Campus 100 1987 Mulig endring av navn

TNM 2 Institutt for elektro, IT og kybernetikk 90 Informatikk og automatisering, 3-årig ingeniørutdanning - bachelor PORSGRUNN 390 Bachelor studium Campus 100 2000

TNM 2 Institutt for elektro, IT og kybernetikk 941 Master of Science, Industrial IT and Automation PORSGRUNN 580 Mastergrad iht §3, 2 år Campus 100 1987 Mulig endring av navn Vedtak om at den beskyttede tittelen sivilingeniør kan brukes på vitnemålet

TNM 2 Institutt for elektro, IT og kybernetikk 1943 Master of Science, Industrial IT and Automation, Online Programme PORSGRUNN 580 Mastergrad iht §3, 2 år Desentralisert 50 2015
Vedtak om at den beskyttede tittelen sivilingeniør kan brukes på vitnemålet

TNM 2 Institutt for elektro, IT og kybernetikk 1950 Master of Science, Industrial IT and Automation, Industry Master PORSGRUNN 580 Mastergrad iht §3, 2 år Desentralisert 67 2018
Vedtak om at den beskyttede tittelen sivilingeniør kan brukes på vitnemålet

TNM 2 Institutt for elektro, IT og kybernetikk 1945 Master of Science, Electrical Power Engineering PORSGRUNN 580 Mastergrad iht §3, 2 år Campus 100 2016 Endring av opptakskrav Vedtak om at den beskyttede tittelen sivilingeniør kan brukes på vitnemålet

TNM 3 Institutt for prosess-, energi- og miljøteknologi 3 Byggdesign, 3-årig ingeniørutdanning - bachelor PORSGRUNN 390 Bachelor studium Campus 100 1987 Ønske om sammenslåing med Plan og infrastruktur til ett enkelt program med to studieretninger. Dagens emneportefølje vil i stor grad beholdes, men med noen endringer som følge av endelig rapport etter tilsyn fra NOKUT

TNM 3 Institutt for prosess-, energi- og miljøteknologi 12 Maskinteknisk design, 3-årig ingeniørutdanning - bachelor PORSGRUNN 390 Bachelor studium Campus 100 1987

TNM 3 Institutt for prosess-, energi- og miljøteknologi 33 Plan og infrastruktur, 3-årig ingeniørutdanning - bachelor PORSGRUNN 390 Bachelor studium Campus 100 2012 Ønske om sammenslåing med Byggdesign til ett enkelt program med to studieretninger. Dagens emneportefølje vil i stor grad beholdes, men med noen endringer som følge av endelig rapport etter tilsyn fra NOKUT

TNM 3 Institutt for prosess-, energi- og miljøteknologi 688 Ren energi- og prossteknologi PORSGRUNN 390 Bachelor studium Campus 100 2003

TNM 3 Institutt for prosess-, energi- og miljøteknologi 940 Master of Science, Process Technology PORSGRUNN 580 Mastergrad iht §3, 2 år Campus 100 1987 Vedtak om at den beskyttede tittelen sivilingeniør kan brukes på vitnemålet

TNM 3 Institutt for prosess-, energi- og miljøteknologi 942 Master of Science, Energy and Environmental Technology PORSGRUNN 580 Mastergrad iht §3, 2 år Campus 100 1987 Vedtak om at den beskyttede tittelen sivilingeniør kan brukes på vitnemålet

TNM 3 Institutt for prosess-, energi- og miljøteknologi 1944 Master of Science, Process Technology, Online Programme PORSGRUNN 580 Mastergrad iht §3, 2 år Desentralisert 50 2016
Vedtak om at den beskyttede tittelen sivilingeniør kan brukes på vitnemålet

TNM 3 Institutt for prosess-, energi- og miljøteknologi 1946 Master of Science, Energy and Environmental Technology, Online Programme PORSGRUNN 580 Mastergrad iht §3, 2 år Desentralisert 50 2016
Vedtak om at den beskyttede tittelen sivilingeniør kan brukes på vitnemålet

TNM 3 Institutt for prosess-, energi- og miljøteknologi PHD-TF PhD-program i prosess-, energi- og automatiseringsteknikk PORSGRUNN 980 Doktorgrad, tidsnormert Campus 100 2009

TNM 4 Institutt for mikrosystemer 3DA Bachelor i ingeniørfag, dataingeniør - sikkerhet og nettverk VESTFOLD 390 Bachelor studium Campus 100 1997

TNM 4 Institutt for mikrosystemer 3EA Bachelor i ingeniørfag, elektro-automasjon og robotikk VESTFOLD 390 Bachelor studium Campus 100 1990

TNM 4 Institutt for mikrosystemer 3EN Bachelor i ingeniørfag, elektronikk VESTFOLD 390 Bachelor studium Campus 100 2016? 1990 Det tas ikke opp studenter til dette studieprogrammet. Går ut i fra at det er søkt nedlagt.

TNM 4 Institutt for mikrosystemer 3MNT Bachelor i ingeniørfag, anvendt mikro- og nanoteknologi VESTFOLD 390 Bachelor studium Campus 100 2008

TNM 4 Institutt for mikrosystemer 3PD Bachelor i ingeniørfag, SMART produktdesign VESTFOLD 390 Bachelor studium Campus 100 2005

TNM 4 Institutt for mikrosystemer 5MNST Master i mikro- og nanosystemteknologi VESTFOLD 580 Mastergrad iht §3, 2 år Campus 100 2011 Endring av navn og  opptakskrav Vedtak om at den beskyttede tittelen sivilingeniør kan brukes på vitnemålet

TNM 4 Institutt for mikrosystemer 5MNSTI Master i mikro- og nanosystemteknologi, Industry Master VESTFOLD 580 Mastergrad iht §3, 2 år Campus 67 2018 Gradsbenevnelse endret til Master of Science i UFU-vedtak 9/5-18. Vedtak om at den beskyttede tittelen sivilingeniør kan brukes på vitnemålet

TNM 4 Institutt for mikrosystemer 5SSI Joint International Master in Smart Systems Intergration VESTFOLD 580 Mastergrad iht §3, 2 år Campus 100 2013

TNM 4 Institutt for mikrosystemer PHDMNT PhD i anvendte mikro- og nanosystemer VESTFOLD 980 Doktorgrad, tidsnormert Campus 100 2010

TNM 5 Institutt for maritime operasjoner 3MD Bachelor i marinteknisk drift VESTFOLD 390 Bachelor studium Campus 100 1993 Ønske om etablering av Y-vei

TNM 5 Institutt for maritime operasjoner 3NA Bachelor i nautikk VESTFOLD 390 Bachelor studium Campus 100 1993 Ønske om etablering av Y-vei

TNM 5 Institutt for maritime operasjoner 3SL Bachelor i skipsfart og logistikk VESTFOLD 390 Bachelor studium Campus 100 2004

TNM 5 Institutt for maritime operasjoner 5SMM Master i maritim ledelse VESTFOLD 580 Mastergrad iht §3, 2 år Campus 100 2011 Master of Science

TNM 5 Institutt for maritime operasjoner 5SMMI Master i maritim ledelse, Industry Master VESTFOLD 580 Mastergrad iht §3, 2 år Campus 100 2019 Master of Science

TNM 5 Institutt for maritime operasjoner PHDNAUT Ph.d.-program i nautiske operasjoner: Fellesgrad VESTFOLD 980 Doktorgrad, tidsnormert Campus 100 2016

TNM 5 Institutt for maritime operasjoner Bachelor i Maritime Management: Fellesgrad VESTFOLD 390 Bachelor studium Campus 100 2019 Pilot NY fra 2019

TNM 6 Institutt for realfag og industrisystemer BACHDATA Bachelor i ingeniørfag, data KONGSBERG 390 Bachelor studium Campus 100 2003

TNM 6 Institutt for realfag og industrisystemer BACHELEKTR Bachelor i ingeniørfag, elektro KONGSBERG 390 Bachelor studium Campus 100 2007

TNM 6 Institutt for realfag og industrisystemer BACHINDUST Y-vei, ingeniørfag, kybernetikk/mekatronikk KONGSBERG 390 Bachelor studium Campus 100 2013? 2008 Denne må da være nedlagt for flere år siden?

TNM 6 Institutt for realfag og industrisystemer BACHMASKIN Bachelor i ingeniørfag, maskin KONGSBERG 390 Bachelor studium Campus 100 2007

TNM 6 Institutt for realfag og industrisystemer BACHVANMIL Y-vei, ingeniørfag, maskin, vann- og miljøteknikk KONGSBERG 390 Bachelor studium Campus 100 2013? 2009 Denne må da være nedlagt for flere år siden?

TNM 6 Institutt for realfag og industrisystemer LREAL Lektorutdanning i realfag KONGSBERG 590 Mastergrad iht §4, 5 år Campus 100 2018 Utlyst men ikke igangsatt i 2016 og 2017

TNM 6 Institutt for realfag og industrisystemer MASEMBSYS Master in Systems Engineering with Embedded Systems KONGSBERG 580 Mastergrad iht §3, 2 år Campus 100 2012 Legges ned dersom MSc in Computer Science blir akkreditert. Fagområdet inntas i CS-programmet. Gradsbenevnelse endret til Master of Science i UFU-vedtak 9/5-18

TNM 6 Institutt for realfag og industrisystemer MASINDØK Mastergrad i Systems Engineering med industriell økonomi KONGSBERG 580 Mastergrad iht §3, 2 år Campus 100 2012 Gradsbenevnelse endret til Master of Science i UFU-vedtak 9/5-18

TNM 6 Institutt for realfag og industrisystemer MASSE Master i Systems Engineering KONGSBERG 580 Mastergrad iht §3, 2 år Campus 67 2006 Gradsbenevnelse endret til Master of Science i UFU-vedtak 9/5-18

TNM 6 Institutt for realfag og industrisystemer Master of Science in Computer Science KONGSBERG 580 Mastergrad iht §3, 2 år Campus 100 2019 NY fra 2019

TNM 6 Institutt for realfag og industrisystemer Master of Science in Computer Science, Industry Master KONGSBERG 580 Mastergrad iht §3, 2 år Campus 67 2019 NY fra 2019



Fakultet Institutt Stednavn Studieprogramkode Studieprogramnavn Campus Studienivå Nivåkode Organisering Andel heltid % Siste opptak Første opptak Eventuelle endringer for studieåret 2019/2020

HS 1 Institutt for sykepleie- og helsevitenskap 050 Bachelorstudium i sykepleie PORSGRUNN 390 Bachelor studium Campus 100 1998

HS 1 Institutt for sykepleie- og helsevitenskap 051 Bachelorstudium i sykepleie, deltid PORSGRUNN 390 Bachelor studium Campus 100 1998 Nullopptak i 2019/2020

HS 1 Institutt for sykepleie- og helsevitenskap BACHSYK-DR Bachelor i sykepleie DRAMMEN 390 Bachelor studium Campus 100 2015

HS 1 Institutt for sykepleie- og helsevitenskap BACHSYK-VE Bachelor i sykepleie VESTFOLD 390 Bachelor studium Campus 100 2015

HS 1 Institutt for sykepleie- og helsevitenskap GRS Bachelor i sykepleie VESTFOLD 390 Bachelor studium Campus 100 2014 1990

HS 1 Institutt for sykepleie- og helsevitenskap MAKS Master i avansert klinisk sykepleie, deltid DRAMMEN 570 Mastergrad iht §5 (erf.bas.), 1,5-2 år Nett/samling 50 2015

HS 1 Institutt for sykepleie- og helsevitenskap MAKS Master i avansert klinisk sykepleie, deltid VESTFOLD 570 Mastergrad iht §5 (erf.bas.), 1,5-2 år Nett/samling 50 2015

HS 1 Institutt for sykepleie- og helsevitenskap MAS Master i anestesisykepleie VESTFOLD 580 Mastergrad iht §3, 2 år Campus 100 2015

HS 1 Institutt for sykepleie- og helsevitenskap MASKLHE-D Master i klinisk helsearbeid, deltid DRAMMEN 570 Mastergrad iht §5 (erf.bas.), 1,5-2 år Nett/samling 50 2005

HS 1 Institutt for sykepleie- og helsevitenskap MIS Master i intensivsykepleie VESTFOLD 580 Mastergrad iht §3, 2 år Campus 100 2015

HS 1 Institutt for sykepleie- og helsevitenskap MJO Master i jordmorfag VESTFOLD 570 Mastergrad iht §5 (erf.bas.), 1,5-2 år Campus 100 2012

HS 1 Institutt for sykepleie- og helsevitenskap PHDHEALTH Ph.d. i personorientert helsearbeid DRAMMEN 980 Doktorgrad, tidsnormert Campus 100 2014

HS 1 Institutt for sykepleie- og helsevitenskap VOP Videreutdanning i operasjonssykepleie VESTFOLD 580 Mastergrad iht §3, 2 år Campus 100 1999

HS 2 Institutt for optometri, radiografi og lysdesign BACHLYSDES Bachelor i lysdesign KONGSBERG 390 Bachelor studium Campus 100 2007

HS 2 Institutt for optometri, radiografi og lysdesign BACHOPTO Bachelor i optometri KONGSBERG 390 Bachelor studium Campus 100 2003

HS 2 Institutt for optometri, radiografi og lysdesign BACHRADIO Bachelor i radiografi DRAMMEN 390 Bachelor studium Campus 100 2004

HS 2 Institutt for optometri, radiografi og lysdesign MASOPTO Master i optometri og synsvitenskap KONGSBERG 580 Mastergrad iht §3, 2 år Campus 100 2012

HS 2 Institutt for optometri, radiografi og lysdesign MASOPTO-D Master i optometri og synsvitenskap - deltid KONGSBERG 580 Mastergrad iht §3, 2 år Campus 50 2012

HS 2 Institutt for optometri, radiografi og lysdesign MASYNPED-D Master i synspedagogikk og synsrehabilitering - deltid KONGSBERG 580 Mastergrad iht §3, 2 år Campus 50 2015

HS 3 Institutt for helse-, sosial- og velferdsfag 060 Bachelorstudium i  vernepleie PORSGRUNN 390 Bachelor studium Campus 100 1998

HS 3 Institutt for helse-, sosial- og velferdsfag 061 Bachelorstudium i vernepleie, deltid 4 år PORSGRUNN 390 Bachelor studium Nett/samling 75 2001

HS 3 Institutt for helse-, sosial- og velferdsfag 070 Bachelorstudium barnevern i et flerkulturelt samfunn PORSGRUNN 390 Bachelor studium Campus 100 1998

HS 3 Institutt for helse-, sosial- og velferdsfag 981 Masterstudium i forebyggende arbeid med barn og unge PORSGRUNN 580 Mastergrad iht §3, 2 år Campus 100 2018 2007 Nedlegges i 2019

HS 3 Institutt for helse-, sosial- og velferdsfag MHA Master i helsefremmende arbeid VESTFOLD 570 Mastergrad iht §5 (erf.bas.), 1,5-2 år Campus 50 2018 2005 Nedlegges i 2019

HS 3 Institutt for helse-, sosial- og velferdsfag Master i helse og samfunn PORSGRUNN 580 Mastergrad iht §3, 2 år Campus 2019 Opprettes i 2019

HH 0 Handelshøyskolen ITIS Bachelor i IT og Informasjonssystemer BO 390 Bachelor studium Campus 100 2018

HH 0 Handelshøyskolen ITIS Bachelor i IT og Informasjonssystemer RINGERIKE 390 Bachelor studium Campus 100 2018

HH 0 Handelshøyskolen ITIS Bachelor i IT og Informasjonssystemer VESTFOLD 390 Bachelor studium Campus 100 2018

HH 0 Handelshøyskolen OKLED Bachelor i økonomi og ledelse BO 390 Bachelor studium Campus 100 2018

HH 0 Handelshøyskolen OKLED Bachelor i økonomi og ledelse DRAMMEN 390 Bachelor studium Campus 100 2018

HH 0 Handelshøyskolen OKLED Bachelor i økonomi og ledelse KONGSBERG 390 Bachelor studium Campus 100 2018

HH 0 Handelshøyskolen OKLED Bachelor i økonomi og ledelse RINGERIKE 390 Bachelor studium Campus 100 2018

HH 0 Handelshøyskolen OKLED Bachelor i økonomi og ledelse VESTFOLD 390 Bachelor studium Campus 100 2018

HH 1 Institutt for økonomi og IT 102 Bachelorstudium i revisjon BO 390 Bachelor studium Campus 100 1977 0-opptak som 2018

HH 1 Institutt for økonomi og IT 317 Bachelorstudium i turisme og ledelse BO 390 Bachelor studium Campus 100 2016 2001 Er samordnet til nytt program internasjonal markedsføring og reiseliv 

HH 1 Institutt for økonomi og IT 359 Bachelorstudium i internasjonal markedsføring BO 390 Bachelor studium Campus 100 2017 2000 Er samordnet til nytt program internasjonal markedsføring og reiseliv 

HH 1 Institutt for økonomi og IT 360 Bachelorstudium i internasjonal markedsføring og reiseliv BO 390 Bachelor studium Campus 100 2018 Nytt samordnet program

HH 1 Institutt for økonomi og IT 368 Bachelorstudium i eiendomsmegling BO 390 Bachelor studium Campus 100 2007

HH 1 Institutt for økonomi og IT 369 Bachelorstudium i økonomi og administrasjon BO 390 Bachelor studium Campus 100 2001

HH 1 Institutt for økonomi og IT 395 Bachelorstudium i informatikk BO 390 Bachelor studium Campus 100 2016 2000 0-opptak som 2018

HH 1 Institutt for økonomi og IT 449 IT og informasjonssystemer, bachelor BO 390 Bachelor studium Campus 100 2000

HH 1 Institutt for økonomi og IT 895 Bachelorstudium i innovasjon og entreprenørskap BO 390 Bachelor studium Campus 100 2006

HH 2 Institutt for industriell økonomi, strategi og statsvitenskap BACHSTATVI Bachelor i statsvitenskap DRAMMEN 390 Bachelor studium Campus 100 2003

HH 2 Institutt for industriell økonomi, strategi og statsvitenskap BACHVISKOM Bachelor i visuell kommunikasjon DRAMMEN 390 Bachelor studium Campus 100 2004

HH 2 Institutt for industriell økonomi, strategi og statsvitenskap BACHØKADD Bachelor i økonomi og ledelse, Drammen DRAMMEN 390 Bachelor studium Campus 100 2015 2013 Samordnet og skal legges ned

HH 2 Institutt for industriell økonomi, strategi og statsvitenskap BACHØKADK Bachelor i økonomi og ledelse, Kongsberg KONGSBERG 390 Bachelor studium Campus 100 2015 2003 samordnet og skal legges ned

HH 2 Institutt for industriell økonomi, strategi og statsvitenskap MASTSIVØKK Siviløkonom - integrert 5-årig studium, Kongsberg KONGSBERG 590 Mastergrad iht §4, 5 år Campus 100 2015 2009 0-opptak som 2018

HH 2 Institutt for industriell økonomi, strategi og statsvitenskap SIVØKLEDK Siviløkonom - integrert 5-årig studium, Kongsberg KONGSBERG 590 Mastergrad iht §4, 5 år Campus 100 2016 0-opptak som 2018

HH 2 Institutt for industriell økonomi, strategi og statsvitenskap ØKLEDD Bachelor i økonomi og ledelse, Drammen DRAMMEN 390 Bachelor studium Campus 100 2016

HH 2 Institutt for industriell økonomi, strategi og statsvitenskap ØKLEDK Bachelor i økonomi og ledelse, Kongsberg KONGSBERG 390 Bachelor studium Campus 100 2016

HH 3 Institutt for økonomi, markedsføring og jus BACHIKT Bachelor i IT og informasjonssystemer RINGERIKE 390 Bachelor studium Campus 100 2015 2003 Samordnet og skal legges ned

HH 3 Institutt for økonomi, markedsføring og jus BACHJULE Bachelor i jus og ledelse RINGERIKE 390 Bachelor studium Campus 100 2005 Samordnet og skal legges ned - erstattes av forretningsjus og økonomi 

HH 3 Institutt for økonomi, markedsføring og jus BACHJUSS Bachelor i jus RINGERIKE 390 Bachelor studium Campus 100 2011

HH 3 Institutt for økonomi, markedsføring og jus BACHMARKF Bachelor i markedsføring RINGERIKE 390 Bachelor studium Campus 100 2016 2012 Nytt navn markedsføringsledelse

HH 3 Institutt for økonomi, markedsføring og jus BACHMFLED Bachelor i markedsføringsledelse RINGERIKE 390 Bachelor studium Campus 100 2017

HH 3 Institutt for økonomi, markedsføring og jus BACH-REIS Bachelor i reiselivsledelse RINGERIKE 390 Bachelor studium Campus 100 2015 2006 0-opptak som 2018/legges ned

HH 3 Institutt for økonomi, markedsføring og jus BACHWEBDES Bachelor i dynamisk webdesign RINGERIKE 390 Bachelor studium Campus 100 2015 2010 0-opptak som 2018/legges ned

HH 3 Institutt for økonomi, markedsføring og jus BACHØKADH Bachelor i økonomi og ledelse, Ringerike RINGERIKE 390 Bachelor studium Campus 100 2015 2003 Samordnet og skal legges ned

HH 3 Institutt for økonomi, markedsføring og jus ITR Bachelor i IT og informasjonssystemer (Ringerike) RINGERIKE 390 Bachelor studium Campus 100 2017 2016 Samordnet og skal legges ned

HH 3 Institutt for økonomi, markedsføring og jus JUSØKR Bachelor i forretningsjus og økonomi RINGERIKE 390 Bachelor studium Campus 100 2017

HH 3 Institutt for økonomi, markedsføring og jus MASIVØKLED Master i økonomi og ledelse, Siviløkonom RINGERIKE 580 Mastergrad iht §3, 2 år Campus 100 2016

HH 3 Institutt for økonomi, markedsføring og jus MASTSIV Master i økonomi og ledelse - Siviløkonom RINGERIKE 580 Mastergrad iht §3, 2 år Nett/samling 100 2015 2007 Samordnet og skal legges ned

HH 3 Institutt for økonomi, markedsføring og jus MASTSIV-D Master i økonomi og ledelse - Siviløkonom, deltid RINGERIKE 580 Mastergrad iht §3, 2 år Nett/samling 50 2013 2007 Nedlagt

HH 3 Institutt for økonomi, markedsføring og jus MASTSIVØK Siviløkonom - integrert 5-årig studium, Ringerike RINGERIKE 590 Mastergrad iht §4, 5 år Campus 100 2015 2007 0-opptak som i 2018

HH 3 Institutt for økonomi, markedsføring og jus MASTØA Master i økonomi og ledelse RINGERIKE 580 Mastergrad iht §3, 2 år Nett/samling 100 2015 2004 Samordnet og skal legges ned

HH 3 Institutt for økonomi, markedsføring og jus MASØKLED Master i økonomi og ledelse RINGERIKE 580 Mastergrad iht §3, 2 år Campus 100 2016

HH 3 Institutt for økonomi, markedsføring og jus PHDMAR PhD in Marketing Management RINGERIKE 980 Doktorgrad, tidsnormert Campus 75 2014 Fellesaktiviteter planlegges i hovedsak i Drammen, krever lokaliteter

HH 3 Institutt for økonomi, markedsføring og jus SIVØKLEDR Siviløkonom - integrert 5-årig studium, Ringerike RINGERIKE 590 Mastergrad iht §4, 5 år Campus 100 2016

HH 3 Institutt for økonomi, markedsføring og jus ØKLEDR Bachelor i økonomi og ledelse, Ringerike RINGERIKE 390 Bachelor studium Campus 100 2016 Samordnet og skal legges ned

HH 4 Institutt for økonomi, historie og samfunnsvitenskap 481 Bachelorstudium i historie BO 390 Bachelor studium Campus 100 2002 0-opptak 2019 - Plassene skal gradvis overføres økonomi og ledelse, eiendomsmegling og innovasjon og entreprenørskap - alle i Bø

HH 4 Institutt for økonomi, historie og samfunnsvitenskap BRR-B Bachelor i regnskap og revisjon VESTFOLD 390 Bachelor studium Campus 100 2012 0-opptak som 2018

HH 4 Institutt for økonomi, historie og samfunnsvitenskap HISB Bachelor i historie BO 390 Bachelor studium Campus 100 2018 0-opptak 2019 - Plassene skal gradvis overføres økonomi og ledelse, eiendomsmegling og innovasjon og entreprenørskap - alle i Bø

HH 4 Institutt for økonomi, historie og samfunnsvitenskap HISB Bachelor i historie VESTFOLD 390 Bachelor studium Campus 100 2018

HH 4 Institutt for økonomi, historie og samfunnsvitenskap HIS-B Bachelor i historie VESTFOLD 390 Bachelor studium Campus 100 2003

HH 4 Institutt for økonomi, historie og samfunnsvitenskap INF-B Bachelor i informasjonssystemer og IT-ledelse VESTFOLD 390 Bachelor studium Campus 100 2015 2006 Samordnet og skal legges ned

HH 4 Institutt for økonomi, historie og samfunnsvitenskap ITV Bachelor i IT og Informasjonssystemer (Vestfold) VESTFOLD 390 Bachelor studium Campus 100 2016 Samordnet og skal legges ned

HH 4 Institutt for økonomi, historie og samfunnsvitenskap MAIL Master i innovasjon og ledelse VESTFOLD 580 Mastergrad iht §3, 2 år Campus 100 2013 Dette skal være § 5 master

HH 4 Institutt for økonomi, historie og samfunnsvitenskap MAIL-D Master i innovasjon og ledelse, deltid VESTFOLD 580 Mastergrad iht §3, 2 år Campus 50 2014 Dette skal være § 5 master

HH 4 Institutt for økonomi, historie og samfunnsvitenskap MHIS Lektorutdanning i historie VESTFOLD 590 Mastergrad iht §4, 5 år Campus 100 2013

HH 4 Institutt for økonomi, historie og samfunnsvitenskap SAMAS Tverrfaglig master i samfunnsvitenskap (får nytt navn) VESTFOLD 580 Mastergrad iht §3, 2 år Campus 100 2008 0-opptak 2018, oppstart med nytt navn 2019

HH 4 Institutt for økonomi, historie og samfunnsvitenskap SAMAS-D Tverrfaglig master i samfunnsvitenskap - deltid (får nytt navn) VESTFOLD 580 Mastergrad iht §3, 2 år Campus 50 2017 0-opptak 2018, vurderes oppstart med nytt navn 2019 (mulig kun heltid)

HH 4 Institutt for økonomi, historie og samfunnsvitenskap SOS-B Bachelor i sosiologi VESTFOLD 390 Bachelor studium Campus 100 2003

HH 4 Institutt for økonomi, historie og samfunnsvitenskap ØKA-B Bachelor i økonomi og administrasjon VESTFOLD 390 Bachelor studium Campus 100 2015 2002 Samordnet og skal legges ned

HH 4 Institutt for økonomi, historie og samfunnsvitenskap ØKLEDV Bachelor i økonomi og ledelse, Vestfold VESTFOLD 390 Bachelor studium Campus 100 2016 Samordnet og skal legges ned

HH 3 Institutt for økonomi, markedsføring og jus Master in management information systems (MIS). Navn ikke endelig besluttetRINGERIKE 580 Mastergrad iht §3, 2 år Campus 100 2019 NYTT

TNM 1 Institutt for natur, helse og miljø 315 Bachelor i natur og miljø BO 390 Bachelor studium Campus 100 2017 Mulig navneendring og oppretting av ny studieretning i GIS

TNM 1 Institutt for natur, helse og miljø 388 Bachelor i økologi og naturforvaltning BO 390 Bachelor studium Campus 100 2016 1998

TNM 1 Institutt for natur, helse og miljø 447 Bachelor i natur, miljø og friluftsliv BO 390 Bachelor studium Campus 100 2002

TNM 1 Institutt for natur, helse og miljø 448 Bachelor i forurensning og miljø BO 390 Bachelor studium Campus 100 2016 2001

TNM 1 Institutt for natur, helse og miljø 861 Master i natur-, helse- og miljøvern, tilrettelagt for lærere BO 580 Mastergrad iht §3, 2 år Campus 100 2013? 2006 Nedlagt 2017. Har ikke vært opptak på flere år

TNM 1 Institutt for natur, helse og miljø 918 Master i natur-, helse- og miljøvern BO 580 Mastergrad iht §3, 2 år Campus 100 2003
Mulig navneendring og etablering av deltidsstudium samt mulig etablering av en arbeidslivsrettet studieretning. Gradsbenevnelse endret til Master of 

Science i UFU-vedtak 9/5-18

TNM 1 Institutt for natur, helse og miljø 922 Akvatisk økologi BO 580 Mastergrad iht §3, 2 år Campus 100 2017 2014

TNM 1 Institutt for natur, helse og miljø 926 Master of Environmental Science BO 580 Mastergrad iht §3, 2 år Campus 100 2012 Gradsbenevnelse endret til Master of Science i UFU-vedtak 9/5-18

TNM 1 Institutt for natur, helse og miljø 5921 Master i Alpine Ecology BO 580 Mastergrad iht §3, 2 år Campus 100 2016? 2015 Dette er en internasjonal fellesgrad. Den er søkt nedlagt pga samarbeidsproblemer.

TNM 1 Institutt for natur, helse og miljø PHD-ØKOLOG Ph.d. i økologi BO 980 Doktorgrad, tidsnormert Campus 100 2011

TNM 2 Institutt for elektro, IT og kybernetikk 6 Elkraftteknikk, 3-årig ingeniørutdanning - bachelor PORSGRUNN 390 Bachelor studium Campus 100 1987 Mulig endring av navn

TNM 2 Institutt for elektro, IT og kybernetikk 90 Informatikk og automatisering, 3-årig ingeniørutdanning - bachelor PORSGRUNN 390 Bachelor studium Campus 100 2000

TNM 2 Institutt for elektro, IT og kybernetikk 941 Master of Science, Industrial IT and Automation PORSGRUNN 580 Mastergrad iht §3, 2 år Campus 100 1987 Mulig endring av navn. Vedtak om at den beskyttede tittelen sivilingeniør kan brukes på vitnemålet

TNM 2 Institutt for elektro, IT og kybernetikk 1943 Master of Science, Industrial IT and Automation, Online Programme PORSGRUNN 580 Mastergrad iht §3, 2 år Desentralisert 50 2015
Vedtak om at den beskyttede tittelen sivilingeniør kan brukes på vitnemålet

TNM 2 Institutt for elektro, IT og kybernetikk 1950 Master of Science, Industrial IT and Automation, Industry Master PORSGRUNN 580 Mastergrad iht §3, 2 år Desentralisert 67 2018
Vedtak om at den beskyttede tittelen sivilingeniør kan brukes på vitnemålet

TNM 2 Institutt for elektro, IT og kybernetikk 1945 Master of Science, Electrical Power Engineering PORSGRUNN 580 Mastergrad iht §3, 2 år Campus 100 2016 Endring av opptakskrav. Vedtak om at den beskyttede tittelen sivilingeniør kan brukes på vitnemålet



TNM 3 Institutt for prosess-, energi- og miljøteknologi 3 Byggdesign, 3-årig ingeniørutdanning - bachelor PORSGRUNN 390 Bachelor studium Campus 100 1987
Ønske om sammenslåing med Plan og infrastruktur til ett enkelt program med to studieretninger. Dagens emneportefølje vil i stor grad beholdes, men 

med noen endringer som følge av endelig rapport etter tilsyn fra NOKUT

TNM 3 Institutt for prosess-, energi- og miljøteknologi 12 Maskinteknisk design, 3-årig ingeniørutdanning - bachelor PORSGRUNN 390 Bachelor studium Campus 100 1987

TNM 3 Institutt for prosess-, energi- og miljøteknologi 33 Plan og infrastruktur, 3-årig ingeniørutdanning - bachelor PORSGRUNN 390 Bachelor studium Campus 100 2012
Ønske om sammenslåing med Byggdesign til ett enkelt program med to studieretninger. Dagens emneportefølje vil i stor grad beholdes, men med 

noen endringer som følge av endelig rapport etter tilsyn fra NOKUT

TNM 3 Institutt for prosess-, energi- og miljøteknologi 688 Ren energi- og prossteknologi PORSGRUNN 390 Bachelor studium Campus 100 2003

TNM 3 Institutt for prosess-, energi- og miljøteknologi 940 Master of Science, Process Technology PORSGRUNN 580 Mastergrad iht §3, 2 år Campus 100 1987 Vedtak om at den beskyttede tittelen sivilingeniør kan brukes på vitnemålet

TNM 3 Institutt for prosess-, energi- og miljøteknologi 942 Master of Science, Energy and Environmental Technology PORSGRUNN 580 Mastergrad iht §3, 2 år Campus 100 1987 Vedtak om at den beskyttede tittelen sivilingeniør kan brukes på vitnemålet

TNM 3 Institutt for prosess-, energi- og miljøteknologi 1944 Master of Science, Process Technology, Online Programme PORSGRUNN 580 Mastergrad iht §3, 2 år Desentralisert 50 2016
Vedtak om at den beskyttede tittelen sivilingeniør kan brukes på vitnemålet

TNM 3 Institutt for prosess-, energi- og miljøteknologi 1946
Master of Science, Energy and Environmental Technology, Online 

Programme
PORSGRUNN 580 Mastergrad iht §3, 2 år Desentralisert 50 2016

Vedtak om at den beskyttede tittelen sivilingeniør kan brukes på vitnemålet

TNM 3 Institutt for prosess-, energi- og miljøteknologi PHD-TF PhD-program i prosess-, energi- og automatiseringsteknikk PORSGRUNN 980 Doktorgrad, tidsnormert Campus 100 2009

TNM 4 Institutt for mikrosystemer 3DA Bachelor i ingeniørfag, dataingeniør - sikkerhet og nettverk VESTFOLD 390 Bachelor studium Campus 100 1997

TNM 4 Institutt for mikrosystemer 3EA Bachelor i ingeniørfag, elektro-automasjon og robotikk VESTFOLD 390 Bachelor studium Campus 100 1990

TNM 4 Institutt for mikrosystemer 3EN Bachelor i ingeniørfag, elektronikk VESTFOLD 390 Bachelor studium Campus 100 2016? 1990 Det tas ikke opp studenter til dette studieprogrammet. Går ut i fra at det er søkt nedlagt.

TNM 4 Institutt for mikrosystemer 3MNT Bachelor i ingeniørfag, anvendt mikro- og nanoteknologi VESTFOLD 390 Bachelor studium Campus 100 2008

TNM 4 Institutt for mikrosystemer 3PD Bachelor i ingeniørfag, SMART produktdesign VESTFOLD 390 Bachelor studium Campus 100 2005

TNM 4 Institutt for mikrosystemer 5MNST Master i mikro- og nanosystemteknologi VESTFOLD 580 Mastergrad iht §3, 2 år Campus 100 2011 Endring av navn og  opptakskrav. Vedtak om at den beskyttede tittelen sivilingeniør kan brukes på vitnemålet

TNM 4 Institutt for mikrosystemer 5MNSTI Master i mikro- og nanosystemteknologi, Industry Master VESTFOLD 580 Mastergrad iht §3, 2 år Campus 67 2018
Gradsbenevnelse endret til Master of Science i UFU-vedtak 9/5-18. Vedtak om at den beskyttede tittelen sivilingeniør kan brukes på vitnemålet

TNM 4 Institutt for mikrosystemer 5SSI Joint International Master in Smart Systems Intergration VESTFOLD 580 Mastergrad iht §3, 2 år Campus 100 2013

TNM 4 Institutt for mikrosystemer PHDMNT PhD i anvendte mikro- og nanosystemer VESTFOLD 980 Doktorgrad, tidsnormert Campus 100 2010

TNM 5 Institutt for maritime operasjoner 3MD Bachelor i marinteknisk drift VESTFOLD 390 Bachelor studium Campus 100 1993 Ønske om etablering av Y-vei

TNM 5 Institutt for maritime operasjoner 3NA Bachelor i nautikk VESTFOLD 390 Bachelor studium Campus 100 1993 Ønske om etablering av Y-vei

TNM 5 Institutt for maritime operasjoner 3SL Bachelor i skipsfart og logistikk VESTFOLD 390 Bachelor studium Campus 100 2004

TNM 5 Institutt for maritime operasjoner 5SMM Master i maritim ledelse VESTFOLD 580 Mastergrad iht §3, 2 år Campus 100 2011 Master of Science

TNM 5 Institutt for maritime operasjoner 5SMMI Master i maritim ledelse, Industry Master VESTFOLD 580 Mastergrad iht §3, 2 år Campus 100 2019 Master of Science

TNM 5 Institutt for maritime operasjoner PHDNAUT Ph.d.-program i nautiske operasjoner: Fellesgrad VESTFOLD 980 Doktorgrad, tidsnormert Campus 100 2016

TNM 5 Institutt for maritime operasjoner Bachelor i Maritime Management: Fellesgrad VESTFOLD 390 Bachelor studium Campus 100 2019 NY fra 2019

TNM 6 Institutt for realfag og industrisystemer BACHDATA Bachelor i ingeniørfag, data KONGSBERG 390 Bachelor studium Campus 100 2003

TNM 6 Institutt for realfag og industrisystemer BACHELEKTR Bachelor i ingeniørfag, elektro KONGSBERG 390 Bachelor studium Campus 100 2007

TNM 6 Institutt for realfag og industrisystemer BACHINDUST Y-vei, ingeniørfag, kybernetikk/mekatronikk KONGSBERG 390 Bachelor studium Campus 100 2013? 2008

TNM 6 Institutt for realfag og industrisystemer BACHMASKIN Bachelor i ingeniørfag, maskin KONGSBERG 390 Bachelor studium Campus 100 2007

TNM 6 Institutt for realfag og industrisystemer BACHVANMIL Y-vei, ingeniørfag, maskin, vann- og miljøteknikk KONGSBERG 390 Bachelor studium Campus 100 2013? 2009

TNM 6 Institutt for realfag og industrisystemer LREAL Lektorutdanning i realfag KONGSBERG 590 Mastergrad iht §4, 5 år Campus 100 2018 Utlyst men ikke igangsatt i 2016 og 2017

TNM 6 Institutt for realfag og industrisystemer MASEMBSYS Master in Systems Engineering with Embedded Systems KONGSBERG 580 Mastergrad iht §3, 2 år Campus 100 2012
Legges ned dersom MSc in Computer Science blir akkreditert. Fagområdet inntas i CS-programmet. Gradsbenevnelse endret til Master of Science i UFU-

vedtak 9/5-18

TNM 6 Institutt for realfag og industrisystemer MASINDØK Mastergrad i Systems Engineering med industriell økonomi KONGSBERG 580 Mastergrad iht §3, 2 år Campus 100 2012 Gradsbenevnelse endret til Master of Science i UFU-vedtak 9/5-18

TNM 6 Institutt for realfag og industrisystemer MASSE Master i Systems Engineering KONGSBERG 580 Mastergrad iht §3, 2 år Campus 67 2006 Gradsbenevnelse endret til Master of Science i UFU-vedtak 9/5-18

TNM 6 Institutt for realfag og industrisystemer Master of Science in Computer Science KONGSBERG 580 Mastergrad iht §3, 2 år Campus 100 2019 NY fra 2019

TNM 6 Institutt for realfag og industrisystemer Master of Science in Computer Science, Industry Master KONGSBERG 580 Mastergrad iht §3, 2 år Campus 67 2019 NY fra 2019

HIU 0 Fakultet for humaniora, idretts- og utdanningsvitenskap ALL Allmennlærerutdanning VESTFOLD 480 Fireårig studium Campus 100 2009 1987 -

HIU 0 Fakultet for humaniora, idretts- og utdanningsvitenskap BLU Bachelor - barnehagelærerutdanning VESTFOLD 390 Bachelor studium Campus 100 2013 Nei

HIU 0 Fakultet for humaniora, idretts- og utdanningsvitenskap BLU-BU Bachelor - barnehagelærerutdanning DRAMMEN 390 Bachelor studium Campus 100 2014 Nei

HIU 0 Fakultet for humaniora, idretts- og utdanningsvitenskap BLU-D Bachelor - barnehagelærerutdanning, deltid VESTFOLD 390 Bachelor studium Campus 75 2013 Nei

HIU 0 Fakultet for humaniora, idretts- og utdanningsvitenskap BLUHEL Bachelor barnehagelærerutdanning DRAMMEN 390 Bachelor studium Campus 100 2018 Nei

HIU 0 Fakultet for humaniora, idretts- og utdanningsvitenskap BLUHEL Bachelor barnehagelærerutdanning NOTODDEN 390 Bachelor studium Campus 100 2018 Nei

HIU 0 Fakultet for humaniora, idretts- og utdanningsvitenskap BLUHEL Bachelor barnehagelærerutdanning PORSGRUNN 390 Bachelor studium Campus 100 2018 Nei

HIU 0 Fakultet for humaniora, idretts- og utdanningsvitenskap BLUHEL Bachelor barnehagelærerutdanning VESTFOLD 390 Bachelor studium Campus 100 2018 Nei

HIU 0 Fakultet for humaniora, idretts- og utdanningsvitenskap BLUSN Bachelor barnehagelærerutdanning, samling- og nettbasert NOTODDEN 390 Bachelor studium Desentralisert 75 2018 Nei

HIU 0 Fakultet for humaniora, idretts- og utdanningsvitenskap BLUSN Bachelor barnehagelærerutdanning, samling- og nettbasert PORSGRUNN 390 Bachelor studium Desentralisert 75 2018 Nei

HIU 0 Fakultet for humaniora, idretts- og utdanningsvitenskap 135 Bachelorstudium  - arbeidsplassbasert barnehagelærerutdanning NotoddenNOTODDEN 390 Bachelor studium Campus 75 2015 2013 -

HIU 0 Fakultet for humaniora, idretts- og utdanningsvitenskap 131 Bachelorstudium  - barnehagelærer samlingsbasert NOTODDEN 390 Bachelor studium Desentralisert 75 2000 Nei

HIU 0 Fakultet for humaniora, idretts- og utdanningsvitenskap 130 Bachelorstudium - barnehagelærer  Notodden NOTODDEN 390 Bachelor studium Campus 100 1996 Nei

HIU 0 Fakultet for humaniora, idretts- og utdanningsvitenskap 133 Bachelorstudium - barnehagelærer Porsgrunn PORSGRUNN 390 Bachelor studium Campus 100 2001 Nei

HIU 0 Fakultet for humaniora, idretts- og utdanningsvitenskap GLU1 Grunnskolelærerutdanning 1.-7. trinn DRAMMEN 480 Fireårig studium Campus 100 2016 2010 -

HIU 0 Fakultet for humaniora, idretts- og utdanningsvitenskap GLU1-7 Grunnskolelærerutdanning 1.-7. trinn VESTFOLD 480 Fireårig studium Campus 100 2016 2010 -

HIU 0 Fakultet for humaniora, idretts- og utdanningsvitenskap GLU1-7S Grunnskolelærerutdanning 1.-7. trinn VESTFOLD 480 Fireårig studium Nett/samling 100 2015 2015 -

HIU 0 Fakultet for humaniora, idretts- og utdanningsvitenskap GLU1-7E Grunnskolelærerutdanning 1.-7. trinn, estetisk modell VESTFOLD 480 Fireårig studium Campus 100 2016 2012 -

HIU 0 Fakultet for humaniora, idretts- og utdanningsvitenskap 547 Grunnskolelærerutdanning 1-7 NOTODDEN 480 Fireårig studium Campus 100 2016 2010 -

HIU 0 Fakultet for humaniora, idretts- og utdanningsvitenskap 551 Grunnskolelærerutdanning 1-7 desentralisert NOTODDEN 480 Fireårig studium Nett/samling 80 2016 2010 -

HIU 0 Fakultet for humaniora, idretts- og utdanningsvitenskap 550 Grunnskolelærerutdanning 1-7 nett NOTODDEN 480 Fireårig studium Desentralisert 80 2016 2010 -

HIU 0 Fakultet for humaniora, idretts- og utdanningsvitenskap 548 Grunnskolelærerutdanning 1-7 Porsgrunn PORSGRUNN 480 Fireårig studium Campus 100 2016 2010 -

HIU 0 Fakultet for humaniora, idretts- og utdanningsvitenskap GLU2 Grunnskolelærerutdanning 5.-10. trinn DRAMMEN 480 Fireårig studium Campus 100 2016 2010 -

HIU 0 Fakultet for humaniora, idretts- og utdanningsvitenskap GLU5-10N Grunnskolelærerutdanning 5.-10. trinn - Norsk og samfunnsfagsmodell VESTFOLD 480 Fireårig studium Campus 100 2016 2012 -

HIU 0 Fakultet for humaniora, idretts- og utdanningsvitenskap GLU5-10R Grunnskolelærerutdanning 5.-10. trinn - Realfagsmodell VESTFOLD 480 Fireårig studium Campus 100 2016 2012 -

HIU 0 Fakultet for humaniora, idretts- og utdanningsvitenskap 655 Grunnskolelærerutdanning 5-10, Notodden og desentralisert NOTODDEN 480 Fireårig studium Nett/samling 100 2016 2011 -

HIU 0 Fakultet for humaniora, idretts- og utdanningsvitenskap 651 Grunnskolelærerutdanning 5-10, Porsgunn PORSGRUNN 480 Fireårig studium Campus 100 2016 2010 -

HIU 0 Fakultet for humaniora, idretts- og utdanningsvitenskap 657 Grunnskolelærerutdanning 5-10. trinn, nettbasert NOTODDEN 480 Fireårig studium Desentralisert 100 2016 2011 -

HIU 0 Fakultet for humaniora, idretts- og utdanningsvitenskap MGLU1 Grunnskolelærerutdanning for trinn 1-7 DRAMMEN 590 Mastergrad iht §4, 5 år Campus 100 2017 Endring på emneplannivå mht konkretisering av Profesjonsfaglig digital kompetanse og praksis i alle fag

HIU 0 Fakultet for humaniora, idretts- og utdanningsvitenskap MGLU1 Grunnskolelærerutdanning for trinn 1-7 NOTODDEN 590 Mastergrad iht §4, 5 år Campus 100 2017 Endring på emneplannivå mht konkretisering av Profesjonsfaglig digital kompetanse og praksis i alle fag

HIU 0 Fakultet for humaniora, idretts- og utdanningsvitenskap MGLU1 Grunnskolelærerutdanning for trinn 1-7 PORSGRUNN 590 Mastergrad iht §4, 5 år Campus 100 2017 Endring på emneplannivå mht konkretisering av Profesjonsfaglig digital kompetanse og praksis i alle fag

HIU 0 Fakultet for humaniora, idretts- og utdanningsvitenskap MGLU1 Grunnskolelærerutdanning for trinn 1-7 VESTFOLD 590 Mastergrad iht §4, 5 år Campus 100 2017 Endring på emneplannivå mht konkretisering av Profesjonsfaglig digital kompetanse og praksis i alle fag

HIU 0 Fakultet for humaniora, idretts- og utdanningsvitenskap MGLU1 Grunnskolelærerutdanning for trinn 1-7 NETT 590 Mastergrad iht §4, 5 år Nett/samling 100 2017 Endring på emneplannivå mht konkretisering av Profesjonsfaglig digital kompetanse og praksis i alle fag

HIU 0 Fakultet for humaniora, idretts- og utdanningsvitenskap MGLU2 Grunnskolelærerutdanning for trinn 5-10 DRAMMEN 590 Mastergrad iht §4, 5 år Campus 100 2017 Endring på emneplannivå mht konkretisering av Profesjonsfaglig digital kompetanse og praksis i alle fag

HIU 0 Fakultet for humaniora, idretts- og utdanningsvitenskap MGLU2 Grunnskolelærerutdanning for trinn 5-10 NOTODDEN 590 Mastergrad iht §4, 5 år Campus 100 2017 Endring på emneplannivå mht konkretisering av Profesjonsfaglig digital kompetanse og praksis i alle fag

HIU 0 Fakultet for humaniora, idretts- og utdanningsvitenskap MGLU2 Grunnskolelærerutdanning for trinn 5-10 PORSGRUNN 590 Mastergrad iht §4, 5 år Campus 100 2017 Endring på emneplannivå mht konkretisering av Profesjonsfaglig digital kompetanse og praksis i alle fag

HIU 0 Fakultet for humaniora, idretts- og utdanningsvitenskap MGLU2 Grunnskolelærerutdanning for trinn 5-10 VESTFOLD 590 Mastergrad iht §4, 5 år Campus 100 2017 Endring på emneplannivå mht konkretisering av Profesjonsfaglig digital kompetanse og praksis i alle fag

HIU 0 Fakultet for humaniora, idretts- og utdanningsvitenskap MGLU2 Grunnskolelærerutdanning for trinn 5-10 NETT 590 Mastergrad iht §4, 5 år Nett/samling 100 2017 Endring på emneplannivå mht konkretisering av Profesjonsfaglig digital kompetanse og praksis i alle fag

HIU 3 Fakultet for humaniora, idretts- og utdanningsvitenskap PHD-KULTUR Ph.d. i kulturstudier BO 980 Doktorgrad, tidsnormert Campus 100 2012 Nei

HIU 0 Fakultet for humaniora, idretts- og utdanningsvitenskap 998 Praktisk pedagogisk utdanning - heltid NOTODDEN 350 Praktisk pedagogisk utdanning Campus 100 2001 Masterkrav for opptak

HIU 0 Fakultet for humaniora, idretts- og utdanningsvitenskap PPU-H Praktisk-pedagogisk utdanning VESTFOLD 350 Praktisk pedagogisk utdanning Campus 100 2017 Masterkrav for opptak

HIU 0 Fakultet for humaniora, idretts- og utdanningsvitenskap PPU-HIBU Praktisk-pedagogisk utdanning RINGERIKE 350 Praktisk pedagogisk utdanning Campus 100 1998 Masterkrav for opptak

HIU 0 Fakultet for humaniora, idretts- og utdanningsvitenskap PPU-TEK Praktisk-pedagogisk utdanning realfag KONGSBERG 350 Praktisk pedagogisk utdanning Campus 50 2016 Masterkrav for opptak

HIU 0 Fakultet for humaniora, idretts- og utdanningsvitenskap 881 Praktisk-pedagogisk utdanning, 2 år deltid NOTODDEN 350 Praktisk pedagogisk utdanning Campus 50 2002 Masterkrav for opptak

HIU 0 Fakultet for humaniora, idretts- og utdanningsvitenskap PPU Praktisk-pedagogisk utdanning, deltid VESTFOLD 350 Praktisk pedagogisk utdanning Campus 50 2005 Masterkrav for opptak

HIU 0 Fakultet for humaniora, idretts- og utdanningsvitenskap PPU-D Praktisk-pedagogisk utdanning, deltid RINGERIKE 350 Praktisk pedagogisk utdanning Desentralisert 50 2000 Masterkrav for opptak

HIU 5 Institutt for estetiske fag 441 Bachelorstudium i visuelle kunstfag og design NOTODDEN 390 Bachelor studium Campus 100 2002 Nei

HIU 5 Institutt for estetiske fag 890 Faglærerutdanning i design, kunst og håndverk NOTODDEN 390 Bachelor studium Campus 100 1994 Nei

HIU 5 Institutt for estetiske fag 969 Master i design, kunst og håndverk NOTODDEN 580 Mastergrad iht §3, 2 år Campus 100 1994 Nei

HIU 5 Institutt for estetiske fag 747 Master i design, kunst og håndverk nettbasert NOTODDEN 580 Mastergrad iht §3, 2 år Desentralisert 66 2008 Nei

HIU 5 Institutt for estetiske fag MPR Master i pedagogiske ressurser: Skape, forstå og formidle VESTFOLD 580 Mastergrad iht §3, 2 år Campus 100 2015 2014 -

HIU 4 Institutt for friluftsliv, idrett og kroppsøving BIEH Bachelor i idrett, ernæring og helse VESTFOLD 390 Bachelor studium Campus 100 2011 Navneskifte, vesentlige endringer av innhold, form og struktur på emner. Samkjøring med BA i idrettsvitenskap.

HIU 4 Institutt for friluftsliv, idrett og kroppsøving 140 Bachelorstudium - faglærerutdanning i kroppsøving og idrettsfag NOTODDEN 390 Bachelor studium Campus 100 2000 Nei

HIU 4 Institutt for friluftsliv, idrett og kroppsøving 894 Bachelorstudium i friluftsliv, kultur- og naturveiledning BO 390 Bachelor studium Campus 100 2002 Nei

HIU 4 Institutt for friluftsliv, idrett og kroppsøving 440 Idrettsvitenskap, bachelor BO 390 Bachelor studium Campus 100 2002 Navneskifte, vesentlige endringer av innhold, form og struktur på emner. Samkjøring med BA i idrett, ernæring og helse. 

HIU 4 Institutt for friluftsliv, idrett og kroppsøving 409 Masterstudium i kroppsøving-, idretts- og friluftslivsfag BO 580 Mastergrad iht §3, 2 år Campus 100 1993 Nei

HIU 3 Institutt for kultur, religion og samfunnsfag 308 Bachelorstudium i kulturledelse BO 390 Bachelor studium Campus 100 2014 Nei

HIU 0 Institutt for kultur, religion og samfunnsfag ITEPS International Teacher Education for Primary Schools DRAMMEN 480 Fireårig studium Campus 100 2015 Nei

HIU 3 Institutt for kultur, religion og samfunnsfag MASKARV Master i karriereveiledning DRAMMEN 570 Mastergrad iht §5 (erf.bas.), 1,5-2 år Campus/samling 50 2014 Nei

HIU 3 Institutt for kultur, religion og samfunnsfag MASHURM Master of Science in Human Rights and Multiculturalism DRAMMEN 580 Mastergrad iht §3, 2 år Campus 100 2010 Nei

HIU 3 Institutt for kultur, religion og samfunnsfag 934 Masterstudium i kulturstudier BO 580 Mastergrad iht §3, 2 år Campus 100 1999 Nei

HIU 7 Institutt for pedagogikk 853 Bachelorstudium i spesialpedagogikk NOTODDEN 390 Bachelor studium Campus 100 2013 Nei

HIU 7 Institutt for pedagogikk MBP10 Master i barnehagepedagogikk og profesjonskunnskap VESTFOLD 580 Mastergrad iht §3, 2 år Campus 66 2015 2009 -

HIU 7 Institutt for pedagogikk GLUMA1 Master i grunnskolelærerutdanning for trinn 1 til 7 NOTODDEN 570 Mastergrad iht §5 (erf.bas.), 1,5-2 år Campus 100 2018 Nei

HIU 7 Institutt for pedagogikk GLUMA2 Master i grunnskolelærerutdanning for trinn 5 til 10 NOTODDEN 570 Mastergrad iht §5 (erf.bas.), 1,5-2 år Campus 100 2018 Nei



HIU 7 Institutt for pedagogikk MPED Master i pedagogikk VESTFOLD 580 Mastergrad iht §3, 2 år Campus 50 2008 Nei

HIU 7 Institutt for pedagogikk MPEDHEL Master i pedagogikk VESTFOLD 580 Mastergrad iht §3, 2 år Campus 100 2018 Nei

HIU 7 Institutt for pedagogikk MASTUTD-D Master i utdanningsledelse, deltid DRAMMEN 570 Mastergrad iht §5 (erf.bas.), 1,5-2 år Nett/samling 50 2015 2004 Slått sammen med master i pedagogikk fra høst 2017

HIU 7 Institutt for pedagogikk 906 Masterstudium i pedagogikk med vekt på didaktikk og ledelse NOTODDEN 580 Mastergrad iht §3, 2 år Desentralisert 100 2011 Slått sammen med master i pedagogikk fra høst 2017

HIU 7 Institutt for pedagogikk 2426 Masterstudium i utdanningsvitenskap BO 580 Mastergrad iht §3, 2 år Campus 100 2015 Nullopptak 2017, planlegges også for 2018

HIU 7 Institutt for pedagogikk 2426 Masterstudium i utdanningsvitenskap NOTODDEN 580 Mastergrad iht §3, 2 år Campus 100 2015 Nullopptak 2017, planlegges også for 2018

HIU 7 Institutt for pedagogikk 2427 Masterstudium i utdanningsvitenskap, deltid BO 580 Mastergrad iht §3, 2 år Campus 50 2015 Nullopptak 2017, planlegges også for 2018

HIU 7 Institutt for pedagogikk 2427 Masterstudium i utdanningsvitenskap, deltid NOTODDEN 580 Mastergrad iht §3, 2 år Campus 50 2015 Nullopptak 2017, planlegges også for 2018

HIU 7 Institutt for pedagogikk PHDPBS Ph.d. i pedagogiske ressurser og læreprosesser i barnehage og skole VESTFOLD 980 Doktorgrad, tidsnormert Campus 100 2013 Nei

HIU 2 Institutt for språk og litteratur BACHSL Bachelor i språk og litteratur BO 390 Bachelor studium Campus 100 2018 Nei

HIU 2 Institutt for språk og litteratur BACHSL Bachelor i språk og litteratur VESTFOLD 390 Bachelor studium Campus 100 2018 Nei

HIU 2 Institutt for språk og litteratur BSPK Bachelor i språkfag VESTFOLD 390 Bachelor studium Campus 100 2017 2012 -

HIU 2 Institutt for språk og litteratur 456 Bachelorstudium i litteratur og språk BO 390 Bachelor studium Campus 100 2017 2003 -

HIU 2 Institutt for språk og litteratur MLEN Lektorutdanning i norsk for trinn 8-13 VESTFOLD 590 Mastergrad iht §4, 5 år Campus 100 2014 Nei 

HIU 2 Institutt for språk og litteratur MFS Master i faglitterær skriving VESTFOLD 580 Mastergrad iht §3, 2 år Campus 100 2007 Nei (ikke opptak 2019)

HIU 2 Institutt for språk og litteratur MND Master i norskdidaktikk VESTFOLD 580 Mastergrad iht §3, 2 år Campus 100 2009 Nei

HIU 6 Institutt for tradisjonskunst og folkemusikk 442 Bachelorstudium i folkekunst RAULAND 390 Bachelor studium Campus 100 2002 Nei

HIU 6 Institutt for tradisjonskunst og folkemusikk 443 Bachelorstudium i folkemusikk RAULAND 390 Bachelor studium Campus 100 2002 Nei

HIU 6 Institutt for tradisjonskunst og folkemusikk 921 Masterstudium i tradisjonskunst RAULAND 580 Mastergrad iht §3, 2 år Campus 100 2003 Nei
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Valgreglement for Universitetet i Sørøst-Norge 

 

Saken i korte trekk 

Universitetet i Sørøst-Norge (USN) har ikke et gjeldende valgreglement for virksomheten. Det legges frem til 

orientering et forslag til valgreglement for Universitetet i Sørøst-Norge (vedlegg 1). Saken er under arbeid og 

det bes om innspill til det fremlagte forslaget, samt arbeidsprosessen fram til endelig behandling og vedtak i 

styret. Reglementet foreslås å gjelde valg av medlemmer til universitetsstyret, og omfatter ansatte i 

undervisnings- og forskerstilling, ansatte i teknisk eller administrativ stilling og studentgruppen. Reglementet 

sier også noe om hvilke ansatte som er valgbare.  

 

Saksopplysninger 

1. Bakgrunn 

Tidligere Høgskolen i Buskerud og Vestfold (HBV) hadde et valgreglement vedtatt av styret 09.05.14. 

Tittelen på reglementet var Valgreglement Høgskolen i Buskerud og Vestfold og omfattet alle typer 

valg ved HBV (vedlegg 2). Tidligere Høgskolen i Telemark (HiT) hadde et valgreglement vedtatt av 

styret 23.02.12. Tittelen på reglementet var Reglement for valg av interne styremedlemmer ved 

Høgskolen i Telemark om omfattet valg av medlemmer til universitetsstyret (vedlegg 3). 

 

Følgelig har USN per i dag ikke et gjeldende valgreglement for virksomheten. Det er styret selv som har 

myndighet til å fastsette nærmere regler om valgene, jf. universitets- og høyskoleloven (uhl) § 9-4 nr. 

10.  

 

2. Nærmere om forslaget til valgreglement 

2.1 Generelt 

Det er ved utarbeidelsen av forslag til valgreglement sett hen til valgreglementet ved tidligere HiT 

siden man her hadde en enhetlig ledelse. Det er også sett hen til valgreglement ved institusjoner i 

sektoren for øvrig. Reglementet tar sikte på å ha en «kronologisk» oppbygging, i den forstand at det 

følger valgprosessens fremdrift. 

 

2.1 Punkt 1 Virkeområde 

Det foreliggende utkastet til valgreglement omfatter kun valg av interne medlemmer til 

universitetsstyret. Bakgrunnen for det foreslåtte virkeområdet er at «normalordningen» i dagens 

universitet- og høyskolelov (uhl) § 10-1 er tilsatt rektor, jf. lovendringen 22.04.16. Styrets myndighet til 

å fatte vedtak om at rektor skal utpekes ved valg eksisterer imidlertid fortsatt i uhl. § 10-2.  

 

På denne bakgrunn bes styret vurdere og ta stilling til hvorvidt det ønskelig med et valgreglement som 

tar høyde for en eventuell endring av styringsmodell. Det vil si at det også fastsettes bestemmelser for 

valg av rektor med tilhørende særbestemmelser, for det tilfellet at to-delt ledelse gjeninnføres. 

 

2.2 Punkt 5 Valgkrets 

 Dokumentdato: 30.05.2018  

Saksbehandler: Elisabeth Ernø Borhaug 

Saksnummer: 18/02408-4  

Saksgang: Møtedato: 

Styret ved 

Universitetet i Sørøst-

Norge 

15.06.2018 

   

SAKSFREMLEGG 
___ ___ 
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Valgene foretas særskilt for de to gruppene ansatte i undervisnings- og forskerstilling og ansatte i 

teknisk eller administrativ stilling, og for representantene fra studentgruppen, jf. uhl. § 9-4 (1). Hele 

institusjonen regnes som valgkrets for de enkelte gruppene. 

 

I uhl. § 9-4 (2) fastsettes at når de midlertidig ansatte utgjør mer enn 25% av de ansatte i gruppen 

undervisnings- og forskerstilling, så skal de midlertidig ansatte, ved særskilt valg, velge ett av 

styremedlemmene i undervisnings- og forskerstilling. Slikt medlem velges da for ett år.  

 

Styret bes vurdere og ta stilling til om det er behov for å innta parallelle bestemmelser om dette i 

valgreglementet, eller om det er tilstrekkelig at bestemmelsene befinner seg i universitets- og 

høyskoleloven. Problemstillingen omfatter også reglementsutkastet punkt 9.2 om funksjonstid for 

representanter som er valgt inn fra gruppen midlertidig ansatte i undervisnings- og forskerstilling, som 

også reguleres av uhl. § 9-4 (2). 

 

Det bemerkes for øvrig at ifølge Statens database for høyere utdanning (DBH) at andelen midlertidig 

ansatte ved Høgskolen i Sørøst-Norge i 2017 utgjorde 14,9%. 

 

2.3 Punkt 6 Valgmåte 

I punkt 6 foreslås at valgformen skal være direktevalg, enten ved urnevalg eller elektronisk valg. Det er 

valgstyret i hvert enkelt tilfelle som har myndighet til å beslutte om valget skal avholdes elektronisk 

eller som urnevalg. 

 

Styret bes imidlertid vurdere og ta stilling til om ordinært manuelt urnevalg fortsatt skal være en 

alternativ valgform, eller om det er tilstrekkelig og mest hensiktsmessig at valg gjennomføres 

elektronisk. Institusjonens størrelse og antall campus kan være relevante momenter i denne 

vurderingen.  

 

Videre bør det vurderes hvorvidt USN skal ha en egen elektronisk løsning til gjennomføring av 

elektronisk valg, eller om vi skal kjøpe tjenesten fra en ekstern aktør.  

 

2.4 Punkt 11.3 Ikke valgbare stillinger 

I utkastets punkt 11.3 fastsettes hvilke lederstillinger som ikke er valgbare til styret. Dette har styret 

selv myndighet til å fastsette, jf. uhl. § 9-4 (7).  

 

Det bes om at styret tar en nærmere vurdering av hvilke type stillinger som ikke skal være valgbare til 

styret. Det kan ved vurderingen ses hen til redegjørelsen Spørsmålet om det eksisterer lov- eller 

forskriftsfestede begrensninger mht. ansattrepresentanter som kan velges inn i styret, jf. vedlegg 4. 

Her redegjøres også kort for andre institusjoner praksis mht. dette. 

 

2.5 Punkt 16.6 Særskilt om valg av studentrepresentanter 

Det er i utkastets punkt 16.6 tredje avsnitt forslått at universitetets valgstyre skal godkjenne 

studentgruppens valgresultat og at eventuelle klager på feil ved valget skal følge reglementets 

prosedyrer i punkt 20. Hensynet bak forslaget er å sikre en lik prosess, både mht. gjennomføring og 

saksbehandling, i hhv. ansattgruppen og studentgruppen. 

 

 

3. Avsluttende bemerkninger 

Tatt i betraktning at reglementet berører de ansattes valgbarhet og oppstiller grenser for hvilke 

stillinger som kan velges inn i universitetets styre, bør det vurderes om det endelige utkastet skal 

sendes på høring blant de ansatte.  

 

I uhl. § 4-1 (4) fremgår: 

«Studentorganene skal høres i alle saker som angår studentene på det aktuelle nivå». Det må antas at 

et valgreglement angår studentene i en slik grad at det bør sendes på høring. 
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Vedlegg:  

1. Utkast til valgreglement for Universitetet i Sørøst-Norge 

2. Valgreglement Høgskolen i Buskerud og Vestfold (09.05.14) 

3. Reglement for valg av interne styremedlemmer ved Høgskolen i Telemark (23.02.12) 

4. Spørsmålet om det eksisterer lov- eller forskriftsfestede begrensninger mht. ansattrepresentanter som 

kan velges inn i styret 

 

 

Petter Aasen 

Rektor 
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VALGREGLEMENT FOR UNIVERSITETET I SØRØST-NORGE 

 

Valgreglementet er fastsatt av styret ved Universitetet i Sørøst-Norge den ……., med hjemmel i 

universitets- og høyskoleloven (uhl.) §§ 9-3 og 9-4. 

 

1. Virkeområde 

Reglementet gjelder valg av medlemmer til universitetsstyret, og omfatter ansatte i undervisnings- 

og forskerstilling, ansatte i teknisk eller administrativ stilling og valg av studentrepresentant. 

 

2. Styrets størrelse og sammensetning 

Styrets størrelse og sammensetning følger av uhl. § 9-3 første ledd, og skal bestå av følgende 

medlemmer:  

 ekstern styreleder 

 tre eksterne styremedlemmer 

 fire medlemmer valgt blant gruppen tilsatte i undervisnings- og forskerstilling 

 ett medlem valgt blant gruppen teknisk og administrativt tilsatte 

 to medlemmer fra studentgruppen 

Styret selv kan fastsette en annen styresammensetning jf. uhl. § 9-3 tredje ledd. Slikt vedtak må 

treffes med tilslutning av minst halvparten av styrets medlemmer, og gjelder for kommende 

funksjonsperiode.  

 

Styret kan videre selv fastsette at styret skal ha et flertall av eksterne medlemmer, jf. § 9-3 fjerde 

ledd. Slikt vedtak må treffes med tilslutning av minst to tredeler av styrets medlemmer, og gjelder for 

kommende funksjonsperiode. 

 

3. Varamedlemmer 

Innenfor den enkelte gruppe skal det velges like mange varamedlemmer som medlemmer i 

nummerert rekkefølge. 

 

4. Kjønnsbalanse 

Kravene i likestillings- og diskrimineringsloven § 28 om representasjon av begge kjønn skal være 

oppfylt innen den enkelte valgkrets, jf. uhl. § 9-4 niende ledd. 

 

5. Valgkrets 

Valget foretas særskilt for de to gruppene ansatte i undervisnings- og forskerstilling og ansatte i 

teknisk eller administrativ stilling, og for representantene fra studentene. Hele institusjonen regnes 

som valgkrets for de enkelte gruppene. 

Rektor, prorektor, viserektorer, dekaner/visedekaner, instituttledere/stedfortredere for 

instituttledere tilhører gruppen undervisnings- og forskerstillinger. 
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Ingen kan stemme i mer enn én valgkrets. Dersom man er stemmeberettiget i mer enn én valgkrets, 

skal man stemme i den av valgkretsene som er høyest prioritert ut fra nedenstående opplisting: 

1. undervisnings- og forskerstilling 

2. teknisk og administrativt tilsatte  

3. studenter 

Utgjør midlertidig ansatte i undervisnings- og forskerstilling mer enn 25% av de ansatte i valgkretsen 

undervisnings- og forskerstilling, skal denne gruppen ved eget valg velge ett av styremedlemmene fra 

de ansatte i denne gruppen, jf. uhl. § 9-4 (2). 

 

6. Valgmåte 

6.1 For ansatte 

Valget skal gjennomføres som direkte valg, enten ved urnevalg eller elektronisk valg. Dette besluttes 

av valgstyret.  

 

Ved urnevalg skal valgstyret fastsette stemmesteder og tidsrom for avholdelse av valget. 

Stemmestedet skal holdes åpent minst seks timer mellom kl. 09.00 og kl. 20.00, eller inntil alle som 

har stemmerett i valgkretsen har avgitt stemme. 

 

Når valget avvikles som elektronisk valg skal de stemmeberettigede kunne avgi stemme i en 

sammenhengende valgperiode på minst syv dager. 

 

6.2 For studenter 

Valget skal gjennomføres som direkte valg, enten ved urnevalg eller elektronisk valg. Valgmåte 

besluttes av Studentorganet jf. pkt. 16.6.  

 

7. Valgstyret 

7.1. Oppnevning 

Rektor skal oppnevne et valgstyre (jf. styrings- og delegasjonsreglementet pkt. 2.2.4), som skal 

administrere, forberede og gjennomføre valget av styrerepresentanter, herunder besørge at det 

foreligger et tilstrekkelig antall kandidater fra de ulike gruppene tilsatte, jf. pkt. 2. Studentene som 

gruppe er selv ansvarlig for at det stiller et tilstrekkelig antall kandidater. 

 

7.2 Funksjonstid 

Funksjonstiden for medlemmer av valgstyrene er tilsvarende valgperioden for de ulike gruppene i 

styret, jf. pkt. 9. Valgstyret fungerer likevel inntil nytt valgstyre er oppnevnt så lenge kravet til å 

inneha vervet er oppfylt. 

 

7.3 Valgstyrets sammensetning 

Valgstyret skal ha fem medlemmer, hvorav tre skal representere de ansatte og to skal representere 

studentene. Det skal oppnevnes personlige vararepresentanter. For å sitte i valgstyret må man være 

valgbar, jf. pkt. 11. Rektor skal sørge for en sekretærfunksjon, som ikke er å anse som medlem av 

valgstyret. Dersom et medlem av valgstyret er foreslått til valget, trer vedkommende ut av valgstyret, 

og rektor oppnevner et nytt medlem. 

 

7.4 Frafall i valgstyret 
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Dersom et medlem fratrer sitt verv skal rektor straks oppnevne et nytt medlem, slik at valgstyret til 

enhver tid er fulltallig. 

 

7.5 Vedtaksførhet 

Valgstyret er vedtaksfør når mer enn halvparten av medlemmene er til stede, og fatter sine vedtak 

ved vanlig flertall. Ved stemmelikhet er lederens stemme avgjørende.  

 

8. Tidspunkt for nominasjon og valg 

Valgene skal normalt være gjennomført innen 15. mai. Valgstyret får fullmakt til å fastsette nærmere 

dato for valg og for frister for innlevering av forslag til kandidater. I kunngjøringen gjøres det kort 

rede for reglene om fremsettelse av forslag og for fremgangsmåten ved valget. 

Dato for avholdelse av valget skal gjøres kjent senest seks uker før valgdagen. Samtidig skal det 

minnes om fristen for å fremme forslag på kandidater. Valgoppgjøret bør være avsluttet senest én 

måned før representantenes funksjonstid begynner. 

 

9. Funksjonstid 

9.1 Tilsatte 

Styremedlemmer og varamedlemmer som representerer de tilsatte ved institusjonen, velges hvert 

fjerde år. Valget foretas særskilt for de to gruppene tilsatte i undervisnings- og forskerstilling og 

teknisk og administrativt tilsatte. 

 

9.2 Midlertidig tilsatte i undervisnings- og forskerstilling  

For representanter som er valgt inn fra gruppen midlertidig ansatte i undervisnings- og forskerstilling, 

jf. uhl. § 9-4 annet ledd, velges disse for ett år.  

9.3 Studenter 

Studentenes styremedlemmer velges hvert år. 

9.4 Gjenvalg 

Ingen kan gjenvelges som styremedlem hvis vedkommende vil ha fungert i dette verv i et 

sammenhengende tidsrom på åtte år ved begynnelsen av den nye valgperioden, jf. 

Kunnskapsdepartementets brev av 12.01.11 til statlige universiteter og høgskoler vedrørende «Valg 

og oppnevning av styremedlemmer».  

9.5 Virkningsdato 

Valg av medlemmer til universitetsstyret skjer normalt med virkning fra 1. august. Ved 

suppleringsvalg er valget gyldig når klagefristen for valget er utgått. 

 

10. Stemmerett  

10.1. Stemmerett for tilsatte 

Det er et vilkår for stemmerett at vedkommende er ansatt eller engasjert i minst halv ordinær stilling 

ved institusjonen, og har tiltrådt denne senest valgdagen. Den som er tilsatt eller engasjert for 

mindre enn ett år, har likevel ikke stemmerett, hvis ikke han eller hun har vært i sammenhengende 

tilsettingsforhold ved institusjonen i minst ett år fram til valgdagen. 
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Ansatte i oppdragsstillinger og stipendiater med hovedtilknytning til Universitetet i Sørøst-Norge, 

som har lønn ved annen institusjon, har også stemmerett ved direkte valg. Forutsetningen er at 

vedkommende ikke avgir stemme ved en annen institusjon. Lærlinger og ansatte på 

sysselsettingstiltak har ikke stemmerett. 

10.2 Bortfall av stemmerett 

Stemmeretten bortfaller for den som har permisjon for å arbeide i annen stilling enn stemmeretten 

er knyttet opp mot.  

10.3 Tvist vedrørende stillingskategori og stemmerett 

Styret avgjør om en stilling skal regnes som undervisnings- og forskerstilling eller som teknisk og 

administrativ ved uenighet om dette.  

10.4 Stemmerett for studenter 

Det er et vilkår for stemmerett at studentene har gyldig og aktiv studierett, herunder har 

semesterregistrert seg og betalt semesteravgift.  

 

10.5 Rett til å avgi stemme ved tvist om stemmerett 

Den som ved urnevalg blir nektet stemmerett, skal likevel gis anledning til å levere stemmeseddel. 

Slik stemmeseddel skal ikke legges i valgurnen, men i en særskilt lukket konvolutt påført navn og 

adresse for velgeren. Stemmeseddelen skal oppbevares på betryggende måte med tanke på en 

eventuell klage. 

 

11. Valgbarhet 

11.1 Tilsatte 

Valgbar som styremedlem er den som har stemmerett etter pkt. 10. Hvis ikke styret har bestemt noe 

annet, er ansatte bare valgbare hvis de har vært i sammenhengende tilsettingsforhold ved 

institusjonen siden 1. mars valgåret. Tilsatte i oppdragsstillinger og stipendiater som har sin 

hovedtilknytning til Universitetet i Sørøst-Norge, men har lønn ved annen institusjon, og som har 

stemmerett etter pkt. 10 i disse reglene, er ikke valgbare. 

Kandidater må beherske et skandinavisk språk skriftlig og muntlig. 

 

11.2 Studenter 

Studenter med gyldig og aktiv studierett, og som har semesterregistrert seg og betalt semesteravgift 

er valgbare. 

 

11.3 Ikke valgbare stillinger 

Følgende ansatte i lederstillinger er ikke valgbare til styret, jf. uhl. § 9-4 syvende ledd:  

 rektor/prorektor  

 viserektor 

 dekan/visedekan 

 instituttleder/instituttnestleder 

 direktør/avdelingsdirektør 

 seksjonssjef (på nivå 3 og 4)  

 internrevisor 
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Øvrige funksjoner som rapporterer direkte til styret, som f.eks studentombud, personvernombud og 

andre offisielle ombudsroller, er heller ikke valgbare til styret.  

 

12. Manntall 

Rektor eller den han/hun utpeker i sitt sted, er manntallsfører. Oversikten over de som har 

stemmerett skal være satt opp senest fire uker før vedkommende valg, og skal straks legges ut til 

gjennomsyn for alle det vedkommer. 

Klage over manntallsføringen avgjøres av valgstyret. Klagen må være innkommet til manntallsfører 

senest to uker før valgdagen. 

 

13. Ansattes plikt til å ta imot og utføre styreverv 

13.1 Plikt til å ta imot verv 

En ansatt som blir valgt til styret har plikt til å ta imot vervet. Den som har gjort tjeneste i et 

tillitsverv, har rett til fritak fra gjenvalg til dette i like lang tid som vedkommende har fungert i vervet. 

Varamedlem som har møtt som medlem minst halve valgperioden, kan kreve seg fritatt for valg som 

medlem i neste periode, jf. uhl. § 9-5 første ledd. 

13.2 Plikt til fratreden 

Innehaver av verv skal fratre når valgbarheten opphører, jf. uhl. § 9-5 annet ledd. Den som har 

permisjon i funksjonsperioden, fratrer vervet så lenge permisjonen varer. 

13.3 Søknad om fritak fra verv 

Styret kan etter søknad fritas for valg eller for fortsatt funksjon i et verv den som ikke uten 

uforholdsmessig vanskelighet eller belastning kan skjøtte sine funksjoner i dette. Den som er ansatt i 

deltidsstilling, kan også fritas hvis vervet vil medføre at det blir urimelig byrdefullt eller vanskelig for 

vedkommende å utføre sitt arbeid i denne.  

 

13.4 Nytt valg ved fratreden og fritak 

Dersom et styremedlem gis fritak eller må fratre sitt verv, skal det lyses ut nytt valg som erstatning 

for dette medlemmet.  

 

14. Studenters plikt til å ta imot og utføre styreverv 

14.1 Plikt til å ta imot verv 

En student som blir valgt til styret har plikt til å ta imot vervet. Den som har gjort tjeneste i et 

tillitsverv, har rett til fritak fra gjenvalg. 

14.2 Plikt til fratreden 

Innehaver av et verv skal fratre når valgbarheten opphører, jf. uhl. § 9-5 annet ledd. Den som har 

permisjon i funksjonsperioden, fratrer vervet så lenge permisjonen varer. 

14.3 Søknad om fritak fra verv 

Styret kan etter søknad frita for fortsatt funksjon i et verv for den som ikke uten uforholdsmessig 

vanskelighet eller belastning kan skjøtte sine funksjoner i dette.  

14.4 Krav om fritak fra nominasjon 

En student som er nominert til et verv kan kreve seg strøket fra listene dersom vedkommende har 
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rett til dette etter pkt. 14.1 eller sannsynliggjør at betingelsene for fratreden i funksjonstiden etter 

pkt. 14.2 og 14.3. vil oppstå. Slikt krav fremsettes overfor studentorganet  

 

14.5 Nytt valg ved fratreden og fritak 

Dersom et styremedlem gis fritak eller må fratre sitt verv, skal det lyses ut nytt valg som erstatning 

for dette medlemmet dersom mer enn halve funksjonstiden gjenstår. Dersom mindre enn halve 

funksjonstiden gjenstår skal vararepresentanten fungere i vervet. 

 

15. Nominasjon 

15.1 Ansatte 

a. Forslag til kandidater til verv etter dette valgreglementet fremmes for valgstyret. 

b. De stemmeberettigede har rett til å sette fram forslag til kandidater innen sin gruppe. 

c. Følgende prosedyre skal benyttes ved nominasjonen til valg:  

 

Forslagsstiller leverer skriftlig forslag til kandidat(er) til valgstyret innen gitt frist. Forslaget skal være 

undertegnet, og kandidaten skal være gjort kjent med forslaget. Valgstyret kan kalle forslagsstillerne 

inn til møte for å samordne forslagene. Det er bare forslagsstiller som kan trekke et forslag. 

Valgstyret skal godkjenne forslagene. 

 

15.2 Studenter 

Alle som har stemmerett etter pkt. 10 kan fremme forslag til kandidater. Forslag sendes skriftlig til 

det organ som er gitt i oppgave å organisere valget, jf pkt. «Særskilt om valg av 

studentrepresentanter», jf. pkt. 16.6.  

 

16. Gjennomføring av valg 

16.1 Utarbeidelse av prosedyre for gjennomføring 

Valgstyret har ansvar for at den tekniske gjennomføringen av valgene skjer på en betryggende måte 

og utarbeider skriftlige prosedyrer for gjennomføringen. Prosedyren skal godkjennes av rektor. 

16.2 Valginformasjon 

Valgstyret har ansvar for at det utarbeides valginformasjon til de ansatte i god tid før valgene, og at 

slik informasjon i nødvendig utstrekning er tilgjengelig på både norsk og engelsk til samme tid. 

16.3 Kontaktperson ved gjennomføring av urnevalg 

Rektor utpeker en kontaktperson for valgstyret blant driftstjenestens personale på hvert studiested. 

Kontaktpersonen har ansvar for å finne egnede stemmelokaler, bemanning av stemmelokalene ved 

forhåndsstemmegiving og på valgdagen, informasjon, mottak av stemmesedler, og oversending av 

stemmesedler til valgstyret.  

 

16.4 Stemmelokaler 

Det skal være minst ett stemmelokale ved hvert studiested. Stemmelokalet skal i alle tilfelle 

kunngjøres samtidig og på samme sted som manntallslistene og listene over kandidater. 
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16.5 Ugyldige forhåndsstemmer 

Forhåndsstemmer ved urnevalg avgitt på annen måte enn den som er beskrevet i pkt. 17, vil bli 

forkastet. Forhåndsstemmene avgis i egen urne, som forsegles til valgoppgjøret foretas. 

16.6 Opptelling av stemmer 

Opptelling blir ledet av valgstyret, etter følgende regler: 

a. Valgstyret skal samles for å telle opp stemmene så snart som mulig etter at fristen for å avgi 

stemme er ute (ved elektronisk valg), eller etter at valglokalene er stengt (ved fysisk urnevalg). 

b. Konvolutter med forhåndsstemmer avgitt ved urnevalg blir kontrollert mot manntallet. Om en 

velger både har forhåndsstemt og stemt på valgdagen, blir forhåndsstemmekonvolutten lagt til sides 

uåpnet. Om en velger har gitt flere forhåndsstemmer, gjelder den sist avgitte stemme. De andre blir 

lagt til sides og ført i valgprotokollen. Resultatet av konvoluttoppgjøret blir ført i valgprotokollen. 

c. Stemmene skal telles opp for hver gruppe. 

d. Ved fysisk urnevalg blir avgitte valgdagsstemmer kontrollerte mot valgdagsmanntallet. Resultatet 

av valgdagsoppgjøret blir ført i valgprotokollen. 

e. Forhåndsstemmene avgitt ved fysisk urnevalg blir tatt ut av omslagskonvolutten og sorterte som 

forberedelse til opptellingen. Ugyldige stemmesedler blir lagt til side og ført i valgprotokollen. 

f. Når opptellingen av stemmesedler er ferdig, skal resultatet kontrolleres mot manntall og 

valgprotokoll. 

g. Opptelling av personlige stemmer blir gjennomført. Opptelling skal gjøres av to ulike personer som 

kontroll. Resultatet blir ført i valgprotokollen. 

h. Alt valgmateriell skal tas vare på, slik at opptellingen kan gjøres på nytt om dette blir nødvendig. 

i. Stemmesedler som ikke er korrekt utfylt, herunder blanke stemmesedler, blir forkastet og inngår i 

valgoppgjøret som samlet uspesifisert gruppe. 

j. Valgmateriell og valgprotokoll sendes til rektor for arkivering og rapportering til styret. 

 

16.7 Særskilt om valg av studentrepresentanter 

Studentorganisasjonen har selv ansvar for å forberede og gjennomføre valg av 

studentrepresentanter til universitetsstyret. I dette ligger også utarbeidelse av valginformasjon, 

nominasjon og kandidatpresentasjon, samt kontroll av de nominertes valgbarhet, jf. pkt. 11.  

 

Valget skal gjennomføres etter de bestemmelser som er gitt i dette valgreglement. 

Studentorganisasjonen velger selv om valget skal gjennomføres som urnevalg eller elektronisk valg. 

 

Valgresultatet skal godkjennes av universitetets valgstyre. Eventuell klage på feil ved valget følger 

prosedyre gitt i pkt. 20 i dette valgreglement. 

 

17. Forhåndsstemme 

17.1 Ved urnevalg 

Den som ikke er tilstede på valgdagen kan avgi forhåndsstemme etter at de innkomne forslag på 
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kandidater er kunngjort. Forhåndsstemme må være innkommet til valgstyrets leder senest ett døgn 

før valget. 

Stemmeseddel med forhåndsstemme skal legges i nøytral konvolutt. Denne konvolutten legges så i 

særskilt lukket konvolutt som er påført hvilket valg det er tale om, velgernes navn, stilling, avdeling 

eller institutt, tilsettingstidspunkt og stillingstilknytning (fast, engasjement m.m.).  

17.2 Ved elektronisk valg 

Det kan ikke gjennomføres forhåndsstemme ved elektronisk valg. 

 

18. Valgprotokoll 

Valgresultatet skal føres inn i en særskilt valgprotokoll som underskrives av et samlet valgstyre. 

Melding om resultatet sendes til rektor og kunngjøres straks av valgstyret. 

 

19. Valgform og valgoppgjør 

1. Valget skal holdes som preferansevalg og som hovedregel avvikles som urnevalg eller elektronisk 

valg. Valgstyret beslutter hvilken valgform som skal benyttes. 

2. Valgoppgjøret skjer på denne måten: 

a. Antallet godkjente stemmesedler divideres med antallet representantplasser økt med 1. 

Kvotienten avrundes oppover. Resultatet kalles valgtallet. 

b. Deretter telles opp hvor mange stemmer hver enkelt kandidat har fått på førsteplass. Har noen 

fått så mange stemmer på førsteplass at valgtallet er nådd, er kandidaten valgt. 

c. Har ingen kandidat fått så mange førstestemmer at vedkommende er valgt, og står det igjen flere 

kandidater enn det skal velges representanter, skal den kandidat som har færrest førstestemmer 

strykes fra alle stemmesedlene. Har to eller flere kandidater i slike tilfelle likt stemmetall, avgjøres 

det ved loddtrekning hvem som skal strykes. 

d. På de stemmesedler der den strøkne opprinnelig sto først, skal det telles opp hvem som har 

kommet fram på førsteplass. Dette regnes som førstestemmer og kommer i tillegg til 

førstestemmene fra første opptelling. Er ikke dette tilstrekkelig til at noen kandidat når opp til 

valgtallet, skal den som har det laveste stemmetall på førsteplass strykes. En fortsetter slik inntil en 

kandidat når opp til valgtallet. 

e. Når en kandidat på denne måten er valgt, skal det telles opp hvem som står på andreplassen på de 

stemmesedler der den valgte sto øverst. I oppgjøret videre skal disse regnes som førstestemmer for 

vedkommende kandidat, men disse stemmene teller bare med redusert vekt. 

f. En stemmeseddels reduserte vekt kommer fram ved å dividere antall godkjente stemmer 

fratrukket valgtallet med antall godkjente stemmer. Det regnes med to desimaler etter komma. 

Dette vekttallet multipliseres med antall stemmer som overføres (jfr. avsnittet over). 

g. Slik skal en fortsette med stryking av kandidater og med tildeling av overskuddsstemmer fra de 

valgte inntil det fastsatte antall representanter er valgt. Dersom det blir strøket så mange at det ikke 

gjenstår flere kandidater enn de som skal velges, er disse valgt. 

h. Første vararepresentant utpekes i et nytt valgoppgjør der en går fram som om det skulle velges én 

representant mer enn det som er fastsatt. Det vil si at alle strykninger oppheves, og at valgtallet blir 
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lavere ved at tallet som stemmetallet nå skal divideres med er økt med 1. Ved dette valgoppgjøret 

skal en kandidat som er blitt valgt som representant ikke strykes etter reglene ovenfor. Den kandidat 

som først når opp til valgtallet og som ikke er valgt til representant, er valgt til første 

vararepresentant. 

i. De følgende vararepresentanter utpekes på tilsvarende måte, inntil det er valgt det fastsatte antall 

vararepresentanter. 

j. Når kjønnskvotering benyttes, og opptellingen viser at det maksimale antall representanter eller 

vararepresentanter av ett kjønn allerede er valgt, skal øvrige kandidater av samme kjønn strykes. 

2. Viser det seg ved opptellingen ved valget at et kjønn vil få færre representanter enn dette, rykker 

kandidater fra det underrepresenterte kjønn som det er avgitt stemmer for, opp inntil man har 

oppnådd slik balanse. 

 

20. Klage  

20.1 Klagerett og frist for å fremsette klage 

Kun den som har stemmerett ved et valg, kan klage over feil som er begått ved dette. Klagen må 

være fremsatt overfor valgstyret senest én uke etter at valgresultatet er gjort kjent. 

20.2 Virkningen av klage  

Valgstyret skal behandle klagen og kan bestemme at det skal holdes ny opptelling jf. pkt. 16.6 eller 

nytt valgoppgjør jf. pkt. 19 (2), hvor dette er tilstrekkelig til å rette opp eventuelle feil. Dersom 

valgstyret mener at feilen kun kan rettes opp ved nytt valg skal saken oversendes styret. Det nye 

valgoppgjøret kan påklages etter punkt 1 ovenfor. 

 

20.3 Oversendelse til klageorganet 

Finner valgstyret ikke grunnlag for å ta klagen til følge, oversendes denne straks til universitetsstyret. 

Valgstyret kan avgi uttalelse om klagen i forbindelse med oversendelse. Denne skal i så fall gjøres 

kjent for klager. 

Mener universitetsstyret at det er gjort feil som kan ha hatt vesentlig betydning for valgutfallet, og 

denne ikke lar seg rette opp ved ny opptelling eller nytt valgoppgjør, skal det holdes nytt valg. Dette 

skal holdes så snart som mulig. Inntil nytt valg har funnet sted, blir sittende styremedlemmer 

værende i sine verv, jf. uhl. § 9-4 fjerde ledd. 

 

Universitetsstyret tar endelig stilling til klagen og virkningen av denne.  

 

21. Ikrafttredelse 

 

Dette reglement trer i kraft den… (dato) og erstatter de tidligere valgreglementene ved Høgskolen i 

Buskerud og Vestfold av…. og Høgskolen i Telemark av…..  
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Kapittel 1: Regler for valg ved høgskolen 

Dette valgreglementet er fastsatt av Fellesstyret for Høgskolen i Buskerud og Høgskolen i 
Vestfold den 4. februar 2013 med hjemmel i lov av 1. april 2005 nr. 15 om universiteter og 
høgskoler (Lov om universiteter og høgskoler). 

 

§ 1 Reglementets anvendelsesområde 

Bestemmelsene i dette kapitlet gjelder for alle valg ved Høgskolen i Buskerud og Vestfold. Det 
kan gis utfyllende, særskilte bestemmelser for valg til de enkelte organer.  

 

§ 2 Valgperiode 

1. Valgperioden er fire år for fast tilsatte i undervisnings- og forskerstillinger og for teknisk- 

og administrativt tilsatte.  

2. Valg av medlemmer til Høgskolestyret og valg av rektor skjer med virkning fra 1. august. 

Andre valg skjer med virkning fra 1. januar det påfølgende år. (Virkningstidspunkt gjøres 

som eget vedtak for første valgperiode.) 

 

§ 3 Valgstyrer 

1. Høgskolestyret oppretter et valgstyre som har ansvaret for gjennomføring av valg av 

rektor, representanter til høgskolestyret og fakultetsråd. Valgstyret er i valgsaker rådgiver 

for Høgskolestyret og høgskoledirektøren. Valgstyret treffer avgjørelser i forbindelse med 

disse valgene som ikke er tillagt annet organ. Høgskoledirektøren organiserer et fast 

valgsekretariat som er underlagt valgstyret. Valgstyret skal ha til sin disposisjon et 

sekretariat som har tilstrekkelig kompetanse til å assistere alle nødvendige gjøremål i 

relasjon til valgene.  

 

2. Valgstyret har følgende sammensetning: 

 tre medlemmer fra tilsatte i undervisnings- og forskerstilling 

 to medlemmer fra tilsatte i tekniske og administrative stillinger 

 to medlemmer fra studentene 

 
Før oppnevningen skal fakultet/avdeling og studentparlament gis anledning til å fremme 
forslag på kandidater til valgstyret. 
 
Fellesstyret oppnevner valgstyrets leder og nestleder blant medlemmene fra de tilsatte. 
Dersom et medlem av valgstyret blir foreslått til valg, gjelder vanlige inhabilitetsregler 
etter Forvaltningsloven. I valgstyret gjøres vedtak ved vanlig flertall. Ved stemmelikhet er 
lederens stemme avgjørende. 
 
Valgstyret fastsetter nærmere regler for gjennomføring av urnevalg, postvalg og valg i 
valgforsamling. Valgstyret fastsetter nærmere regler for valgoppgjørene. 
 

3. Fungeringsperioden for medlemmer av valgstyrene er tilsvarende valgperioden, jf. § 2. 

Valgstyrene er vedtaksføre når minst halvparten av medlemmene er til stede. 
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§ 4 Manntall og valggjennomføring 

1. Høgskoledirektøren har ansvaret for at det foreligger oppdatert oversikt over de 

stemmeberettigede.  

 

2. Valg ved Høgskolen i Buskerud og Vestfold gjennomføres normalt som elektroniske 

valg. Høgskolestyret, kan avgjøre å gjennomføre valg på andre måter. Studentenes 

representanter kan velges i valgmøte.  

 

§ 5 Stemmerett 

1. Stemmerett har tilsatte i minst halv stilling. Avgjørende for stemmerett er 

tilsettingsforholdet på valgdagen(e).  

2. Stemmerett har likevel ikke den som er tilsatt for mindre enn 6 mnd siden . 

3. Stemmerett faller bort for den som har permisjon fra sin stilling for å arbeide utenfor 

høgskolen.  

4. Ingen kan ha mer enn én stemme i et valg. Eksisterer en person i flere manntall, skal 

kun én stemme kunne avgis.  

5. Studenter har stemmerett når denne er registrert som student for minst ett år og har 

betalt semesteravgift ved institusjonen. (gjelder både HiBu og HiVe i 2013).. Dersom en 

student er registrert ved mer enn ett institutt/fakultet, avgjør studenten selv hvor 

vedkommende skal ha stemmerett. En student kan ikke på samme tid ha stemmerett 

ved mer enn ett institutt/fakultet. 

 

§ 6 Valgbarhet og plikt til å ta imot valg for tilsatte 

1. Valgbar er den som har tiltrådt den relevante stillingskategori valgdagen. For å være 

valgbar må en tilsatt ha et tilsettingsforhold som dekker hele valgperioden.  

2. Valgbar som tilsatt er likevel ikke den som er tilsatt for mindre enn ett år. Den som er 

tilsatt i mindre enn halv stilling ved enheter som gjennomfører valg, er heller ikke 

valgbar. 

3. Tilsatte som blir valgt til tillitsverv etter dette reglement, har plikt til å ta imot vervet. Den 

som har tjenestegjort i et tillitsverv, har rett til fritak fra gjenvalg til dette i like lang tid som 

vedkommende har fungert i vervet. Varamedlemmer som har møtt som medlem minst 

halve valgperioden, kan kreve seg fritatt for valg som medlem i neste periode. Innehaver 

av tillitsverv skal fratre når valgbarheten opphører.  

4. Valgbarhet for innehavere av ledende stillinger fremkommer av dette reglementet. 

Rektor kan – når særlige forhold foreligger - bestemme at også andre tilsatte med 

lederansvar ikke skal være valgbare til et bestemt styringsorgan?. 

5. For valg til rektor gjelder bestemmelsene i § 19. 

 

§ 7 Valgbarhet for studenter 

1. Studentene skal ha minst 20 prosent og aldri mindre enn to av medlemmene i alle 

kollegiale organer som tildeles beslutningsmyndighet, hvis ikke det delegerende organ 

enstemmig eller Universitets- og høyskoleloven bestemmer noe annet, jf. UH-loven §§ 4-

4 og 9-3 (1) 1. pkt. 

2. Valgbar som studentrepresentant er den som har stemmerett.  

3. Student som er foreslått som kandidat ved et valg, må gi beskjed senest én uke etter 

mottatt melding om forslaget, dersom vedkommende ikke er villig til å motta valg. 

Student som blir valgt etter dette reglement, har plikt til å fungere i vervet for hele 

valgperioden så lenge vedkommende er valgbar, med mindre det foreligger grunnlag for 

fritak. 
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§ 8 Forslag på kandidater 

1. Enhver som har stemmerett ved et valg, kan fremme forslag på enhver valgbar person til 

valget. Et kandidatforslag skal fremsettes skriftlig overfor valgstyret og være 

underskrevet av inntil 5 forslagsstillere med stemmerett for det aktuelle valget. 

Kandidatforslag kunngjøres ved forslagsfristens utløp sammen med navn på 

forslagsstillerne. Særskilte bestemmelser gjelder ved valg på rektor (se § 19).  

2. Den som kan nekte valg, kan også kreve seg strøket av forslag. Slikt krav skal fremmes 

snarest mulig og senest 24 timer før valget starter. Gjennomføres valget i valgmøte, vil 

en person som før eller under valgmøtet er gjort oppmerksom på at vedkommende vil bli 

foreslått, miste retten til å nekte valg dersom denne ikke er gjort gjeldende senest på 

valgmøtet.  

3. Valgstyret fastsetter frist for å fremme forslag på kandidater.  

4. For forslag på rektor gjelder bestemmelsene i § 19. 

 

§ 9 Valgordning ved HiBV 

Ved valg til verv og organer i høgskolen benyttes flertallsvalg, preferansevalg eller 
valgforsamling som valgform. Listevalg benyttes ikke.  
 

§ 10 Fremgangsmåte ved preferansevalg av flere representanter  

I. Valg av faste representanter 

1. Forslag på kandidater må være innkommet til vedkommende valgstyre innen den frist 

som er fastsatt for de enkelte valg.  

2. Når valgstyret mottar forslag på kandidater, skal de foreslåtte kandidatene straks 

underrettes om dette. Forslagene på kandidater skal kunngjøres straks fristen for å sette 

frem forslag er ute.  

3. Forslagsstillerne kan trekke eller endre ett forslag før fristen for innlevering av forslag. 

Hvis et forslag blir trukket, skal valgstyret straks sende melding om dette til de 

kandidatene som var foreslått i dette forslaget.  

4. Valgstyret utarbeider stemmesedler med de foreslåtte kandidater oppført i alfabetisk 

rekkefølge. Ved eventuelle postvalg sendes disse stemmesedlene ut til alle 

stemmeberettigede ved vedkommende valg. Ved urnevalg skal valgstyret påse at 

godkjente stemmesedler er utlagt i tilstrekkelig antall på stemmestedene. Ved valg i 

valgmøte eller i valgforsamling for studenter deler valgstyret stemmesedlene ut til de 

stemmeberettigede medlemmene ved møtets begynnelse.  

5. Foran navnet på kandidatene skal velgeren sette tallene 1, 2, 3 og så videre, som uttrykk 

for den preferanse velgeren har for kandidatene. Velgeren avgjør selv hvor mange 

kandidater som skal prioriteres.  

6. Har noen i tillegg ført opp andre navn enn de som er oppført på den godkjente 

stemmeseddel, skal disse regnes som uskrevne. Stemmesedler som ellers ikke er i 

samsvar med dette, skal vrakes. En tellende stemmeseddel er en godkjent 

stemmeseddel som ikke er blank.  

 

§ 11 Fremgangsmåte ved preferansevalg av enkeltrepresentant  

1. Dette reglements § 10 nr. 1 – 6 gjelder tilsvarende.  

2. Ved preferansevalg av enkeltrepresentant er den kandidat valgt som har fått flere 

førstestemmer enn halvparten av de godkjente stemmesedler.  

3. Har ingen kandidat fått et tilstrekkelig antall førstestemmer, strykes den kandidat som 

har færrest førstestemmer, og på de stemmesedler hvor den strøkne sto først, skal det 
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telles opp hvem som har kommet frem på førsteplass. Dette regnes som førstestemmer 

som kommer i tillegg til førstestemmene fra første opptelling. Dette pågår til en kandidat 

er valgt etter 1. ledd. Har to eller flere kandidater samme antall førstestemmer, 

gjennomføres det et eget valg mellom disse to og den med flest stemmer er valgt.   

 

§ 12 Valgoppgjøret ved flertallsvalg 

Ved flertallsvalg kan hver velger stemme på inntil så mange kandidater som det skal velges 
representanter. Valgt er den eller de kandidater som har fått flest stemmer. 

Ved stemmelikhet gjennomføres valg mellom disse og den med flest stemmer er valgt. 

 

§ 13 Stemmerettskategorier 

1. Følgende stemmerettskategorier utgjør egne valgkretser ved valg til styringsorganer:  

A. Tilsatte i undervisnings og forskerstillinger (vitenskapelige stillinger) 

B. Tilsatte i tekniske - og administrative stillinger  

C. Studenter 

 

Valgstyret avgjør i tvilstilfeller om en stilling skal regnes som vitenskapelig eller som 
teknisk/administrativ.  

 

2. Tilsatte ledere av institutt og fakulteter har stemmerett og er valgbare som fast 

vitenskapelig tilsatte.  

 

§ 14 Velger som nektes å avgi stemme 

Den som nektes å avlegge stemme fordi det legges til grunn at vedkommende ikke har 
stemmerett, skal likevel gis anledning til å avgi stemme. En slik stemme kan avgis gjennom 
særskilt prosedyre i den elektroniske valgapplikasjonen eller ved at stemmeseddel legges i 
særskilt lukket konvolutt, og påføres velgerens navn og adresse. Slike stemmer oversendes 
valgstyret, som oppbevarer dem på forsvarlig vis med sikte på mulig klage, jf. § 18. 

 

§ 15 Valgprotokoll 

1. Resultatet av valg skal føres inn i en valgprotokoll som underskrives av valgstyret.  

2. Resultatet av valg kunngjøres straks av valgstyret. Valgprotokoll sendes til det organet 

det er blitt foretatt valg til. 

 

§ 16 Uttreden i valgperioden 

1. Den som slutter i tilsettingsforhold ved høgskolen, trer ut av det verv vedkommende er 

valgt til. Dette gjelder også den som av andre grunner taper sin valgbarhet til 

vedkommende verv.  

2. Den som har permisjon for å arbeide i stilling utenfor høgskolen, trer ut i permisjonstiden.  

3. Høgskolestyret kan etter søknad frita et medlem fra verv for resten av valgperioden når 

tungtveiende arbeids- eller velferdsmessige grunner tilsier dette.  

4. Suppleringsvalg holdes bare dersom det ikke er mulig å supplere fra varamedlemslisten. 

 

 

§ 17 Kjønnsmessig balanse 
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1. Ved flertallsvalg og preferansevalg skal likestillingslovens krav om kjønnsmessig balanse 

være oppfylt innen den enkelte valgkrets. Skal det velges 4 medlemmer eller flere fra 

valgkretsen, skal hvert kjønn være representert med minst 40 % blant dem som velges. 

Skal det velges 2 eller 3 medlemmer fra valgkretsen, skal begge kjønn være 

representert. Disse krav gjelder også ved valg av varamedlemmer.  

2. Viser det seg ved opptellingen ved preferansevalg eller flertallsvalg at et kjønn vil få 

færre representerer enn dette, rykker kandidater fra det underrepresenterte kjønn som 

det er avgitt stemmer for opp, inntil en har oppnådd slik balanse.  

 

§ 18 Klage 

1. Beslutninger truffet av Valgstyret, kan påklages til høgskolestyret.  

2. Klage må være mottatt senest åtte dager etter at valgresultatet er kunngjort. Dersom 

klager ikke gis medhold, avgis uttalelse om klagen, og denne sendes straks til 

klageinstansen.  

3. Mener klageinstansen at det er gjort feil som kan ha hatt betydning for valgresultatet, og 

som ikke kan rettes ved ny opptelling, kan den fastsette at det skal holdes nytt valg. Slikt 

valg skal avholdes snarest mulig.  

4. Klagerett har kun den som har stemmerett ved det valg det rettes klage mot.  

 

Kapittel 2: Valg av rektor  

§ 19 Valgmåte og valgbarhet m.v. 

1. Det foreligger ingen begrensning i hvem som er valgbar til rektor, jf. universitets- og 

høyskoleloven § 10-2, nr.1. Ingen kan gjenvelges som rektor hvis vedkommende vil ha 

fungert i vervet i et sammenhengende tidsrom på åtte år ved den nye valgperiodens 

begynnelse.  

2. Fratrer rektor mer enn seks måneder før funksjonstiden er ute, foretas nyvalg for den tid 

som er igjen.  

3. Rektor velges i april eller mai. Valget foretas før valg av tilsatte medlemmer til 

Høgskolestyret. Nærmere tidspunktet for valget og frist for å fremme forslag fastsettes av 

Høgskolestyret og kunngjøres av valgstyret senest 1. april. I kunngjøringen gjøres det 

kort rede for reglene om fremsettelse av forslag og for fremgangsmåten ved valget.  

4. Forslagsrett har stemmeberettigede tilsatte og studenter. Forslaget må være 

underskrevet av minst 5 stemmeberettigede studenter og/eller tilsatte. Ingen kan 

underskrive på mer enn ett forslag.  

5. Blir det foreslått en kandidat som ikke er tilsatt ved Høgskolen i Buskerud og Vestfold 

eller som kan kreve seg fritatt etter universitets- og høyskolelovens § 9-5, må forslaget 

ha vedlagt skriftlig samtykke fra vedkommende. Et slikt samtykke kan ikke trekkes 

tilbake. Den som har plikt til å motta valg, men ikke ønsker valg, kan kreve dette opplyst 

på stemmeseddelen.  

6. Valgstyret bestemmer når innkomne forslag på kandidater skal offentliggjøres. Tidspunkt 

for slik offentliggjøring skal kunngjøres samtidig med at forslagsfristen kunngjøres. 

Samtidig med offentliggjøring av kandidatene kunngjøres også navnene på 

forslagsstillerne (se pkt. 6).  

 

 

 

7. Valg av rektor gjennomføres som flertallsvalg. Kandidaten som har fått flest stemmer og 

mer enn 50% av stemmene er valgt. Hvis ingen av kandidatene har oppnådd flertall av 
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stemmene, avholdes nytt valg innen 14 dager mellom de to kandidatene som har fått 

flest stemmer i første valgomgang. Stemmene telles særskilt for følgende tre grupper, og 

vektes slik:  

 fast og midlertidig tilsatte i undervisnings- og forskerstillinger: 60 %  

 teknisk og administrativt tilsatte: 15 %  

 studenter: 25 %  

8. Høyskolestyret oppnevner en komité bestående av to vitenskapelig tilsatte, en teknisk 

og administrativ tilsatt og en student, som har til oppgave å fremme forslag overfor 

Høgskolestyret på eksterne kandidater til styret. Styret gjør vedtak om rammen for de 

arbeidsbetingelsene og de kvalifikasjonskrav som skal ligge til grunn for komiteens 

arbeid. 

 

Kapittel 3: Valg til Høgskolestyret 

§ 20 Høgskolestyrets sammensetning 

Styret ved Høgskolen i Buskerud og Vestfold består av: 

 Rektor (styreleder), valgt for fire år 

 Tre medlemmer valgt blant undervisnings og forskerstillinger 

 Ett medlem valgt blant teknisk administrative 

 To medlemmer valgt blant studentene 

 Fire eksterne representanter med vararepresentanter 

 

Ingen kan gjenvelges som styremedlem dersom vedkommende vil ha fungert i dette vervet i et 
sammenhengende tidsrom på åtte år ved begynnelsen av den nye valgperioden.  

 

§ 21 Valgform og valgtidspunkt. Forslag til eksterne kandidater 

1. Valg av tilsatte avholdes i april eller mai. Valget foretas etter valg av rektor. 

Høgskolestyret fastsetter de nærmere valgdatoer og forslagsfrister. Valget foretas 

særskilt for de tre grupper av tilsatte, jf. § 13, a) – c). Innenfor de enkelte grupper 

regnes hele institusjonen som en valgkrets. Valget gjennomføres som postvalg.  

2. Valg av representanter for studentene avholdes i april eller mai. Valget avholdes etter 

valg av rektor. Studentparlamentet bestemmer valgoppgjørsmåte. Valgstyret fastsetter, 

i samråd med Studentparlamentet, nærmere regler for valget.  

3. Rektor oppnevner en komité bestående av to vitenskapelig tilsatte, en teknisk 

administrativ tilsatt og en student, som har til oppgave å fremme forslag overfor 

Høgskolestyret på eksterne kandidater til høgskolestyret. Komiteen skal fremme forslag 

på minst det antall kandidater departementet ber styret fremme. Rektor kan bestemme 

at komiteen skal fremme flere kandidater enn det departementet ber om. Det vises til 

universitets- og høyskolelovens § 9-4, nr. 5. 

 

§ 22 Valgbarhet for ledere 

Ved valg av representanter til Høgskolestyret er følgende ledere ikke valgbare: dekaner/ 
prodekaner, instituttledere/nestledere, høgskoledirektør, assisterende høgskoledirektør, 
avdelingsdirektører, internrevisor. Se ellers § 6, nr. 4. 
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Kapittel 4: Valg av medlemmer til fakultetsrådet 

§ 23 Sammensetning av fakultetsrådet 

Dekanen leder fakultetsrådet. Sammensetningen av fakultetsrådene vedtas som egen 
styresak. 

§ 24 Valggjennomføring 

1. Valget avholdes normalt som elektronisk valg, men valgstyret kan bestemme at valget 

skal avholdes som postvalg eller urnevalg.  

2. Valgene avholdes i oktober eller november. 

§ 25 Valgbarhet for ledere 

Ved valg av representanter til fakultetsrådet er følgende ledere ikke valgbare: 
instituttledere/nestledere. Se ellers § 6, nr. 4. 
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Kapittel 8: Utfyllende regler, ikraftsetting 

§ 26 Ikrafttreden og overgangsregler 

Bestemmelsene i dette reglement trådte i kraft 4.2.13. For valget som finner sted våren 2013 
gjelder dette reglement med de tilpassinger som framgår av møtebok fra Fellesstyret av 
4.2.13. 

 

§ 27 Fullmakt til rektor 

Rektor har fullmakt til å foreta mindre endringer i dette reglement. 

 



 

REGLEMENT FOR VALG AV INTERNE STYREMEDLEMMER VED 

HØGSKOLEN I TELEMARK 
 

Fastsatt av styret 23.02.12. 

 

§ 1 Reglementets virkeområde 

 

Disse regler gjelder valg av de ansattes representanter i styret.  

 

Studentene gjennomfører eget valg av studentrepresentanter i styret  

 

§ 2 Størrelse og sammensetning  

 

Størrelse og sammensetning av styret er fastsatt i overensstemmelse med lov om universiteter og 

høgskoler § 9-3 nr. 1. Styret skal ha et flertall av interne medlemmer og sammensettes slik: Ekstern 

styreleder, tre eksterne styremedlemmer, fire medlemmer valgt blant de tilsatte i undervisnings- og 

forskerstilling, ett medlem valgt blant de teknisk og administrativt tilsatte og to medlemmer blant 

studentene. 

 

§ 3 Valgmåte 

 

Valg av tilsatte etter valgreglementet skal som hovedregel skje som urnevalg, alternativt som 

elektronisk valg. 

 

§ 4 Valgstyret 

 

1. Ved Høgskolen i Telemark skal det være ett valgstyre oppnevnt av styret, som utpeker leder og 

nestleder. Styret kan delegere denne myndigheten til rektor. Valgstyret administrerer og forbereder 

valg etter valgreglementet, herunder sørger for at det foreligger et tilstrekkelig antall kandidater. 

Valgstyrets funksjonstid er fire år. Valgstyret skal ha fem medlemmer, hvorav tre skal representere 

de tilsatte og to studentene. Representantene for de tilsatte skal komme fra hvert av de tre største 

studiestedene. Det skal også oppnevnes personlige vararepresentanter. Rektor sørger for 

sekretærfunksjon for valgstyret.  

 

2. Dersom medlem av valgstyret er foreslått til valg til organ, trer vedkommende ut av valgstyret, og 

det oppnevnes nytt medlem.  

 

3. Valgstyret er vedtaksført når mer enn halvparten av medlemmene er til stede. Det gjør vedtak ved 

vanlig flertall. Ved stemmelikhet er lederens stemme avgjørende. Medlem av valgstyret kan bringe 

avgjørelse i dette inn for høgskolens klagenemnd.  

 

§ 5 Dato for avholdelse for valg     

  

1. Valgene skal være gjennomført innen 15. mai. Valgstyret får fullmakt til å fastsette nærmere dato 

for valg og for frister for innlevering av forslag. I kunngjøringen gjøres det kort rede for reglene 

om fremsettelse av forslag og for fremgangsmåten ved valget.  



 

2. Dato for avholdelse av valget skal gjøres kjent senest seks uker før valgdagen. Samtidig skal det 

minnes om fristen for å fremme forslag på kandidater. Valgoppgjøret bør være avsluttet senest én 

måned før representantenes funksjonstid begynner.  

 

§ 6 Stemmerett for tilsatte  

 

1. Det er et vilkår for stemmerett ved direkte valg etter dette reglement at vedkommende er tilsatt 

eller engasjert i minst halv ordinær stilling ved institusjonen, og har tiltrådt denne senest 

valgdagen.  

 

2. Den som er tilsatt eller engasjert for mindre enn ett år, har likevel ikke stemmerett, hvis ikke han 

eller hun har vært i sammenhengende tilsettingsforhold ved institusjonen i minst ett år fram til 

valgdagen.  

 

3. Tilsatte i oppdragsstillinger og stipendiater med hovedtilknytning til Høgskolen i Telemark, som 

har lønn ved annen institusjon, har også stemmerett ved direkte valg. Forutsetningen er at 

vedkommende ikke avgir stemme i annen institusjon. Lærlinger og tilsatte på sysselsettingstiltak 

har ikke stemmerett.  

 

4. Stemmerett faller bort for den som har permisjon for å arbeide i annen stilling. Dette gjelder 

likevel ikke hvis det er tale om en stilling ved samme institusjon som ikke gir stemmerett, jf. bl.a. 

nr. 1, 2 og 3.  

 

5. Styret avgjør om en stilling skal regnes som undervisnings- og forskerstilling eller som teknisk og 

administrativ. Valgstyret avgjør andre tvistemålsspørsmål om stemmerett og stemmekrets.  

 

§ 7 Tilsattes plikt til å ta i mot valg og til å fungere i vervet  

 

1. Tilsatte har plikt til å ta i mot valg og fungere i vedkommende verv så lenge han eller hun er 

valgbare ved vedkommende valg. Innehaver av verv skal fratre når valgbarheten opphører, jf. lov 

om universiteter og høgskoler § 9-5 nr. 2. Den som har permisjon i funksjonsperioden, fratrer 

vervet så lenge permisjonen varer.  

 

2. Den som tidligere har hatt et verv, kan nekte gjenvalg til dette for en like lang periode som han 

eller hun har fungert sammenhengende i vervet. Varamedlem som har møtt som medlem minst 

halve valgperioden, kan kreve seg fritatt for valg som medlem i neste periode, jf. lov om 

universiteter og høgskoler § 9-5 nr. 1.  

 

3. Styret kan etter søknad frita for valg eller for fortsatt funksjon i et verv den som ikke uten 

uforholdsmessig vanskelighet eller belastning kan skjøtte sine funksjoner i dette. Den som er 

tilsatt i deltidsstilling, kan også fritas hvis vervet vil medføre at det blir urimelig byrdefullt eller 

vanskelig for vedkommende å utføre sitt arbeid i denne.  

 

 

 



§ 8 Liste over stemmeberettigede. Klage over manntallsføringen  

 

1. Rektor eller den han utpeker i sitt sted, er manntallsfører. Manntallet over de som har stemmerett, 

skal være satt opp senest fire uker før vedkommende valg. Manntallet skal straks legges ut til 

gjennomsyn for alle det vedkommer.  

 

2. Klage over manntallsføringen avgjøres av valgstyret. Klagen må være innkommet til 

manntallsfører senest to uker før valgdagen.  

 

§ 9 Urnevalg og elektronisk valg   

 

Ved urnevalg fastsetter valgstyret stemmesteder og tidsrom for avholdelse av valget. Stemmestedet 

skal holdes åpent minst seks timer mellom kl. 09.00 og kl. 20.00, eller inntil alle som har stemmerett i 

valgkretsen har avgitt stemme.  

 

Når valg avvikles som elektronisk valg, skal de stemmeberettigede kunne avgi stemme i en 

sammenhengende valgperiode på minst syv dager.  

 

§ 10 Forhåndsstemme  

 

1. Ved urnevalg kan den som ikke er tilstede på valgdagen avgi forhåndsstemme etter at de 

innkomne forslag på kandidater er kunngjort. Forhåndsstemme må være innkommet til valgstyrets 

leder senest ett døgn før valget.  

 

2. Stemmeseddel med forhåndsstemme skal legges i nøytral konvolutt. Denne konvolutten legges så i 

særskilt lukket konvolutt som er påført hvilket valg det er tale om, velgernes navn, stilling, 

avdeling eller institutt, tilsettingstidspunkt og stillingstilknytning (fast, engasjement m.m.). 

Valgstyret bestemmer hvordan studenter skal dokumentere stemmerett ved forhåndsstemming 

(kopi av kvittering for betalt semesteravgift og studiebevis e.a.).  

 

§ 11 Rett til å avgi stemme ved tvist om stemmerett  

 

Den som ved urnevalg blir nektet stemmerett, skal likevel gis anledning til å levere stemmeseddel. 

Slik stemmeseddel skal ikke legges i valgurnen, men i en særskilt lukket konvolutt påført navn og 

adresse for velgeren. Stemmeseddelen skal oppbevares på betryggende måte med tanke på en 

eventuell klage.  

 

§ 12 Nominasjon  

 

1. Forslag til kandidater til verv etter dette valgreglementet fremmes for valgstyret.  

 

2. De stemmeberettigede har rett til å sette fram forslag til kandidater innen sin gruppe.  

 

3. Følgende prosedyre skal benyttes ved nominasjonen til valg:  

Forslagsstiller leverer skriftlig forslag til kandidat(er) til valgstyret innen gitt frist. Forslaget skal 

være undertegnet, og kandidaten skal være gjort kjent med forslaget. Valgstyret kan kalle 



forslagsstillerne inn til møte for å samordne forslagene. Det er bare forslagsstiller som kan trekke 

et forslag. Valgstyret skal godkjenne forslagene. 

 

§ 13 Gjennomføring av valg  

 

1. Valgstyret har ansvar for at den tekniske gjennomføringen av valgene skjer på en betryggende 

måte. Valgstyret utarbeider skriftlige prosedyrer for gjennomføringen.   

 

2. Valgstyret har ansvar for at det utarbeides valginformasjon til personale i god tid før valgene, og at 

slik informasjon i nødvendig utstrekning er tilgjengelig på både norsk og engelsk til samme tid.   

 

3. Rektor, eller den han utpeker i sitt sted, er manntallsfører. Den enkelte driftsenhet (avdelingene, 

biblioteket, driftstjenesten, IT-tjenesten, og fellesadministrasjonen) sørger for at liste over 

stemmeberettigede ved høgskolen er manntallsføreren i hende senest fire uker før vedkommende 

valg. Manntallet skal samtidig bekjentgjøres ved den enkelte driftsenhet. Klage over manntallet 

rettes til manntallsfører senest to uker før valgdagen, og avgjøres av valgstyret.  

 

4. Ved urnevalg utpeker rektor en kontaktperson for valgstyret blant driftstjenestens personale på 

hvert studiested. Kontaktpersonen har ansvar for å finne egnede stemmelokaler, bemanning av 

stemmelokalene ved forhåndsstemmegiving og på valgdagen, informasjon, mottak av 

stemmesedler, og oversending av stemmesedler til valgstyret. Denne kontaktpersonen skal også 

legge stor vekt på muntlig informasjon til studentene om praktiske forhold rundt valget, og 

presisere viktigheten av valgdeltakelse. Det skal være minst ett stemmelokale ved hvert studiested. 

Stemmelokalet skal i alle tilfelle kunngjøres samtidig og på samme sted som manntallslistene og 

listene over kandidater.  

 

5. Forhåndsstemmer ved urnevalg avgitt på annen måte enn den som er beskrevet i § 11, vil bli 

forkastet. Forhåndsstemmene avgis i egen urne, som forsegles til valgoppgjøret foretas.  

 

6. Opptelling blir ledet av valgstyret, etter følgende regler:  

a. Felles opptelling skjer i valgstyret i høgskolens fellesadministrasjon så snart som mulig 

etter at fristen for å avgi stemme er ute (ved elektronisk valg), eller etter at valglokalene er 

stengt (ved urnevalg).  

 

b. Konvolutter med forhåndsstemmer avgitt ved urnevalg blir kontrollert mot manntallet. 

Om en velger både har forhåndsstemt og stemt på valgdagen, blir 

forhåndsstemmekonvolutten lagt til sides uåpnet. Om en velger har gitt flere 

forhåndsstemmer, gjelder den sist avgitte stemme. De andre blir lagt til sides og ført i 

valgprotokollen. Resultatet av konvoluttoppgjøret blir ført i valgprotokollen.  

 

c. Stemmene skal telles opp for hver gruppe.  

 

d. Ved urnevalg blir avgitte valgdagsstemmer kontrollerte mot valgdagsmanntallet. 

Resultatet av valgdagsoppgjøret blir ført i valgprotokollen.  

 



e. Forhåndsstemmene avgitt ved urnevalg blir tatt ut av omslagskonvolutten og sorterte som 

forberedelse til opptellingen. Ugyldige stemmesedler blir lagt til side og ført i 

valgprotokollen.  

 

f. Når opptellingen av stemmesedler er ferdig, skal resultatet kontrolleres mot manntall og 

valgprotokoll.  

 

g. Opptelling av personlige stemmer blir gjennomført. Opptelling skal gjøres av to ulike 

personer som kontroll. Resultatet blir ført i valgprotokollen. 

  

h. Alt valgmateriell skal tas vare på, slik at opptellingen kan gjøres på nytt om dette blir 

nødvendig. 

 

i. Stemmesedler som ikke er korrekt utfylt, herunder blanke stemmesedler, blir forkastet og 

inngår i valgoppgjøret som samlet uspesifisert gruppe.  

 

j. Valgmateriell og valgprotokoll sendes til rektor for arkivering og rapportering til styret.  

 

§ 14 Valgprotokoll 

 

Utfallet av valg etter dette reglement skal føres inn i en særskilt valgprotokoll som underskrives av 

vedkommende valgstyre. Melding om utfallet av valget sendes til rektor og kunngjøres straks.  

 

§ 15 Valgkrets  

 

Innenfor de enkelte grupper skal hele institusjonen regnes som valgkrets ved valg til styre.  

 

§ 16 Valget. Funksjonstiden  

 

1. Styremedlemmer og varamedlemmer som representerer de tilsatte ved institusjonen, velges hvert 

fjerde år. Valget foretas særskilt for de to gruppene tilsatte i undervisnings- og forskerstilling og 

teknisk og administrativt tilsatte. Innenfor de enkelte grupper regnes hele institusjonen som en 

valgkrets. 

 

2. Ingen kan gjenvelges som styremedlem hvis vedkommende vil ha fungert i dette verv i et 

sammenhengende tidsrom på åtte år ved begynnelsen av den nye valgperioden, jf. 

Kunnskapsdepartementets brev av 12.01.11 til statlige universiteter og høgskoler vedrørende Valg 

og oppnevning av styremedlemmer. 

 

§ 17 Varamedlemmer  

 

Innen den enkelte gruppe skal det velges minst like mange varamedlemmer som medlemmer i 

nummerert rekkefølge, eventuelt innenfor den enkelte liste.  

 

 

 



§ 18 Valgbarhet  

 

1. Valgbar som styremedlem er den som har stemmerett etter § 6. Hvis ikke styret har bestemt noe 

annet, er tilsatte bare valgbare hvis de har vært i sammenhengende tilsettingsforhold ved 

institusjonen siden 1. mars valgåret.  

 

2. Tilsatte i oppdragsstillinger og stipendiater som har sin hovedtilknytning til Høgskolen i 

Telemark, men har lønn ved annen institusjon, og som har stemmerett etter § 8 i disse reglene, er 

ikke valgbare. 

 

3. Kandidater må beherske et skandinavisk språk skriftlig og muntlig.   

 

§ 19 Valgform  

 

1. Valget skal holdes som preferansevalg og som hovedregel avvikles som urnevalg eller alternativt 

som elektronisk valg.   

 

2. Valgoppgjøret skjer på denne måten:  

 

a. Antallet godkjente stemmesedler divideres med antallet representantplasser økt med 1.  

Kvotienten avrundes oppover. Resultatet kalles valgtallet.  

 

b. Deretter telles opp hvor mange stemmer hver enkelt kandidat har fått på førsteplass. Har noen 

fått så mange stemmer på førsteplass at valgtallet er nådd, er kandidaten valgt.  

 

c. Har ingen kandidat fått så mange førstestemmer at vedkommende er valgt, og står det igjen 

flere kandidater enn det skal velges representanter, skal den kandidat som har færrest 

førstestemmer strykes fra alle stemmesedlene. Har to eller flere kandidater i slike tilfelle likt 

stemmetall, avgjøres det ved loddtrekning hvem som skal strykes.  

 

d. På de stemmesedler der den strøkne opprinnelig sto først, skal det telles opp hvem som har 

kommet fram på førsteplass. Dette regnes som førstestemmer og kommer i tillegg til 

førstestemmene fra første opptelling. Er ikke dette tilstrekkelig til at noen kandidat når opp til 

valgtallet, skal den som har det laveste stemmetall på førsteplass strykes. En fortsetter slik 

inntil en kandidat når opp til valgtallet.  

 

e. Når en kandidat på denne måten er valgt, skal det telles opp hvem som står på andreplassen på 

de stemmesedler der den valgte sto øverst. I oppgjøret videre skal disse regnes som 

førstestemmer for vedkommende kandidat, men disse stemmene teller bare med redusert vekt.  

 

f. En stemmeseddels reduserte vekt kommer fram ved å dividere antall godkjente stemmer 

fratrukket valgtallet med antall godkjente stemmer. Det regnes med to desimaler etter komma. 

Dette vekttallet multipliseres med antall stemmer som overføres (jfr. avsnittet over).  

 



g. Slik skal en fortsette med stryking av kandidater og med tildeling av overskuddsstemmer fra 

de valgte inntil det fastsatte antall representanter er valgt. Dersom det blir strøket så mange at 

det ikke gjenstår flere kandidater enn de som skal velges, er disse valgt.  

 

h. Første vararepresentant utpekes i et nytt valgoppgjør der en går fram som om det skulle velges 

én representant mer enn det som er fastsatt. Det vil si at alle strykninger oppheves, og at 

valgtallet blir lavere ved at tallet som stemmetallet nå skal divideres med er økt med 1. Ved 

dette valgoppgjøret skal en kandidat som er blitt valgt som representant ikke strykes etter 

reglene ovenfor. Den kandidat som først når opp til valgtallet og som ikke er valgt til 

representant, er valgt til første vararepresentant.  

 

i. De følgende vararepresentanter utpekes på tilsvarende måte, inntil det er valgt det fastsatte 

antall vararepresentanter.  

 

j. Når kjønnskvotering benyttes, og opptellingen viser at det maksimale antall representanter 

eller vararepresentanter av ett kjønn allerede er valgt, skal øvrige kandidater av samme kjønn 

strykes.  

 

§ 20 Kjønnsmessig balanse  

 

1. Ved valget (preferansevalg) skal Likestillingslovens krav om kjønnsmessig balanse være oppfylt 

innen den enkelte valgkrets. Skal det velges fire medlemmer eller flere fra valgkretsen, skal hvert 

kjønn være representert med minst 40 % blant dem som velges. Skal det velges to eller tre 

medlemmer fra valgkretsen, skal begge kjønn være representert. Disse krav gjelder også ved valg 

av varamedlemmer.  

 

2. Viser det seg ved opptellingen ved valget at et kjønn vil få færre representanter enn dette, rykker 

kandidater fra det underrepresenterte kjønn som det er avgitt stemmer for, opp inntil man har 

oppnådd slik balanse. 

 

§ 21 Valgbarhet for styret for tilsatte i administrative lederstillinger  

 

Følgende tilsatte i administrativ lederstilling ved Høgskolen i Telemark er ikke valgbare til styret, jf. 

§ 9-4 nr. 7 i lov om universiteter og høgskoler: rektor, viserektor for forskning og utvikling, viserektor 

for utdanning, direktør, økonomidirektør, personal- og organisasjonsdirektør, driftssjef, biblioteksjef, 

informasjonssjef og IT-sjef.  

 

§ 22 Klage  

 

1. Den som har stemmerett ved et valg, kan klage over feil som er begått ved dette. Klagen må være 

fremsatt overfor vedkommende valgstyre senest en uke etter at resultatet av valget er gjort kjent. 

 

2. Valgstyret kan bestemme at det skal holdes opptelling eller nytt valgoppgjør, hvor dette er 

tilstrekkelig til å rette opp eventuelle feil. Det nye valgoppgjøret kan påklages etter punkt 1 

ovenfor. 

 



3. Finner valgstyret ikke grunnlag for å ta klagen til følge, oversendes denne straks til styrets 

klagenemnd. Valgstyret kan avgi uttalelse om klagen i forbindelse med oversendelse. Denne skal i 

så fall gjøres kjent for klager.  

 

4. Mener styrets klagenemnd at det er gjort feil som kan ha hatt vesentlig betydning for valgutfallet, 

og denne ikke lar seg rette opp ved ny opptelling eller nytt valgoppgjør, skal det holdes nytt valg. 

Dette skal holdes så snart som mulig. Inntil nytt valg har funnet sted, betraktes de som er valgt ved 

et ugyldig valg som lovlig valgt.  
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Spørsmålet om det eksisterer lov- eller forskriftsfestede begrensninger mht. hvilke 
ansattrepresentanter som kan velges inn i høgskolestyret 

1. Spørsmålet er hvorvidt det foreligger lov- eller forskriftfestede begrensninger mht. hvilke type stillinger 

som kan velges som styremedlem blant teknisk-administrativt ansatte og ansatte i undervisnings- og 

forskerstilling, jf. uh-loven § 9-3 nr. 1. 

 

2. Konklusjon 

Det er styret selv som må utarbeide retningslinjer/valgreglement som regulerer hvorvidt det skal gjelde 

eventuelle begrensninger mht. hvilke ansatte som kan velges inn som ansattrepresentanter i høgskolens 

styre. 

 

Per i dag er det ikke utarbeidet et eget valgreglement for HSN. Det anbefales derfor at administrasjonen 

utarbeider et valgreglement som legges fram for behandling i styret så snart som mulig.  

 

3. Nærmere om de juridiske vurderingene 

 

3.1 Universitets- og høgskoleloven 

I uh-loven § 9-3 nr. 1 fremgår: 

 

Styret skal ha elleve medlemmer og bestå av fire medlemmer valgt blant ansatte i undervisnings- og 

forskerstilling, ett medlem valgt blant de teknisk og administrativt ansatte, to medlemmer valgt blant 

studentene og fire eksterne medlemmer. 

 

I uh-loven § 9-4 nr. 7 fremgår videre: 

 

Styret selv kan bestemme at visse stillinger ikke er valgbare til institusjonens styre. 

 

 

 Dato: 01.03.2018 

Dok.nummer: 18/02408-1 

  

  

  

 
NOTAT 
___ ___ 

 Unntatt offentlighet iht Offl §13 jfr Fvl 

§13.1 

 

Til: Elisabeth Ernø Borhaug/Personal- og organisasjonsavdelingen 

Kopi til:  

         

Fra: Marita Lien/ Personal- og organisasjonsavdelingen 
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Og videre i § 9-4 nr. 10: 

 

Styret selv fastsetter nærmere regler om valgene. 

 

Det er altså styret selv som utarbeider valgreglement og eventuelle retningslinjer med regulering av 

hvilke ansatte som kan velges inn som ansattrepresentanter til høgskolens styre. 

 

For ordens skyld nevnes også forvaltningslovens § 6 første og annet ledd. En statsansatt er inhabil til å 

tilrettelegge grunnlaget for en avgjørelse eller til å treffe avgjørelse i en forvaltningssak bla. når han eller 

hun selv eller vedkommendes familie er part i saken og når han eller hun er partsrepresentant for en 

part i saken. En statsansatt er også inhabil dersom det foreligger «andre særegne forhold» som er 

«egnet til å svekke tilliten til hans eller hennes upartiskhet». Det skal bla. legges vekt på om avgjørelsen i 

saken kan innebære særlig fordel, tap eller ulempe for den statsansatte selv eller noen han eller hun har 

nær personlig tilknytning til. Den enkelte har selv ansvaret for å opplyse om egen inhabilitet og tre til 

side når saken krever det. Det må antas at enkelte rollekombinasjoner vil kunne føre til at det oppstår 

interessekonflikter, eller påstander om dette, og at det derfor kan stilles spørsmål ved den ansattes 

uavhengighet og integritet. Det vil på generelt grunnlag kunne hevdes at det er hensiktsmessig å unngå 

rollekombinasjoner hvor man ofte vil måtte erklære seg inhabil etter forvaltningslovens § 6. 

 

 

3.2 Tidligere praksis ved HBV og HiT 

 

3.2.1 Høgskolen i Buskerud og Vestfold 

HBV hadde valgreglement vedtatt av styret 09.05.14. Tittelen på reglementet var Valgreglement  

Høgskolen i Buskerud og Vestfold og omfattet alle type valg ved HBV. 

 

Om begrensninger i valgbarhet mht. type stilling fremgår følgende i § 22 Valg til høgskolestyret: 

 

Ved valg av representanter til Høgskolestyret er følgende ledere ikke valgbare: dekaner/prodekaner, 

instituttledere/nestledere, høgskoledirektør, assisterende høgskoledirektør, avdelingsdirektører, 

internrevisor. Se ellers § 6 nr. 4. 

 

I § 6 Valgbarhet og plikt til å ta imot valg for tilsatte fremgår i nr. 4: 

 

Rektor kan, når særlige forhold foreligger, bestemme at også andre tilsatte med lederansvar ikke skal 

være valgbare til et styringsorgan. 

 

 

3.2.2 Høgskolen i Telemark 

HiT hadde valgreglement vedtatt av styret 23.02.12. Tittelen på reglementet var Reglement for valg av 

interne styremedlemmer ved Høgskolen i Telemark. 

 

Om begrensninger i valgbarhet mht. type stilling fremgår følgende i § 21 Valgbarhet for styret for tilsatte 

i administrative lederstillinger: 

 

Følgende tilsatte i administrativ lederstilling ved Høgskolen i Telemark er ikke valgbare til styret, jf. § 9-4 

nr. 7 i lov om universiteter og høgskoler: rektor, viserektor for forskning og utvikling, viserektor for 

utdanning, direktør, økonomidirektør, personal- og organisasjonsdirektør, driftssjef, biblioteksjef, 

informasjonssjef og IT-sjef.   

 

Med hensyn til valgbarhet generelt fremgår følgende i § 18 Valgbarhet i punkt 2: 
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2. Tilsatte i oppdragsstillinger og stipendiater som har sin hovedtilknytning til Høgskolen i Telemark, men 

har lønn ved annen institusjon, og som har stemmerett etter § 8 i disse reglene, er ikke valgbare.  

  

 
3.2.3 Bemerkninger 
I begge reglement fastsettes begrensninger som går på andre forhold enn type stilling, f.eks. krav til 
ansettelsestid ved virksomheten, stillingsprosent osv. Denne redegjørelsen avgrenser mot dette og tar 
kun sikte på å være uttømmende mht. begrensninger ift. type stilling. 
 
 
3.3 Andre virksomheters praksis 
 
3.3.1 Universitetet i Oslo 
(https://www.uio.no/om/regelverk/orgadm/valgreglement.html#5) 
 
I reglementets § 8 er det fastsatt følgende: 
 
§ 8 Valgbarhet for ledere 
1.Ved valg av representanter til universitetsstyret er følgende ledere ikke valgbare: dekaner/ 

prodekaner, instituttledere/stedfortredere for instituttledere, universitetsdirektør, assisterende 

universitetsdirektør, bibliotekdirektør, assisterende bibliotekdirektør, museumsdirektør, assisterende 

museumsdirektør, avdelingsdirektører, assisterende avdelingsdirektører og internrevisor. 

 

 

3.3.2 NTNU  

(https://innsida.ntnu.no/documents/10157/3307172/Valgreglement) 

 

I reglementets § 4 er det fastsatt følgende: 

 

Følgende personer er ikke valgbare 

b. Følgende personer i lederstillinger:  
i. Rektor, dekaner og instituttledere er ikke valgbare til styret eller fakultetsstyret.  

ii. Ledere som rapporterer direkte til rektor og til avdelingsledere i Fellesadministrasjonen er ikke 
valgbare til styret.  

iii. Ledere som rapporterer direkte til dekan, samt seksjonsledere i fakultetsadministrasjonen er ikke 
valgbare til fakultetsstyret  

iv. Ledere som rapporterer direkte til instituttleder er ikke valgbare til instituttstyre/medvirkningsorgan. 
12  

Tvilsspørsmål avgjøres av det respektive valgstyre. 

 

3.3.3 Universitetet i Agder 

 

(https://www.uia.no/om-uia/organisasjon/styrer-og-utvalg/valstyret/reglement-for-valg-til-verv-og-

organer-ved-uia) 

 

I reglementets § 4 Valgbarhet fremgår: 

(1) Valgbar som ansattes representant til universitetsstyret og styringsorganer ved fakultet er den som 
er ansatt i minst halv stilling av universitetets tilsettingsutvalg eller tilsettingsråd, og som har vært 
ansatt ved universitetet i minst seks måneder før valgdag. Også åremålsansatt i minst halv stilling 
er valgbar, dersom ansettelsesforholdet varer ut funksjonsperioden. 
(2) En person er ikke valgbar dersom vedkommende ved begynnelsen av valgperioden har 
innehatt samme verv sammenhengende i åtte år eller mer, jfr. uhl § 9-4 (9) 
(3) Ved valg til universitetsstyret er følgende ledere ikke valgbare: Universitetsdirektør, assisterende 
universitetsdirektør, viserektorer, dekaner/vise-/prodekaner, fakultetsdirektør, stedfortredende 
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fakultetsdirektør, instituttledere og studieledere. Det samme gjelder for studiedirektør, personal- og 
organisasjonsdirektør, økonomidirektør, forskningsdirektør og kommunikasjonsdirektør. 
(4) Ved valg til fakultetsstyret er følgende ledere ikke valgbare: Fakultetsdirektør, 
stedfortredende fakultetsdirektør, dekan og instituttledere. 
(5) Tvil om valgbarhet avgjøres av valgstyret. 
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Deleierskap i nettavisen Khrono.no 

 

Saken i korte trekk 

Det vises til invitasjon fra OsloMet om deleierskap i Khrono.no. Det vises videre til vedtaket fra styrets 

møte 13. mars om å få utredet dette spørsmålet.   
 

Khrono er en uavhengig nettavis for og om høyere utdanning eid av OsloMet Storbyuniversitetet. 

Khrono er redigert etter redaktørplakaten og skal i sin dekning av universitets- og høgskolesektoren 

tilstrebe en kritisk og seriøs journalistikk, i tråd med den frie pressens idealer. Avisen har fire ansatte 

og et årlig budsjett på omkring 4,5 millioner kroner.  

 

Khrono har siden 2015 hatt som formål å dekke universitets- og høgskolesektorens virksomhet og 

relaterte temaer lokalt, nasjonalt og internasjonalt. De har allerede inntatt en nasjonal posisjon, men 

videre vekst og utvikling forutsetter styrket finansiering. OsloMet har gitt uttrykk for at realiseringen 

av disse ambisjonene forutsetter at sektoren for øvrig er med finansielt og har derfor invitert de 

øvrige virksomhetene til å gå inn på eiersiden. Det er ikke avklart hvilken driftsmodell som vil bli lagt 

til grunn. Det er heller ikke gjort noen avklaringer mtp. det finansielle. 

 

Utspillet fra OsloMet har så langt ikke ført frem til konkrete avtaler, men flere er med i prosessen. Pr. 

dato er det Universitetet i Bergen som er mest aktuell, og inntil UIB har avklart sin posisjon er øvrig 

dialog satt i bero. Likevel understrekes det fra OsloMet at de vil se positivt på en henvendelse fra 

USN. Dersom vi melder vår interesse vil det også innebære innflytelse når evt. ulike organisatoriske 

og finansielle løsninger skal vurderes. Utspillet fra OsloMet har startet en debatt i sektoren om ulike 

modeller for etableringen av en nasjonal sektoravis. Videreutvikling av Khrono med flere deleiere er 

bare en av flere muligheter. F.eks har styret ved Universitetet i Bergen bedt om utredning av 

følgende alternative løsninger: 

 

1. Status quo 
2. På Høyden som nasjonalt alternativ til Khrono 
3. På Høydens egen samarbeidsmodell med andre universiteter og forskning.no (NRK-modellen) 
4. På Høyden i formalisert samarbeid med Khrono, men som selvstendig avis (Schibsted-

modellen) 
5. På Høyden inn i nasjonal Khrono, men På Høyden som plattform for lokalt stoff. 
6. UiB inn i Khrono, jf. Utredet modell (sammen med flere aktører) + På Høyden videreføres med 

endret formålsparagraf som lokalavis for UiB (ansatte og studenter) 
 

 Dokumentdato: 29.05.2018  

Saksbehandler: Per Eirik Lund 

Saksnummer: 18/04377-1  
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I USN var ledergruppens initielle holdning at finansiering av en fri og uavhengig presse ikke inngår i 

virksomhetens mandat. Så langt har USN derfor i likhet med de fleste andre virksomheter i sektoren 

ikke etablert dialog med OsloMet. Likevel har saken prinsipielle og strategiske sider som det er 

naturlig at styret må ta stiling til. Saken legges derfor frem som orienteringssak som underlag for 

drøfting. 

 
 

 

Saksopplysninger 

USNs profil med ambisjoner om en tydelig arbeidslivsintegrering og stor andel ekstern finansiering vil 

kunne utfordre virksomhetens uavhengighet. En slik profil bør derfor balanseres med en tydelig 

vektlegging av akademisk frihet og tilrettelegging for kritisk meningsbrytning. Pr. dato har ikke USN 

noen internavis og heller ingen digitale fora der slik meningsbrytning kan foregå – utover den 

muligheten som ligger i å fremme saker gjennom den organisatoriske linjen, via de tillitsvalgte, 

varslingsplakaten, ulike fagtidsskrift og pressen – f.eks Khrono. Vi har flere eksempler på at denne 

situasjonen har resultert i at viktige diskusjoner dermed lanseres i eposter til alle ansatte. Selv om 

diskusjonen isolert sett er ønsket er bruken av mail lite egnet. Kommunikasjonsavdelingen utreder 

derfor nå ulike digitale løsninger på disse utfordringene. Aktuelle løsninger kan være alt fra 

utviklingen av internavis til etablering av kommentarfelt knyttet til saker/nyheter som legges ut på 

intranett. Felles for disse løsningene er at tematikken i hovedsak skal være av intern karakter og 

interesse. De interne løsningene skal altså ikke dekke eller berøre den redaksjonelle profilen som 

Khrono har. Det legges derfor opp til en diskusjon om hvordan USN bør stille seg til henvendelsen fra 

OsloMet – uavhengig av hvilke løsninger som kan være aktuelle når det gjelder interne saker og 

diskusjoner.     

 

Hvorvidt finansiering av en fri og uavhengig presse ligger i sektorens samfunnsmandat vil avhenge av 

hvilken type presse det er snakk om og det vil uansett være opp til den enkelte virksomhet å ta 

stilling til spørsmålet. Initiativet fra OsloMet lite konkret, og det ser ut til at de ulike virksomhetene i 

sektoren vurderer spørsmålet ulikt.  

 

Tilhengere av deleierskap i Khrono har bla argumentert med at deleierskap vil gi virksomheten en 

bedret synlighet. Khrono er imidlertid redigert etter Redaktørplakaten og skal drive kritisk og 

uavhengig journalistikk. Det innebærer at USN prinsipielt ikke skal kunne forvente bredere dekning 

eller mer positiv omtale av vår virksomhet selv om vi skulle gå inn på eiersiden. Det er altså ikke et 

slik enkelt/pragmatisk argument som evt. bør være utslagsgivende for hvorvidt USN bør gå inn på 

eiersiden eller ikke.  

 

Selv om deleierskap ikke medfører noen innflytelse over hvilke saker redaksjonen velger å publisere 

vil et styrket Khrono gi bedrede forutsetninger for å dekke saker knyttet til virksomhetene utenfor 

Oslo. Slik sett vil USN indirekte kunne profitere på en slik investering.  

 

En annen problemstilling som er reist er hvorvidt viktige diskusjoner i sektoren bør foregå i en 

riksdekkende «nisjeavis» som Khrono- eller prinsipielt foregå i de ordinære lokale, regionale og 

nasjonale mediene. På den ene siden hevdes det at et styrket Khrono kan føre til at saker som har 

allmenhetens interesse diskuteres i våre egne interne medier og slik sett reduserer vår deltakelse i 

den åpne samfunnsdebatten. Samtidig argumenteres det fra kommunikasjonsfaglig hold at nasjonale 

nyhetsaktører ofte henter sine saker fra andre medier/nisjetidsskrift/aviser mv. og at styrking av 

Khrono slik sett vil styrke sektorens synlighet nasjonalt også i de ordinære mediene.  
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Sektoren preges av flere trender og utviklingstrekk. En av disse er en stadig økende konkurranse om 

studenter, fagpersoner og forskningsmidler. En annen trend materialiseres i ABE-reformen, det vil si 

ambisjonen om å gjøre offentlig sektor mer effektiv gjennom avbyråkratisering. I en slik kontekst bør 

bruk av offentlige midler til annet enn primæraktiviteten foregå med varsomhet.  

 

Et tredje trekk i sektoren er forholdet mellom de store tradisjonelle universitetene og de nye 

moderne universitetene. Konkurransesituasjonen som er beskrevet over får nå de ulike aktørene til å 

posisjonere seg slik vi ser i det såkalte BOTT-samarbeidet. Uttalelsen fra prorektor ved NTNU – Bjarne 

Foss kan forstås som del av en slik tenkning: 

 

«Dette er en såpass viktig sektor at den egentlig fortjener to nasjonale talerør, for å forhindre en 

monopol-situasjon».(Khrono 28.05.18) 

 

Khronos nasjonale rolle og ambisjoner kan dermed også forstås i en strategisk posisjoneringskontekst 

der de tradisjonelle universitetene forsøker å beholde en dominerende rolle i sektoren. At det er 

nettopp UIO, NTNU og UIB som nå vurderer å etablere en konkurrent til Khrono kan forstås som et 

slikt grep. 

 

Spørsmålet om USN bør gå inn på eiersiden i Khrono er en dermed en diskusjon som foregår på flere 

ulike plan. 

1. Den ideelle. 
2. Den prinsipielle/formelle 
3. Den pragmatiske 
4. Den strategiske 

 

Dersom styret konkluderer med at USN er tjent med et styrket Khrono og at det å gå finansielt inn på 

eiersiden er i tråd med virksomhetens samfunnsmandat og ambisjoner, vil en slik prosess måtte 

foregå innenfor gitte rammer. OsloMets holdning om at Khronos nasjonale ambisjoner evt. må 

dekkes av sektoren fremstår som rimelig. Likevel kan henvendelsen slik den nå fremstår gi en modell 

der en eller noen få virksomheter går inn på eiersiden, mens det store flertallet ikke gjør det. Det kan 

argumenteres med at et nasjonalt løft av Khrono evt. bør gjøres kollektivt – f.eks. i regi av UHR.  

 

 

Fire mulige hovedposisjoner som underlag for diskusjon: 

 
 

1. USN er positive til utviklingen Khrono som riksdekkende nisjeavis. Styret ber rektor gå i dialog med 
OsloMet om mulig deleierskap og evt. komme tilbake til styret med en sak dersom prosessen skulle 
munne ut i utkast til avtale. 

2. USN er positive til utviklingen av Khrono som riksdekkende nisjeavis. Vi mener imidlertid at prinsippet 
om uavhengighet tilsier at en eller flere virksomheter ikke bør eie en slik virksomhet direkte. Styret ber 
rektor ta opp saken i UHR for å se på mulige nasjonale løsninger. 

3. USN er positive til utviklingen av Khrono som riksdekkende nisjeavis. Vi mener imidlertid at 
bevilgningen som gis USN skal knyttes til undervisning, forskning og formidling og at det å yte finansiell 
støtte til den frie presse ikke faller inn under dette mandatet. 

4. USN mener det er uheldig at det utvikles en egen nasjonal nisjeavis i sektoren. Det er avgjørende at 
sektoren forholder seg til samfunnet vi er en del av, deltar aktivt i nasjonale debatter mv. i de 
ordinære mediene - slik vi i stor grad gjør i dag. 
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Revisjon av årsregnskapet for Høgskolen i Sørøst-Norge 

 

Saken i korte trekk 

Riksrevisjonen har revidert årsregnskapet 2017 for Høgskolen i Sørøst-Norge. Årsregnskapet består av 

ledelseskommentarer, oppstilling av bevilgningsrapportering og virksomhetsregnskap, inklusive 

kontantstrømoppstilling og noter til årsregnskapet per 31.12.2017.  

 

Etter Riksrevisjonens mening gir Høgskolen i Sørøst-Norges årsregnskap et rettvisende bilde av 

virksomhetens disponible bevilgninger i 2017 og av aksjer per 31. desember 2017, i samsvar med 

regelverk for statlig økonomistyring. Riksrevisjonen mener videre at årsregnskapet gir et rettvisende bilde 

av virksomhetens resultat for 2017 og av eiendeler, gjeld og statens kapital per 31. desember 2017, i 

samsvar med statlige regnskapsstandarder (SRS).  

 

 

Saksopplysninger 

Riksrevisjonens oppgave er å kontrollere om regnskapet gir et riktig bilde av den økonomiske 

virksomheten, herunder;  

a) Bekrefte at regnskapet ikke inneholder vesentlige feil og mangler, og  

b) Kontrollere om de disposisjoner som ligger til grunn for regnskapet er i samsvar med Stortingets 

vedtak og forutsetninger og gjeldende regelverk, og om disposisjonene er akseptable ut fra normer og 

standarder for statlig økonomiforvaltning.  

  

Vedlegg:  
1. Riksrevisjonens beretning for 2017 til Høgskolen i Sørøst-Norge  
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Riksrevisjonens beretning  
 

Til Høgskolen i Sørøst-Norge 

Uttalelse om revisjonen av årsregnskapet    

Konklusjon  
Riksrevisjonen har revidert Høgskolens i Sørøst-Norges (HSN) årsregnskap for 2017. Årsregnskapet består 
av ledelseskommentarer, oppstilling av bevilgningsrapportering og virksomhetsregnskap, inklusive 
kontantstrømoppstilling og noter til årsregnskapet for regnskapsåret avsluttet per 31. desember 2017.  
 
Virksomhetsregnskapet viser at resultatet av periodens aktiviteter er 35 703 000 kroner. 
 
Etter Riksrevisjonens mening gir HSNs årsregnskap et rettvisende bilde av virksomhetens disponible 
bevilgninger i 2017 og av aksjer per 31. desember 2017, i samsvar med regelverk for statlig økonomistyring. 
Vi mener videre at årsregnskapet gir et rettvisende bilde av virksomhetens resultat for 2017 og av eiendeler, 
gjeld og statens kapital per 31. desember 2017, i samsvar med statlige regnskapsstandarder (SRS). 

Grunnlag for konklusjonen 
Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med lov om Riksrevisjonen, instruks om Riksrevisjonens virksomhet 
og internasjonale standarder for offentlig revisjon (ISSAI 1000–2999). Våre oppgaver og plikter i henhold til 
disse standardene er beskrevet under «Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av årsregnskapet». Vi er 
uavhengige av virksomheten slik det kreves i lov og instruks om Riksrevisjonen og de etiske kravene i ISSAI 
30 fra International Organization of Supreme Audit Institutions (INTOSAIs etikkregler), og vi har overholdt de 
øvrige etiske forpliktelsene våre i samsvar med disse kravene og INTOSAIs etikkregler. Etter vår oppfatning 
er revisjonsbevisene vi har innhentet tilstrekkelige og hensiktsmessige som grunnlag for vår konklusjon. 

Øvrig informasjon i årsrapporten 
Ledelsen er ansvarlig for årsrapporten, som består av årsregnskapet (del VI) og øvrig informasjon (del I–V). 
Riksrevisjonens uttalelse omfatter revisjon av årsregnskapet og virksomhetens etterlevelse av administrative 
regelverk for økonomistyring, ikke øvrig informasjon i årsrapporten (del I–V). Vi attesterer ikke den øvrige 
informasjonen. 
 
I forbindelse med revisjonen av årsregnskapet er det vår oppgave å lese den øvrige informasjonen i 
årsrapporten. Formålet er å vurdere om det foreligger vesentlig inkonsistens mellom den øvrige 
informasjonen, årsregnskapet og kunnskapen vi har opparbeidet oss under revisjonen. Vi vurderer også om 
den øvrige informasjonen ser ut til å inneholde vesentlig feilinformasjon. Dersom vi konkluderer med at den 
øvrige informasjonen inneholder vesentlig feilinformasjon, er vi pålagt å rapportere dette i 
revisjonsberetningen.  
 
Det er ingenting å rapportere i så måte. 
 

Vår referanse  2017/00857-9 
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Ledelsens, styrets og det overordnede departementets ansvar for årsregnskapet  
Ledelsen og styret er ansvarlig for å utarbeide et årsregnskap som gir et rettvisende bilde i samsvar med 
regelverk for økonomistyring i staten og de statlige regnskapsstandardene (SRS). Ledelsen og styret er også 
ansvarlig for å etablere den interne kontrollen som de mener er nødvendig for å kunne utarbeide et 
årsregnskap som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede 
feil. 
 
Det overordnede departementet og styret har det overordnede ansvaret for at virksomheten rapporterer 
relevant og pålitelig resultat- og regnskapsinformasjon og har forsvarlig internkontroll. 

Riksrevisjonens oppgaver og plikter 
Målet med revisjonen er å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet som helhet ikke inneholder 
vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil, og å avgi en revisjonsberetning 
som gir uttrykk for Riksrevisjonens konklusjon. Betryggende sikkerhet er et høyt sikkerhetsnivå, men det er 
ingen garanti for at en revisjon som er utført i samsvar med lov om Riksrevisjonen, instruks om 
Riksrevisjonens virksomhet og internasjonale standarder for offentlig revisjon (ISSAI 1000–2999), alltid vil 
avdekke vesentlig feilinformasjon som eksisterer. Feilinformasjon kan oppstå som følge av misligheter eller 
utilsiktede feil. Feilinformasjon blir ansett som vesentlig dersom den, enkeltvis eller samlet, med rimelighet 
kan forventes å påvirke de beslutningene brukere treffer på grunnlag av årsregnskapet. 
 
Vi utøver profesjonelt skjønn og utviser profesjonell skepsis gjennom hele revisjonen, i samsvar med lov om 
Riksrevisjonen, instruks om Riksrevisjonens virksomhet og ISSAI 1000–2999. 
 
Vi identifiserer og anslår risikoene for vesentlig feilinformasjon i årsregnskapet, enten den skyldes 
misligheter eller utilsiktede feil. Videre utformer og gjennomfører vi revisjonshandlinger for å håndtere slike 
risikoer og innhenter tilstrekkelig og hensiktsmessig revisjonsbevis som grunnlag for vår konklusjon. Risikoen 
for at vesentlig feilinformasjon ikke blir avdekket, er høyere for feilinformasjon som skyldes misligheter, enn 
for feilinformasjon som skyldes utilsiktede feil. Grunnen til det er at misligheter kan innebære samarbeid, 
forfalskning, bevisste utelatelser, feilpresentasjoner eller overstyring av intern kontroll. 
 
Vi gjør også følgende: 

 opparbeider oss en forståelse av den interne kontrollen som er relevant for revisjonen, for å utforme 
revisjonshandlinger som er hensiktsmessige ut fra omstendighetene, men ikke for å gi uttrykk for en 
mening om hvor effektiv virksomhetens interne kontroll er 

 evaluerer om regnskapsprinsippene som er brukt, er hensiktsmessige, og om regnskapsestimater og 
tilhørende opplysninger som er utarbeidet av ledelsen, er rimelige 

 evaluerer den totale presentasjonen, strukturen og innholdet i årsregnskapet, inkludert 
tilleggsopplysningene 

 evaluerer om årsregnskapet representerer de underliggende transaksjonene og hendelsene på en 
måte som gir et rettvisende bilde i samsvar med regelverk for økonomistyring i staten og de statlige 
regnskapsstandardene  

Vi kommuniserer med ledelsen og styret og informerer det overordnede departementet, blant annet om det 
planlagte omfanget av revisjonen og når revisjonsarbeidet skal utføres. Vi vil også ta opp forhold av 
betydning som er avdekket i løpet av revisjonen, for eksempel svakheter av betydning i den interne 
kontrollen.  
 
Når det gjelder forholdene som vi tar opp med ledelsen og styret og informerer det overordnede 
departementet om, tar vi standpunkt til hvilke som er av størst betydning ved revisjonen av årsregnskapet, 
og avgjør om disse skal regnes som sentrale forhold ved revisjonen. De beskrives i så fall i et eget avsnitt i 
revisjonsberetningen, med mindre lov eller forskrift hindrer offentliggjøring. Forholdene omtales ikke i 
beretningen hvis Riksrevisjonen beslutter at det er rimelig å forvente at de negative konsekvensene av en 
slik offentliggjøring vil være større enn offentlighetens interesse av at saken blir omtalt. Dette vil bare være 
aktuelt i ytterst sjeldne tilfeller. 
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Dersom vi gjennom revisjonen av årsregnskapet får indikasjoner på vesentlige brudd på administrative 
regelverk for økonomistyring, gjennomfører vi utvalgte revisjonshandlinger for å kunne uttale oss om hvorvidt 
det er vesentlige brudd på slike regelverk. 

Uttalelse om øvrige forhold   

Konklusjon knyttet til administrative regelverk for økonomistyring  
Vi uttaler oss med moderat sikkerhet om hvorvidt vi er kjent med forhold som tilsier at virksomheten har 
disponert bevilgningene på en måte som i vesentlig grad strider mot administrative regelverk for 
økonomistyring. Uttalelsen bygger på ISSAI 4000-serien for etterlevelsesrevisjon. Moderat sikkerhet for 
uttalelsen oppnår vi gjennom revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, og kontrollhandlinger vi 
finner nødvendige. 
 
Basert på revisjonen av årsregnskapet og kontrollhandlinger vi har funnet nødvendige, er vi ikke kjent med 
forhold som tilsier at virksomheten har disponert bevilgningene i strid med administrative regelverk for 
økonomistyring. 
 
 
 
 
 
Oslo, 30.04.2018 
 
Etter fullmakt  

Tora Struve Jarlsby  
ekspedisjonssjef Thorgunn Nordstrand 
 avdelingsdirektør 
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Prinsipper for fagutvikling på campusene 

 

Saken i korte trekk 

Saken er et diskusjonsnotat til styret vedrørende faglig utvikling og profilering av USNs 8 campus. 

Campusene har historisk ulike størrelse, bemanning og profil. Universitetets styre bes om å diskutere og gi 

innspill til vedlagte prinsipper for videre utvikling av studieporteføljen og fagmiljøene ved campusene. 

 

Saksopplysninger 

Diskusjonsnotatet kommer i forlengelsen av det institusjonelle arbeidet med videreutvikling av en 

strategisk, faglig og økonomisk bærekraftig studieportefølje. 

  

Vedlegg:  
1. Diskusjonsnotat fagutvikling 
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Diskusjonsnotat til styret 

Prinsipper/premisser for fagutvikling/porteføljeutvikling på campusene 

USN gjennomfører et studieporteføljeutviklingsprosjekt. Hensikten med prosjektet er å tilrettelegge 

for en bærekraftig og strategisk forankret studieportefølje. Styret har presisert prinsipper og 

premisser for arbeidet (Sak 33/2017). Arbeidet med studieportefølje ved det enkelte fakultet vil få 

konsekvenser for den samlede fagutviklingen/porteføljeutviklingen på det enkelte campus. Det er 

derfor nødvendig å kalibrere fakultetenes arbeid på institusjonsnivå slik at porteføljeutviklingen ikke 

får uheldige konsekvenser for tilbudsstruktur og den samlede bæreevne ved det enkelte campus. For 

å sikre en bærekraftig utvikling av og arbeidsdeling mellom campusene bør føringer og prinsipper for 

porteføljeutvikling på fakultetsnivå derfor suppleres med prinsipper/premisser for 

fagutvikling/porteføljeutvikling på campusnivå. Dette notatet inviterer styret i første omgang til å 

drøfte noen perspektiver og prinsipper for faglig utvikling av campusene. Med utgangspunkt i styrets 

drøfting vil styret i neste omgang få framlagt en beslutningssak.  

 

Flercampusorganiseringen 

Da HSN ble etablert, tok den faglige organiseringen utgangspunkt i de nasjonale begrunnelsene for 

strukturreformen (Meld. St. 18 (2014-2015). Et hovedpremiss for strukturreformen er å sikre tilgang 

til høyere utdanning av høy kvalitet over hele landet. Kunnskapsministeren understreket i mange 

sammenhenger at reformen innebar færre institusjoner, men ikke nødvendigvis færre studiesteder.  

USN har en faglig organisering av flercampusinstitusjonen som ivaretar Stortingets intensjoner om å 

opprettholde et desentralisert studietilbud. Samtidig styrker den valgte organisasjonsmodellen 

kvaliteten i tilbudene ved at parallelle fagmiljøer ved de tidligere høyskolene er samorganisert 

innenfor campusovergripende fakulteter tilpasset USNs fagsammensetning/utdannings- og 

forskningsportefølje. USNs organisering skal ivareta kravene til kvalitet i alle studieprogram på alle 

studiesteder. Modellen skal sikre at det i tilknytning til campusen finnes et fagmiljø som bidrar til å 

skape et studiemiljø som legger til rette for faglig samhandling mellom studentene og mellom 

studentene og fagmiljøet.  

Dette flercampuskonseptet er en sentral del av USNs profil. I USNs strategi er 

flercampusorganiseringen viet spesiell oppmerksomhet som konkurransefortrinn. I den strategiske 

utviklingen av universitetet som helhet og av fagområdene som fakultetene forvalter, er 

flercampusorganiseringen et iboende premiss.  

USN har 8 likeverdige, integrerte campus som drar veksler på universitetets samlede faglige og 

administrative kompetanse og kapasitet. Institusjonen er organisert i fire fakulteter og fem 

administrative fellestjenester på tvers av studiestedene. Når vi anvender betegnelsen likeverdig for å 

beskrive de 8 studiestedene, viser det til at USN ikke har ett hovedcampus, slik som ved de fleste 

andre flercampusinstitusjonene. Ved USN har studiestedene en likeverdig posisjon innenfor det 

strategiske arbeidet. Likeverdige studiesteder tilsier imidlertid ikke en ambisjon om at alle 

studiestedene vil være like store når det gjelder kapasitet og kompetanse. 

Skjevhetene mellom studiestedene når det gjelder fagmiljøets størrelse og kompetansenivå, 

reflekterer aktivitetsnivå og tilbudsportefølje på det enkelte campus. Det er imidlertid en 

forutsetning at alle studietilbud som tilbys på alle studiesteder er knyttet til og har tilgang til et 

fagmiljø som til enhver tid tilfredsstiller de nasjonale kvalitetskrav slik de er formulert i forskriftene. 

Gjennom etableringen av HSN og valg av organisasjonsmodell, ble imidlertid studietilbudene ved det 
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enkelte campus styrket ved at fagmiljøene knyttet til studieprogrammene ved det enkelte studiested 

ble organisert inn i en større og mer robust faglig sammenheng.  

 

Studieporteføljeutviklingen 

Våren 2017 vedtok styret presiseringer av prinsipper og premisser for den videre 

studieporteføljeutviklingen ved universitetet. Disse presiseringene gir retning for det pågående 

studieporteføljearbeidet. Prinsippene er forankret i nasjonale føringer og i universitetets strategi. 

Nasjonale føringer er blant annet nedfelt i forskriftsfestede skjerpede krav til master- og 

doktorgradsprogrammer og i Kvalitetsmeldingens forventninger til styrene vedrørende arbeidet med 

studieporteføljen (Meld. St. 16 (2016-2017). Universitetets strategi for porteføljeutvikling og 

utdanningskvalitet legger til grunn at strategisk betydning, etterspørsel, faglig bærekraft og 

økonomisk bærekraft skal legges til grunn for porteføljeutviklingen (SEFØ-modellen).  

I det pågående arbeidet med studieporteføljen innebærer styrets presiseringer at det spesielt skal tas 

hensyns til studieprogrammenes strategiske, faglige og økonomiske bærekraft  

- Strategiske bærekraft, innebærer blant annet  

o at studieprogrammene skal bygge opp under universitetets hovedprofil. 

- Faglig bærekraft, innebærer blant annet  

o at USN vurderer antall studieprogram som tilbys og fagmiljøene som er tilknyttet det 

enkelte studieprogram i lys av skjerpede krav om større faglig bredde og høyere 

kompetansekrav i fagmiljøene som understøtter et studieprogram, 

o sammenslåing av parallelle studieprogram opprettet ved de tidligere høgskolene, 

o samordning av studieplaner for samme studieprogram som tilbys på flere campus, 

o at et godt læringsmiljø forutsetter et visst antall aktive studenter. Studentopptaket 

til gradsgivende studieprogram bør derfor normalt være >20. 

o at det etableres gjennomgående studieløp BA - MA - ph.d. innenfor de sentrale 

utdanningene 

- Økonomisk bærekraft, innebærer blant annet 

o at utdanninger med få studieplasser og studenter, og hvor inntjeningen er lavere enn 

kostnadene, normalt fases ut eller revideres. Dette innebærer at: 

 at studieprogrammene skal finansieres med tilstrekkelig antall studieplasser, 

 at studieprogrammene skal produsere tilstrekkelig antall kandidater og 

studiepoeng for å bære kostnadene ved programmet. 

 

Fagmiljø, læringsmiljø og studietilbud på campusnivå  

Selv om den faglige organisasjonsmodellen og ledelsesstrukturen, i tråd med strukturreformens 

intensjoner, legger til rette for at det enkelte fagmiljø, som har ansvar for studieprogrammene på 

studiestedsnivå, kan dra veksler på den samlede kompetansen ved et større fakultetet (og i noen 

tilfeller ved andre fakulteter), bør studentene på det enkelte campus ha en stedlig fagmiljø med 

kompetanseprofil og forskningstyngdepunkt i samsvar med studietilbudene som tilbys ved 

studiestedet.  

Uavhengig av studiested skal alle studenter i det daglige møte et studietilbud som er i samsvar med 

krav til fagmiljø studiekvalitets- og studietilsynsforskriften. Det innebærer relevant kobling til 

forskning og/eller kunstnerisk utviklingsarbeid og faglig utviklingsarbeid, og at fagmiljøet har en 
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størrelse som står i forhold til antall studenter og studiets egenart og som er kompetansemessig 

stabilt over tid (jf. Studietilsynsforskriften §§ 2-2 og 2-3). Dette kravet bør også gjøres gjeldende for 

samlingsbaserte nettstudier. Under samlingene bør studentene ha tilgang til et fagmiljø som 

tilfredsstiller forskriftens krav og fortrinnsvis også være del av et relevant studentmiljø under 

samlingen. 

Det innebærer at et studieprogram/samlinger normalt skal lokaliseres til campus hvor det er et 

stedlig fagmiljø med tilstrekkelig størrelse, kompetanse og FoU-aktivitet i tråd med forskriftens 

minimumskrav. I tillegg skal studiekvalitet styrkes ved at det dras veksler på USNs samlede 

kompetanse gjennom digitale løsninger, mobilitet blant undervisere/veiledere og forskergrupper på 

tvers av campus. 

Studietilbud som gis på campus bør videre sikre at det på hver campus er godt læringsmiljø for den 

enkelte student. Det innebærer at det skal være en kritisk masse studenter som følger de ulike 

programmene ved hver campus. Rektor utarbeidet våren 2016 et policy-dokument med føringer og 

prinsipper for arbeidet med studieporteføljen. I dette er det lagt til grunn at hvert studietilbud som 

hovedregel bør ha en studentgruppe på minimum 20 studenter. 

 

Prinsipper og premisser for fag- og porteføljeutvikling på campusnivå 

Over tid vil nasjonale føringer/skjerpede krav, USNs prinsipper for porteføljeutvikling, krav til fagmiljø 

og studentmiljø og hensynet til lokalt samarbeid/komparative lokale fortrinn tilsi større faglig 

konsentrasjon på og skarpere profilering av det enkelte campus. For å sikre institusjonell strategisk 

forankring, samt faglig og økonomisk bærekraft på det enkelte campus, bør derfor USN drøfte 

behovet for følgende kalibrerende prinsipper/premisser for utviklingen på campusnivå: 

Antall Campus: Gitt at kravene til fagmiljø/rekruttering av ansatte og studentmiljø/rekruttering av 

studenter tilfredsstilles, skal USN i utgangspunktet opprettholde 8 campus og aktivitetsnivået/antall 

studieplasser på det enkelte campus på minst dagens nivå. Studieplasser kan imidlertid allokeres til 

andre studietilbud på campus. Det er imidlertid en realitet at noen campus over tid samlet sett har 

slitt med rekruttering av kompetanse og studenter til studieprogrammene, jf. SEFØ-modellen og krav 

til fagmiljø og studentmiljø. Hvis dette vedvarer må styret vurdere aktivitetsnivået/antall 

studieplasser på campusene.  

Variert vekstpotensial: Strategi, faglige forutsetninger og etterspørsel definerer eventuell vekst ved 

det enkelte campus. Vekstpotensialet varierer imidlertid mellom campus. Det er premissgivende for 

hvordan eventuell vekst gjennom tilførsel av nye studieplasser eller etterspørsel etter 

eksternfinansiert etter- og videreutdanning håndteres i årene framover. 

Studentmiljø på campus: Et levende campus som læringsmiljø og studiemiljø forutsetter studietilbud 

med aktive studenter. Nettstudenter kan alene ikke legitimerer opprettholdelsen av et studietilbud 

på en campus. Det bør utvikles en policy for det relative omfanget av nettstudier organisert til en 

campus, som ivaretar forventninger om et levende studentmiljø på hver campus, og som tar hensyn 

til at relasjonskompetanse og kollegiale arbeidsformer er en vesentlig del av læringsutbyttet i en 

profesjonsutdanning. Innenfor fagområder der EVU kan tilbys mot betaling, bør studieplasser 

primært prioriteres til campusstudiene. 

Samlingsbaserte nettstudier: Samlingene skal legges til campus der studentene har tilgang til et 

fagmiljø som tilfredsstiller forskriftenes kvalitetskrav og hvor studentene under samlingen 

fortrinnsvis er del av et relevant studentmiljø. 
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De store profesjonsutdanningene: Grunnlagsdokumentene for etableringen av HSN/USN slår fast at 

studietilbud innenfor de fire store profesjonsutdanningen (sykepleie/grunnskolelærer/ 

barnehagelærer/ teknologi/økonomi og administrasjonsfag) skal tilbys i alle tre fylker. Dette 

premisset ligger fatt inntil styret fatter annet vedtak. 

 

Masterutdanningene: Gitt universitetets historie, finnes det i dag flere fagmiljø med tilsvarende 

kompetanse på ulike campus. I utviklingsarbeidet med en helhetlig studieportefølje bør det ikke 

tilbys konkurrerende masterutdanninger på ulike studiesteder. USNs masterutdanninger bør normalt 

sett kun tilbys der fagmiljøet har sin faglige tyngde, og i tråd med den faglige profilen ved det 

studiestedet.  

Profilerte Campus: USN bør ta et strategisk grep om profileringsprosessen av det enkelte campus. 

Det bør defineres en hovedprofil på det enkelte campus basert for det enkelte campus sin historie, 

egenart/lokale fortrinn, størrelse, fagmiljø og eksisterende studietilbud, som gir retning for 

fagutvikling/faglig konsentrasjon/ porteføljeutviklingen. Med utgangspunkt i dagens faglige 

diversifisering mellom de ulike campusene og campusenes utviklingspotensial, bør USN legge til 

grunn at den faglige campusutviklingen bygger opp under ulike kategorier av campus. 

Et eksempel kan være: 

Brede flerfaglige campus: Tilbyr alle eller tre av de fire store profesjonsutdanningene; 

sykepleie/grunnskolelærer/barnehagelærer/teknologi/økonomi og administrasjonsfag, 3-4 fakultet 

er representert med studietilbud på BA/MA/Ph.d.-nivå). Campus Drammen, Campus Porsgrunn, 

Campus Vestfold. 

Spissede faglige campus: Ett eller to fakultet tilbyd studier på BA, Ma og evt. Ph.d.-nivå). Campus 

Rauland (tradisjonskunst og folkemusikk), Campus Ringerike (f.eks. økonomi og administrasjonsfag), 

Campus Kongsberg (f.eks. teknologi og optometri), Campus Notodden (f.eks. praktisk-estetiske fag). 

Tematisk campus: Studietilbud på BA, MA og Ph.d.- nivå innenfor et tematisk område. Campus Bø. 

Definisjon av tematiske hovedprofil på campus bør ta utgangspunkt i dagens tilbudsportefølje og 

hvordan fakultetene i samarbeid over tid kan utvikle/omstille en samlet fagportefølje som bygger 

opp under en tematisk hovedprofil. Mange av tilbudene på Campus Bø i dag synes f.eks. å bygge opp 

under en fagprofil som internasjonalt betegnes som «rural studies». Denne profilen kan eventuelt 

forsterkes ved at andre etablerte studier revideres og nye studier opprettes for å styrke en slik 

tematisk profil. 
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1 Bakgrunn og grunnlag for vurderingen   

1.1 Bakgrunn 

Kunnskapsdepartementet endret forskrift om kvalitet i høyere utdanning 28. juni 2016, og NOKUTs 
nye studietilsynsforskrift trådte i kraft 9. februar 2017. Høgskolen i Sørøst-Norge (HSN) søkte 2. mars 
2017 om å bli akkreditert som universitet. NOKUT ferdigstilte ny veiledning til institusjoner som 
søker institusjonsakkreditering 18. mai 2017, og søker fikk etter å ha fått tilsendt veiledningen 
anledning til å supplere innsendt søknad. 

HSN har ikke fått sitt kvalitetsarbeid vurdert av NOKUT. NOKUT har allikevel funnet at søknaden 
kan behandles på bakgrunn av tidligere vurderinger av kvalitetssikringssystemene til de innfusjonerte 
institusjonene som utgjør HSN (se kapittel 2.1.4.). 

Akkreditering som universitet innebærer at institusjonen får fullmakt til å opprette nye studietilbud på 
alle fagområder. 

1.2 Kort beskrivelse av institusjonen 

Høgskolen i Sørøst-Norge ble etablert 1.1.2016, som resultat av fusjon av 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. Høgskolen i Sørøst-Norge har per dags dato ca. 18 000 
studenter og ansatte i 1600 årsverk. I 2016 ble det uteksaminert 3034 kandidater fra HSNs 
utdanninger. 

HSN er organisert i fire fakulteter: 

 Fakultet for helse- og sosialvitenskap 
 Fakultet for humaniora, idretts- og utdanningsvitenskap 
 Fakultet for teknologi, naturvitenskap og maritime fag 
 HSN Handelshøyskolen 

 

1.3 Beskrivelse av institusjonskategorien universitet 

Institusjonens akkrediteringsnivå forteller hvilke fullmakter den har til selv å etablere studietilbud uten 
å søke NOKUT om akkreditering for disse. I Norge har vi fire forskjellige nivåer: 

• Høgskole uten akkreditering: kan ikke selv opprette studietilbud, men har fått 
akkreditering av ett eller flere enkeltstudier. 

• Akkreditert høgskole: kan selv opprette studietilbud på bachelornivå. Hvis de har fått 
akkreditering til å tildele doktorgrad innenfor ett eller flere fagfelt, har de også rett til å 
opprette mastergradsstudier innenfor disse fagfeltene. 
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• Vitenskapelig høgskole: kan selv opprette studietilbud på bachelornivå, og på masternivå 
innenfor fagområdene der de har rett til å tildele doktorgrad. 

• Universitet: kan selv opprette studietilbud på alle nivå. 

 

Det er Kongen i statsråd som vedtar om en institusjon skal få endret status. 

1.4 Grunnlag for vurderingene 

Hovedgrunnlaget for den sakkyndige komiteens vurdering er søknaden av 2. mars 2017 fra Høgskolen 
i Sørøst-Norge om å bli akkreditert som universitet, samt tilleggsdokumentasjon som ble sendt inn den 
19. januar 2018 på oppfordring fra den sakkyndige komité.   

I tillegg har komité og faggrupper løpende etterspurt diverse dokumentasjon fra HSN. Komiteen 
besøkte HSN, på Campus Vestfold (Bakkenteigen) og Campus Porsgrunn den 24. og 25. august 2017, 
og gjennomførte intervjuer med ledelse, ansatte og studenter. I tillegg ble det gjennomført et 
dialogmøte med HSNs ledelse den 1. februar 2018 i NOKUTs lokaler. 

Det formelle lovgrunnlag for institusjonsakkreditering er: 

• Lov om universiteter og høyskoler av 1. april 2005  
• Forskrift om kvalitetssikring og kvalitetsutvikling i høyere utdanning og 

fagskoleutdanning (Forskrift om kvalitet i høyere utdanning) av 1. februar 2010, fastsatt 
av Kunnskapsdepartementet, med endringer av 9. februar 2017 

• Forskrift om tilsyn med utdanningskvaliteten i høyere utdanning (Studietilsynsforskriften) 
av 7. februar 2017, fastsatt av NOKUT 

1.5 Komiteens mandat 

I oppdragsbrev av 01.06.2017 fikk sakkyndig komité følgende mandat: 

Mandat for sakkyndig komité 

Oppgaven til den sakkyndige komiteen er følgende: 

Den sakkyndige komiteen skal vurdere om Høgskolen i Sørøst-Norge tilfredsstiller alle 
kriterier til å få status som universitet. Den skal begrunne sin vurdering og gi en entydig 
konklusjon i en sakkyndig rapport. Det formelle vurderingsgrunnlaget til komiteen er Forskrift 
om kvalitetssikring og kvalitetsutvikling i høyere utdanning av 1. februar 2010 §§ 3-5 og 3-8, 
samt Forskrift om tilsyn med utdanningskvaliteten i høyere utdanning av 9. februar 2017 § 3-
1, med hjemler i Universitets- og høyskoleloven. 

Komiteens vurdering baseres på følgende: a) Institusjonens søknad og annet relevant skriftlig 
materiale som NOKUT og/eller de sakkyndige anser som nødvendig for vurderingen, deriblant 
vurderingene fra faggruppene som ser på hver enkelt fagområde. b) Informasjon innhentet ved 
institusjonsbesøk. 
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Oppdraget avsluttes med NOKUTs vedtak. Inntil oppdraget er avsluttet, skal de sakkyndige 
ikke ta del i den offentlige debatt om saken. 

 

1.6 Komiteens tolkning av faggruppenes mandat 

I oppdragsbrev av 02.06.2017 fikk faggruppene følgende mandat:  

Mandat for faggruppene 

Faggruppene består av to personer hver, og skal vurdere nivået på forskning og utdanning 
innenfor et fagfelt hos søker. Dette skal vurderes i lys av Forskrift om kvalitetssikring og 
kvalitetsutvikling i høyere utdanning § 3-8(2): Institusjonen skal ha stabil utdanning, 
forskning eller kunstnerisk utviklingsarbeid og faglig utviklingsarbeid av høy internasjonal 
kvalitet. 

Faggruppen skal utarbeide en uttalelse basert på institusjonens søknad og annet relevant 
materiale som NOKUT og/eller de sakkyndige anser som nødvendig for vurderingen. 
Uttalelsen skal ha form av en evaluering med en oppsummering. 

Denne uttalelsen skal inngå i vurderingsgrunnlaget for den sakkyndige komiteen som er 
nedsatt for å vurdere søknaden om institusjonsakkreditering. 

Oppdraget avsluttes med NOKUTs vedtak. 

Komiteen har vært i dialog med de fire faggruppene underveis i deres arbeid for å sikre konsistent 
rapportering fra gruppene, deriblant at faggruppene kom med sin vurdering av om de relevante 
områder var av høy internasjonal kvalitet. Komiteen har også anmodet faggruppene om å komme med 
argumenter som beskriver både styrker og eventuelle svakheter i de bedømte fagområder. 

Faggruppenes rapporter har vært sentrale i komiteens endelige vurdering av 
universitetsakkrediteringen av HSN. 

 

1.7 Saksgangen 

Søknad fra HSN ble mottatt av NOKUT 2. mars 2017. Dette var før søkerveiledning til ny 
forskriftstekst var utarbeidet av NOKUT. Forkriften kom i februar 2017 og veiledningen kom i mai 
samme år. Søker fikk anledning til å supplere med mer informasjon etter at veiledningen var klar. 
Supplementet ble sendt inn 15. juli. Den 19. januar 2018 sendte HSN inn ytterligere supplerende 
dokumentasjon, på oppfordring fra den sakkyndige komité.  

NOKUT oppnevnte en sakkyndig komité bestående av fem medlemmer 29. mai 2017. Komiteen holdt 
sitt første møte den 14. juni. Den 24. og 25. august besøkte komiteen HSN, og den tilbrakte én dag på 
Campus Vestfold (Bakkenteigen) og én dag på Campus Porsgrunn. Komiteen hadde et 
oppfølgingsmøte 6. oktober. Det ble også holdt et møte mellom komiteleder og komiteleder for 
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søknaden fra Høgskolen i Oslo og Akershus, for å sikre likebehandling av søknadene. Det ble holdt et 
dialogmøte mellom komiteen og ledelsen ved HSN i NOKUTs lokaler 1. februar 2018. 

Rapporten ble oversendt HSN for uttalelse 5. Mars 2018. HSN sendte sin uttalelse til NOKUT 6. april 
2018. Rapporten, sammen med vedleggene og institusjonens offisielle uttalelse, sendes til NOKUTs 
styre for vedtak.  

1.8 Om rapporten 

Denne rapporten en delt i tre deler. Kapittel 1 er en beskrivelse av bakgrunnen og prosessen for å 
vurdere akkrediteringssøknaden fra Høgskolen i Sørøst-Norge. Kapittel 2 er den sakkyndige 
komiteens vurdering av forholdene opp mot hvert enkelt kriterium i forskriftene. Kriteriene kommer 
fra Forskrift om kvalitet i høyere utdanning § 3-5 Akkreditering av institusjoner og § 3-8 
Akkreditering som universitet, i tillegg til Studietilsynsforskriften § 3-1 Krav ved akkreditering av 
institusjoner. I denne rapporten er kriteriene gruppert etter tema og ikke etter rekkefølgen de står i 
forskriftene. I appendiks er uttalelsene fra de fire faggruppene som har vurdert doktorgradsområdene 
som danner grunnlaget for søknaden.   
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2 Sakkyndig vurdering av søknad om akkreditering som universitet 

2.1 Institusjonsnivå 

2.1.1 Institusjonens primærvirksomhet 
Forskrift om kvalitet i høyere utdanning § 3-5 Akkreditering av institusjoner 
 
(2) Institusjonens primærvirksomhet skal være høyere utdanning, forskning eller kunstnerisk 
utviklingsarbeid, faglig utviklingsarbeid og formidling. 

Beskrivelse 

For statlige institusjoner som har status som akkrediterte høyskoler eller akkrediterte vitenskapelige 
høyskoler, anses normalt kravet som oppfylt. Statlige institusjoner fikk status som akkrediterte 
institusjoner ved Universitets- og høyskoleloven fra 1. januar 2003. De tre institusjonene Høgskolen i 
Telemark, Høgskolen i Buskerud og Høgskolen i Vestfold falt alle inn under denne kategorien.  

Vurdering 

Komiteen har ikke sett noen indikasjon på at Høgskolen i Sørøst-Norge har gjort endringer som har 
ført til at primærvirksomheten har gått bort fra å være høyere utdanning, forskning, faglig 
utviklingsarbeid og formidling. 

Konklusjon 

Ja, HSN har som primærvirksomhet høyere utdanning, forskning, faglig utviklingsarbeid og 
formidling. 

 

2.1.2 Institusjonens organisering og infrastruktur 
Forskrift om kvalitet i høyere utdanning § 3-5 Akkreditering av institusjoner 
  
(3) Institusjonens organisering og infrastruktur skal være tilpasset virksomheten. 

Beskrivelse 

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. 

Den faglige virksomheten er organisert i fire fakulteter: 
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 Fakultet for helse- og sosialvitenskap 
 Fakultet for humaniora, idretts- og utdanningsvitenskap 
 Fakultet for teknologi, naturvitenskap og maritime fag  
 HSN Handelshøyskolen 

Høgskolen i Sørøst-Norge er en institusjon med flere studiesteder (flercampus) som ifølge søker skal 
være regionalt forankret gjennom studiesteder i fylkene Buskerud, Vestfold og Telemark. Høgskolen 
har åtte studiesteder: Bø, Drammen, Kongsberg, Notodden, Porsgrunn, Ringerike, Rauland og 
Vestfold. HSN er ifølge søker landets eneste høyere utdanningsinstitusjon som har en genuin 
flercampusorganisering: 

 Ingen av campusene har 50 prosent eller mer av den samlede studentmassen 
 Institusjonen har ikke ett hovedsete, men distribuert faglig og administrativ ledelse 
 Administrative tjenester er distribuerte 
 Fakultetene og mange av instituttene er campusovergripende 
 Studieprogrammer drar veksler på kompetanse lokalisert ved flere campuser 
 Forskergrupper/forskningssentrene er etablert på tvers av campusene 

HSNs ambisjon er at organisasjonsformen med åtte likeverdige, integrerte campuser skal dra veksler 
på høyskolens samlede faglige og administrative kompetanse og kapasitet. Dette gir seg utslag i en 
rekke føringer, som beskrevet i søknadens side 10: 

 Ansatte er tilsatt ved høyskolen, og ikke ved det enkelte studiested. Ansatte har kontor på det 
studiestedet som er nær der de bor, eller etter eget ønske. 

 På bachelornivå tilbys de samme (eller svært like) studieprogrammene ved flere studiesteder. 
Dette gjelder først og fremst lærerutdanninger, sykepleierutdanninger, ingeniørutdanninger og 
økonomisk-administrative utdanninger. HSN har lagt til grunn at disse utdanningene fortsatt 
skal tilbys i tre fylker. 

 Hovedtyngden av undervisningen i studieprogrammene er lokalisert til ett enkelt campus, i 
den forstand at all undervisning/læringsaktiviteter for den enkelte student foregår ett sted. For 
noen studieprogram er det imidlertid lagt opp til samlingsbasert undervisning, slik at 
studentene deltar i undervisning ved andre campus. 

 Deler av undervisningen i en del studieprogram er organisert slik at den kan følges fra flere 
campus. HSN skal tilby nettbasert etter- og videreutdanning, og nettbasert undervisning er 
også aktuelt i deler av undervisningen i emner som tilbys på tvers av studiesteder. 

 Fagmiljøets kompetanse brukes på tvers av studiesteder, og de ansatte tilknyttet det enkelte 
studieprogram har i en del tilfeller kontor ved andre campus. Dette gjelder i særlig grad der 
det er kort geografisk avstand mellom studiestedene, slik at de ansatte har kort reisevei 
mellom de ulike arbeidsstedene, men også i en viss utstrekning der det er større geografiske 
avstander. 

 I enkelte tilfeller brukes utstyr og infrastruktur på tvers av studiesteder i felles samlingsbasert 
undervisning. 

I supplerende dokumentasjon presiserer HSN at ved utlysning av ledige stillinger er campustilhørighet 
fastsatt i utlysningsteksten, og at alle studenter har mulighet til å fullføre studietilbudet de er tatt opp 
til på en og samme campus. Det er imidlertid mulig for en student å spisse den faglige profilen på 
utdanningen sin ved å ta valgfrie emner på andre campuser enn der studenten har sin tilhørighet. 
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Søker viser til strukturendringene som har pågått innen norsk høyere utdanning, og argumenterer selv 
for at den nye fusjonerte høyskolen føyer seg inn i det som var målet for strukturendringene: mer 
solide og stabile fagmiljøer som kan heve nivået på utdannings- og forskningskvaliteten, utdanninger 
av høy kvalitet forankret i solide fagmiljøer som selv utfører eller baserer seg på forskning, og 
fagmiljøer av en viss størrelse som tåler skiftende konjunkturer, er konkurransedyktige og 
internasjonalt attraktive og har kapasitet til omstilling og god tilgang på vitenskapelig utstyr . 

 

Organisering av drift 

Drift av bygninger, IT og bibliotek er i prinsippet organisert på samme måte ved alle HSNs campuser. 
Flere funksjoner er lokalisert og drevet sentralt, men det er likevel stasjonert ulikt antall personell ved 
alle campusene for å ta seg av ulike typer service knyttet til disse områdene. Slik sett satser HSN på å 
levere et forsvarlig tilbud av tjenester på alle campusene. Administrativt er også enkelte andre 
tjenester samlet med tyngdepunkt på en campus, men betjener alle campusene. Slik ønsker 
institusjonen å samle enkelte tjenester for å lage større og spissede administrative miljøer som samlet 
sett kan levere gode tjenester til alle campusene.  

På institusjonsbesøk medgir ledelsen av noen funksjoner kan være overlappende ved de ulike 
campusene, men at dette er noe det arbeides med i den ferske organisasjonen, og at det kan hentes ut 
driftsgevinster framover. Ledelsen opplyser også at lederne for de ulike administrative tjenestene 
reiser rundt på de ulike campusene for å følge opp sine ansatte, men at det også er utstrakt bruk av 
elektronisk kommunikasjon for å koordinere og lede de ansatte. Ut fra intervjuene med ansatte i 
undervisnings- og forskerstillinger og studenter virker det som om organiseringen fungerer godt. 

Det er fysiske bibliotek på alle de åtte studiestedene, av varierende størrelse. Alle er bemannet, 
vanligvis med fire til fem årsverk, med ett årsverk tilknyttet det minste biblioteket på Rauland, og 
elleve på det største på Bakkenteigen. Det er mulig for ansatte og masterstudenter å bestille time med 
bibliotekarer for individuell veiledning. Det er egne tjenester for ph.d.-stipendiater.  

HSN har undervisningslokaler i tråd med det man kan forvente av en moderne norsk høyskole. De har 
mange dedikerte lokaler for forskjellige fagområder, spesielt helse og teknologi. For eksempel har de 
et moderne renrom for mikro- og nanosystemer av høy standard.  

 

Flercampus 

Det finnes ikke egne krav i forskriftene når det gjelder hva slags type organisering institusjonen kan 
velge. Uavhengig av organisering gjelder kravene i forskriftene til de enkelte studietilbud. Det er 
institusjonen selv som velger hva slags organisering som passer best for den faglige profilen og 
ambisjonen den søker å oppnå. Like fullt vil valg av organisering være avgjørende for hvilke grep som 
må tas for å oppfylle de ulike kravene til universitetsakkreditering. For eksempel vil en 
flercampusinstitusjon som HSN ha ekstra utfordringer knyttet til distribusjon av fagmiljø mellom de 
ulike campusene og, i forlengelsen av dette, forskningsforankringen: Kravene til fagmiljø og kopling 
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til FoU for det enkelte studieprogram1, samt at FoU skal utføres i samspill med 
utdanningsvirksomheten. 

HSN har åtte studiesteder av varierende størrelse, per dags dato fra 89 studenter i Rauland til 5188 
studenter i Vestfold, ifølge høyskolens nettsider. Personalet er også tilknyttet ett eller flere av disse 
åtte studiestedene. Det er komiteens oppfattelse at denne spredningen gir spesielle utfordringer på flere 
områder. For eksempel gjelder dette administrativ service til alle ansatte og studenter uavhengig av 
geografi, og en felles identitet for hele høyskolen. En særlig utfordring er kravene til 
forskningsforankring for alle studiene. 

Disse utfordringene er HSN meget oppmerksomme på, og de skriver i sin søknad at institusjonen har 
«8 likeverdige, integrerte campus som drar veksler på høyskolens samlede faglige og administrative 
kompetanse og kapasitet». 

Nøyaktig hvordan denne ambisjonen skal oppnås i praksis, er ikke i særlig grad beskrevet i søknaden, 
og dette var derfor et tema som ble drøftet inngående med institusjonen under institusjonsbesøket. 
Komiteen fikk vite at alle undervisere i prinsippet kan bli bedt om å undervise på alle campuser. 
Studenter kan også motta undervisning på et annet studiested enn det de tilhører. Dessuten vil HSN ha 
utstrakt bruk av digital undervisning. På tross av flere spørsmål fikk vi ikke klart inntrykk av hvor mye 
de tre virkemidlene brukes i den daglige undervisningen i dag. På besøket fikk komiteen bekreftet av 
studenter og ansatte at disse tre virkemidlene brukes på HSN. I den oppfølgende prosessen ble det 
tydeliggjort at hovedtyngden av undervisningen i studieprogrammene er lokalisert til en enkelt 
campus, i den forstand at all undervisning/læringsaktiviteter for den enkelte student foregår ett sted. 
For noen studieprogram er det imidlertid lagt opp til samlingsbasert undervisning, slik at studentene 
deltar i undervisning ved andre campuser. 

Det har derfor vært viktig for komiteen å se hvordan HSN sikrer at det ikke er eller utvikler seg 
systematiske skjevheter mellom studiestedene med hensyn til kompetansen til de ansatte som 
underviser og i det daglige utgjør studietilbudets fagmiljø.  

Når en institusjon er organisert slik at studenter skal ha sin primære tilknytning til en campus, må man 
forvente at det i tilknytning til campusen finnes et fagmiljø som i tilstrekkelig grad kan bidra til å 
skape et studiemiljø som legger til rette for faglig samhandling mellom studentene og/eller mellom 
studentene og fagmiljøet. Det vil ikke nødvendigvis si at man permanent må flytte enkeltpersoner til 
en gitt campus, men som nevnt ovenfor må institusjonen ha en systematisk strategi og 
gjennomføringsfrekvens i at sentrale fagpersoner er på en campus i tilstrekkelig grad til å skape et 
velfungerende fagmiljø som støtter opp om at studietilbudet skal ha relevant kobling til FoU-
virksomheten.  

Komiteen er innforstått med at fagmiljøet ved hvert studiested kan variere i omfang fra utdanning til 
utdanning og fra sted til sted. Likeledes er det akseptabelt med større interne skjevheter i en 
oppbyggingsfase enn for et et universitet som har eksistert over mange år.  

For å få en bedre forståelse av hvordan organiseringen fungerer i praksis, valgte komiteen å be om 
utfyllende dokumentasjon om de fagmiljøene som er direkte knyttet til undervisningen ved fire 
studietilbud:  

                                                      
1 Se Forskrift om tilsyn med utdanningskvaliteten i høyere utdanning § 2-3.Krav til fagmiljø. 
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 Barnehagelærerutdanning, bachelor, på studiested Notodden  
 Bachelor i økonomi og ledelse på studiested Ringerike  
 Master i økonomi og ledelse på studiested Ringerike 
 Bachelor i sykepleie på studiested Drammen  

Alle fire studieløpene kan vise til fagmiljø som er godt over minstekravet til andelen heltidsansatte, 
førstestillingskompetente og (for mastergrad) professor- eller dosentkompetanse. Når det gjelder 
forskningsaktivitet, så er den god og relevant for sykepleierstudiet. For studieløpene i økonomi og 
ledelse er den tilstrekkelig, mens den for barnehagelærerutdanningen er noe svak.  

Komiteen merker seg at det er blitt startet opp prosjekter det siste året for å styrke 
forskningsaktiviteten, noe som tyder på at HSN er klar over utfordringen og arbeider med å forbedre 
situasjonen. Det er viktig at aktive forskere også settes inn i undervisning på bachelornivå for at 
utdanningen skal være akademisk av natur. For alle fire studieløpene blir undervisningen i all 
hovedsak utført av personell som fysisk arbeider ved samme studiested som studentene studerer. 
Komiteen går ut fra at de fire utvalgte studieprogrammene gir et godt bilde av hvordan den daglige 
undervisningen ved HSN foregår, og at de slik er representative for hele HSNs studieportefølje.  

Komiteen vil allikevel påpeke at HSN med fordel kunne ha vært mer konkrete på hvordan de vil sikre 
at det ikke utvikler seg systematiske skjevheter mellom studiestedene med hensyn til 
kompetansenivået til de ansatte som faktisk underviser og i det daglige utgjør fagmiljøet for det 
aktuelle studietilbudet.  

I dialogmøtet kom det fram at HSN har startet en større revidering av hele studieporteføljen, der både 
nedlegging, sammenslåing og oppretting av nye studieprogram brukes aktivt i prosessen. Komiteen 
forutsetter at konsolidering av fagmiljø er en av de faktorene som veier tungt når HSN gjør sine 
vurderinger i dette arbeidet. Komiteen ville også gjerne ha sett en tydeligere beskrivelse av hvor, 
hvordan og i hvilket omfang det blir brukt fjernundervisning. 

 

Studentdemokrati 

Et annet viktig område som går under organisering og infrastruktur, er studentdemokratiet på 
institusjonen. Studentenes rett til studentorgan og å bli hørt er regulert av UH-loven §4-1. I søknaden 
får komiteen inntrykk av et studentdemokrati som er velfungerende, og at studentene inkluderes og 
blir hørt i saker som angår dem.  

I samtale med tillitsvalgte studenter på institusjonsbesøket fikk komiteen inntrykk av at studentene 
føler de har innflytelse, og at studentdemokratiet på lokalt nivå fungerer bra. Studentene opplever også 
at tilbakemeldingene de kommer med til forbedringer på emner og studieprogram, blir tatt seriøst, og 
fører til at praksis blir endret.  

Til tross for dette bemerker komiteen at studentene som ikke er tillitsvalgte, ikke har stor innsikt i 
studentdemokratiet. Det gjelder både studentdemokratiet på institusjonsnivå og kunnskap om studenter 
i HSNs styre. Det at studenter uten tillitsverv ikke har stor innsikt i studentdemokratiet, er for øvrig et 
forhold som er gjenkjennbart for mange institusjoner i sektoren og slik ikke noe særskilt for HSN. 
Studentene kjenner godt til den studienære delen av studentdemokratiet.  
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Komiteen har bemerket seg at det våren 2017 var mye uro rundt studentdemokratiet på 
institusjonsnivå, hvorpå rektoratet trakk pengestøtten. På institusjonsbesøket fikk komiteen mer 
informasjon om dette, og vite at rektoratet er i dialog med studentdemokratiet for å få på plass en ny 
avtale for videre arbeid. En slik avtale ble inngått 17. august 2017, og er videreformidlet til NOKUT. 

Vurdering 

Komiteen vurderer at organisasjon og struktur på langt de fleste områder er velorganisert ved HSN. 
Det gjelder for eksempel fakultet- og instituttstrukturen, og bygnings- og laboratoriefasiliteter så vel 
som organisering av biblioteksystemer og administrative tjenester til studenter og ansatte på de enkelte 
campuser. Komiteen har vært bekymret for hvordan institusjonen klarer utfordringen med å sikre at 
leveransen av studietilbudene vil være tilstrekkelig ved de forskjellige studiestedene når det gjelder 
undervisning av ansatte med førstestillingskompetanse. Komiteen er også svært opptatt av om 
studentene i tilstrekkelig grad tilbys kontakt med et aktivt forskningsmiljø av tilfredsstillende størrelse 
som er kompetansemessig stabilt over tid.  Etter å ha etterspurt og gått gjennom ytterligere 
dokumentasjon på dette området har den kommet til at situasjonen ved HSN må kunne sies å være på 
linje med sammenlignbare institusjoner, også de med universitetsstatus.  

Konklusjon 

Ja, det er tilfredsstillende organisering og infrastruktur. Kriteriet er oppfylt når det gjelder fysisk 
infrastruktur og drift og også studentdemokrati. Komiteen har vært spesielt opptatt av hvordan man i 
flercampusorganiseringen sikrer at det er tilfredsstillende forskningsforankring på alle studier og 
studiesteder.  Dette kravet er oppfylt, men vi vil henstille HSN om å holde øye med denne 
problemstillingen i sitt videre strategiarbeid.  

2.1.3 Institusjonens strategi 
Studietilsynsforskriften § 3-1. Krav ved akkreditering av institusjoner  

 (2) Institusjonen skal ha en strategi for utdanning, forskning og/eller kunstnerisk 
utviklingsarbeid og faglig utviklingsarbeid. 

Beskrivelse 

HSNs strategiplan for 2017-2021 omfatter visjon, verdier, ambisjoner og kjennetegn ved 
primærvirksomheten. Kjennetegnene er utdypet og konkretisert gjennom fire strategidokumenter for: 

 Studieporteføljeutvikling og utdanningskvalitet 
 Forskning og faglig utviklingsarbeid 
 Samfunnsforankring 
 Internasjonalisering, inkludert EU-strategi 

Sammen med rektors styringsdialog med fakultetene, kvalitetssystem for utdanningsvirksomheten og 
fakultetenes utviklingsplaner legger strategiene grunnlag for virksomhetsstyringen ved HSN. 
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Forskningen og forskerutdanningene skal ifølge søker bygge opp under høyskolens 
utdanningsprogrammer og være i tett samspill med arbeids- og samfunnsliv. Forskningen har derfor en 
profesjonsorientert, arbeidslivsrettet, praksisnær og anvendt hovedprofil, ifølge søker. 

Hovedstrategien er nedfelt i følgende visjon (Strategi 2017-2021, side 4): 

Vi skal utvikle Høgskolen i Sørøst-Norge til et internasjonalt orientert, regionalt forankret og 
entreprenørielt universitet med høy internasjonal kvalitet, sterke arbeidsfellesskap og 
samfunns- og næringsliv som nær samarbeidspartner. 

Ved Universitetet i Sørøst-Norge møter studentene innovative undervisningsformer og 
utfordrende studier tett koblet til samfunnets krav og behov. De lærer å mestre et samfunn og 
arbeidsliv i endring.  

Gjennom profesjonsorientert og arbeidslivsrettet forskning og utdanning bidrar universitetet 
med kunnskap og kompetanse til å løse verdens klima-, energi- og fattigdomsutfordringer, 
sikre velferds- statens bærekraft og styrke mellommenneskelige relasjoner i en globalisert 
verden. 

HSN har også inngått en utviklingsavtale med Kunnskapsdepartementet om tre målområder: 
digitalisering, partnerskap og profesjon. Digitaliseringen er grunnleggende når det gjelder samvirke 
mellom de åtte studiesteder. Partnerskapet handler først og fremst om samhandling med næringslivet 
for å bidra med konkurransedyktig arbeidskraft. Profesjonsmålene handler om å styrke samarbeidet 
mellom høyskolen og praksisfeltet. 

Strategiske virkemiddel for forskningsutvikling er blant annet å få gjennomført at alle medarbeidere 
deltar i minst én forskningsgruppe, noe ledelsen ved HSN både krever at alle gjør, og anvender 
strategiske midler for å oppmuntre til. Ledelsen mener også at dette skal bidra til flere og mer 
tverrvitenskapelige publikasjoner gjennom at flere ansatte blir involvert i publisering. HSN uttrykker 
at publiseringskulturen må forandres fra en individuell og privat oppgave til en mer kollektiv oppgave 
gjennom forskningsgrupper og flerforfatterskap. Institusjonen er bevisst på at publiseringen må økes, 
men også at ulike tradisjoner innen fagene må utfordres. 

Under intervjuene på institusjonsbesøket ble det fra mange hold pekt på generasjonsskiftet som er i 
gang: mange høyskolelektorer går av med pensjon, og nye førsteamanuensiser blir rekruttert. Men 
også mange professorer og høyt meritterte medarbeidere ligger an til å gå av med pensjon. Ifølge 
ledelsen har HSN god søkning av godt kvalifiserte personer til de fleste ledige stillinger. Nyansettelser 
kan være en realistisk plan for å øke forskningen, men strategien er også noe langsom og lite ambisiøs. 
Mer umiddelbare tiltak er etableringen av forskningsgrupper og tildelingen av midler til disse. Under 
besøket ble det understreket at det på enkelte fakulteter er obligatorisk å være med i en slik gruppe, og 
at det er opprettet mange ulike grupper, slik at alle ansatte skal fanges opp og finne en relevant gruppe 
å være medlem av.  

Det er også tiltak for å hjelpe ansatte med å lære seg teknikker for publisering («knekke koden») og 
effektiv tidsbruk. I tillegg til dette framholder ledersjiktet ved HSN at det å få 
universitetsakkreditering i seg selv vil øke mulighetene til å få gjennomslag på større 
forskningssøknader til Norges forskningsråd og ulike EU-program. Det å få universitetsstatus vil også 
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gjøre det lettere for HSN å innta en lederrolle i slike prosjekter, en rolle som er vanskelig å ha som 
høyskole når man samarbeider med universiteter i inn- og utland.   

Ledelsen er klar på at det er viktig å se forskningsstrategier som en del av helheten ved at professorer 
også underviser på bachelor- og masternivå og er med på å skape dyktige studenter. Innen visse felt 
har man forandret strategi fra at studentene selv velger tema for sine oppgaver, til at de blir ledet inn 
på faglige ansattes forskningsområder og -prosjekt. Dette mener høyskolen blir en vinn-vinn-situasjon 
som gagner både HSN og studentene selv. 

Det fremgikk av det supplerende materialet, som komiteen ba om fra HSN i desember 2017, at styret 
på HSN etter innsendelsen av den opprinnelige søknaden høsten 2017 vedtok fire store prosjekter for å 
satse på forskning innenfor bestemte områder:   

 Ulike undervisningsmetodikker med utgangspunkt i profesjonsverksted og «eksperiment-
skoler» 

 Læreprosesser og pedagogiske strategier i klinikken 
 Bioelektro-kjemi – som energi- og miljøtiltak 
 Managing sustainable innovation through co-creation 

De har satt av åtte millioner per år over fire år til hver av disse områdene. Satsingene er blant annet 
valgt ut på bakgrunn av å være områder der HSN mener de er i en posisjon til å fylle en sentral rolle 
nasjonalt, og for å reflektere prioriteringer i norske og internasjonale forskningsprogrammer.  

Vurdering 

Et viktig aspekt av HSNs strategier er planene for å øke forskningsaktiviteten. Komiteen mener at 
HSN-ledelsen er klar over de store utfordringene de står overfor med ulike tradisjoner og kulturer 
innen fag som skal bli mer vitenskapelige. Det er viktig å understreke at HSNs ambisjon ikke er å 
utvikle tradisjonelle disiplinfag, men å utvikle seg som et profesjonsnært universitet.  

En strategi for å forbedre koblingen mellom FoU og utdanning kan være å satse på professor II-
stillinger innenfor forskningsområder der det er behov for å forsterke kompetansen i påvente av at 
HSNs egne ansatte gjennomfører ulike kompetansehevende tiltak slik som førstelektorprogram, 
toppstillingsprogram og mer. Alle doktorander bør være med i forskningsgrupper, noe det fremgår at 
ikke alle er. De er i stor grad institusjonens fremtid og bør tidlig skoleres inn i det faglige fellesskapet.  

Også enkelte fags strategier for å knytte studentenes bachelor- og masteroppgaver nærmere ansattes 
egen forskning er en god strategi for å øke forskning og publisering. 

Det handler også om å påvirke holdninger: å få medarbeidere som ikke vanligvis bedriver forskning 
eller publiserer artikler osv., til å innse at man ikke nødvendigvis behøver eksterne midler for å forske 
og publisere. Å forske uten eksterne midler handler om å utvikle andre strategier. Ett eksempel kan 
være å legge undervisning til bestemte perioder for å frigjøre tid til forskning og utviklingsarbeid. Et 
annet tiltak kan være at man blir del av en gruppe som publiserer. HSN har meddelt at de arbeider 
innenfor disse linjene, og det er bra. Komiteen vil understreke viktigheten av å komme i mål med å 
innlemme alle i forskningsgrupper. 
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De strategiske satsingene, der fire områder er valgt ut for en periode på åtte år, er en utvikling som 
skjedde etter at den opprinnelige søknaden ble sendt inn. Dette er et viktig skritt for å styrke 
forskningsaktiviteten. Komiteen anerkjenner HSNs begrunnelse for hvordan disse fire områdene er 
valgt ut, men anbefaler at HSN i fremtidige prosjekter også henter inn råd fra eksterne i 
utvelgelsesprosessen.  

Konklusjon 

Ja, søker har en strategi for utdanning, forskning og/eller kunstnerisk utviklingsarbeid og faglig 
utviklingsarbeid.  

Komiteen anbefaler at HSN i fremtidige prosjekter innhenter råd fra eksterne i utvelgelsesprosessen av 
satsingsområder. 

 

2.1.4 Institusjonens systematiske kvalitetsarbeid 
Studietilsynsforskriften § 3-1. Krav ved akkreditering av institusjoner  

 (3) Institusjonens systematiske kvalitetsarbeid skal være godkjent av NOKUT. 

Beskrivelse 

Den nåværende Høgskolen i Sørøst-Norge har ikke fått sitt system for kvalitetssikring eller 
kvalitetsarbeid godkjent av NOKUT etter at institusjonen, gjennom fusjon, ble etablert 1.1.2016. Dette 
var klart da søknaden fra Høgskolen i Sørøst-Norge ble satt under behandling. Når søknaden 
behandles uten at dette vilkåret er oppfylt, skyldes det en kombinasjon av Høgskolen i Sørøst-Norges 
og NOKUTs situasjon ved søknadstidspunktet og Kunnskapsdepartementets pålegg om en "fleksibel 
søknadsprosess" (Rundskriv F-03-16 av 24.06.16).  

I løpet av 2016 faset NOKUT ut evaluering av system for kvalitetssikring. Grunnlaget for nytt 
tilsynsopplegg finnes i forskrift av 9. februar 2017, og tilsyn med institusjonenes kvalitetsarbeid 
gjennomføres høsten 2017 og våren 2018 som et pilotprosjekt. Dersom NOKUT hadde hatt et opplegg 
for tilsyn med kvalitetsarbeidet i funksjon ved tidspunktet for akkrediteringsprosessen, kunne tilsyn 
med kvalitetsarbeidet vært utført samtidig med vurderingen for institusjonsakkreditering. I tråd med 
pålegget om en fleksibel søknadsprosess kunne NOKUT ikke avslå å behandle søknaden og be 
Høgskolen i Sørøst-Norge om å vente med søknad til etter at det hadde vært gjennomført tilsyn med 
kvalitetsarbeidet etter nytt opplegg. 

Dagens Høgskolen i Sørøst-Norge er en annen institusjon enn det de ulike høyskolene var hver for seg 
før fusjonen. De tidligere høyskolenes godkjente system for kvalitetssikring oppfyller ikke kravet om 
at den fusjonerte institusjonens kvalitetsarbeid skal være godkjent av NOKUT. NOKUTs kjennskap til 
kvalitetsarbeidet ved de tidligere institusjonene hadde imidlertid betydning for at søknaden om 
institusjonsakkreditering ble satt i behandling. Systemet til Høgskolen i Telemark ble godkjent i 
vedtak av 17.12.2009 (sak nr. 08/00302). Den nyfusjonerte Høgskolen i Buskerud og Vestfold deltok i 
en prøveevaluering av systematisk kvalitetsarbeid i 2013–2015 (sak nr. 11/00576, 12/00517). Dette 
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var et spesielt prosjekt som erstattet ordinært tilsyn med kvalitetssystem. Prosjektet ble satt i gang i 
samråd med Kunnskapsdepartementet og på bakgrunn av pågående fusjonsprosesser i sektoren, og 
skulle bidra til å utvikle kriteriene for evaluering av institusjonenes arbeid med utdanningskvalitet. 
Sentrale tema var bruk av selvakkrediteringsretten og sammenhengen mellom kvalitet og 
studieportefølje, forhold som nå er regulert i kravene til institusjonenes systematiske kvalitetsarbeid 
(Studietilsynsforskriften §§ 4-1 (3) og (6)). Et annet viktig tema var hvordan en fusjonsprosess gir 
utgangspunkt for fruktbare sammenlikninger av utdanningskvalitet. Prosjektet innebar mer kontakt og 
diskusjon mellom høyskole og evalueringspanel enn ved en vanlig evaluering, og høyskolen ble i 
større grad utfordret til å reflektere over egne kvalitetsutfordringer. Høyskolen ga også tilbakemelding 
til NOKUT om evalueringsgrunnlaget som ble utprøvd. NOKUTs inntrykk er at prøveevalueringen 
førte til stor oppmerksomhet om kvalitetsarbeid ved høyskolen.    

HSN har beskrevet hvordan de opprettet arbeidsgrupper som så på begge systemene, og valgte ut de 
deler som fungerte best i de systemene de ulike høyskolene hadde før fusjonen. Siden det var kommet 
en ny forskrift som la mer vekt på kvalitetsarbeid, inkluderte de også noen nye elementer og 
nyutvikling. For akkreditering av nye studier hadde de gamle institusjonene i praksis like systemer, 
med litt forskjellig begrepsbruk, og systemet ble videreført som det var.  

NOKUT har erfaring med at et system for kvalitetssikring av utdanning eller et opplegg for 
kvalitetsarbeid bør ha vært i virksomhet i rundt to år før det er noe poeng at dette vurderes gjennom 
NOKUTs eksterne tilsyn. NOKUT vil gjennomføre tilsyn med kvalitetsarbeidet ved Høgskolen i 
Sørøst-Norge så snart dette er praktisk mulig.   

Av spesiell interesse i forbindelse med en universitetsakkreditering er institusjonens eget system for å 
forvalte sine selvakkrediteringsfullmakter for individuelle studieprogram.  

Søker har lagt ved en beskrivelse av sine rutiner for å akkreditere og etablere studier. Studier på inntil 
60 studiepoeng kan vedtas akkreditert av viserektor for utdanning. de som er over det blir akkreditert 
av høyskolestyret. Første skritt er at styret vedtar en utredningstillatelse utarbeidet av dekanen. 
Dekanen skriver deretter en søknad der det er oppgitt at NOKUTs forskrift og veiledninger legges til 
grunn. Det er beskrevet at de bruker ekstern sakkyndig komité med samme kompetansekrav som 
NOKUT har for tilsvarende oppdrag. 

Vi har fått eksempler fra søker på internt utarbeidete søknader og rapporter fra sakkyndig komité. 
Begge deler har i høy grad samme struktur som tilsvarende søknader til NOKUT og påfølgende 
sakkyndigrapporter. De har også en prosedyre for å rette opp svakheter og feil som komiteen finner,  
jf. tilsvarsrunden ved en søknad til NOKUT.  

HSN har også et sett med premisser for studieporteføljeutvikling. Dette er spesielt viktig siden den 
nyfusjonerte institusjonen har beholdt mange av de studieprogrammene som eksisterte ved fusjonene. 
Kriteriene for hvilke programmer som kan vurderes nedlagt, er beskrevet, men det kunne med fordel 
vært mer detaljer om den konkrete prosessen frem mot et vedtak. I møte hos NOKUT i februar 2018 
beskrev ledelsen hvordan de hadde lagt ned seks studietilbud og vedtatt nullopptak ved 19 andre, som 
ledd i sin porteføljeutvikling.  
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Vurdering 

Det ligger ikke innenfor komiteens mandat å vurdere om HSNs systematiske kvalitetsarbeid oppfyller 
kravene slik disse framkommer i lovverket. Dette er en separat prosess som NOKUT vil sette i gang 
på egnet tidspunkt. Komiteen mener likevel at institusjonen kan regnes å ha et godkjennbart 
kvalitetssikringssystem, gitt at de systemer som ligger til grunn for det felles kvalitetssikringssystemet, 
har vært gjennom NOKUT-evalueringer og de overgangsordninger som er beskrevet i 
Studietilsynsforskriften §6-2(4). Det er ingen indikasjoner på at den siste fusjonen har ført til at 
systemet har blitt svakere, men vi mener at NOKUT snarest mulig bør gjennomføre tilsyn med den 
nåværende institusjonens system og tilhørende kvalitetsarbeid.  Rutinene for oppretting og nedleggelse 
av studier er gode, men vi savner detaljer om hvordan en mulig nedleggelse av studier skal vurderes 
og vedtas. 

Konklusjon 

Ja, institusjonen har systematisk kvalitetsarbeid, og et system for å forvalte egenakkreditering.  

 

2.2 Fagmiljø 

2.2.1 Institusjonens kompetanseprofil 
Studietilsynsforskriften § 3-1. Krav ved akkreditering av institusjoner  

(6) Institusjonen skal ha en relevant kompetanseprofil, og den samlede kompetansen skal være 
på nivå med sammenlignbare institusjoner i samme institusjonskategori. 

Beskrivelse 

En oversikt utarbeidet av HSNs personalavdeling per 3.2.17, hvor institusjonen sammenligner seg med 
de nyere norske universitetene, viser at høyskolen har 975 årsverk i UFF-stillinger. Som tabellen viser, 
hadde HSN 54,1 prosent førstestillingskompetanse blant sine faglige ansatte, eksklusive stipendiater. 
Det er litt lavere enn de andre sammenlignbare, nyere norske universitetene. Andel professor/dosent er 
ikke det aller laveste, men blant de svakere i denne sammenligningen. 

Institusjon Førstestilling- andel av UFF 
(uten stip.) 

Professor/ dosentandel av UFF 
(uten stip.) 

HSN 54,1% 15,4% 

Nord universitet 55,7% 16,9% 

Universitetet i Stavanger                                     71,0% 25,0% 

Universitetet i Agder 70,5% 28,2% 

Høgskolen i Oslo og Akershus 
(nå: OsloMet - 
storbyuniversitetet) 

62,0% 11,1% 
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Andel førstestilling og professor/dosent. Tallene er for 2016. Kilde:  Database for statistikk om 
høgre utdanning 

 

 HSNs kompetanseprofil kommer til uttrykk gjennom organiseringen i de fire fakultetene: 

 Humaniora, idretts- og utdanningsvitenskap (HIU) 
 Helse- og sosialvitenskap (HS) 
 Teknologi, naturvitenskap og maritime fag (TNM) 
 HSN Handelshøyskolen (HH) 

 
Hvert fakultetet har hovedansvar for én av de fire store profesjonsutdanningene: lærerutdanninger 
(HIU), sykepleierutdanninger (HS), ingeniørutdanninger (TNM) og økonomisk-administrative 
utdanninger (HH). I tillegg organiserer fakultetene andre studieprogram på bachelor- og 
masternivå, og er vertsfakultet for minst ett doktorgradsprogram. 

 
Fakultet UFF- 

årsverk 
(uten stip.) 

UFF- 
årsverk 
(inkl. stip.) 

Årsverk 
første- 
stilling 

Førstestilling- 
andel av UFF 
(uten stip.) 

Professor/ 
dosent- 
årsverk 

Professor/ 
dosentandel 
av UFF 
(uten stip.) 

HIU 345,7 376,8 160,5 46 % 40,7 12 % 

HS 199,0 219,2 110,5 56 % 27,1 14 % 

TNM 171,6 221,6 113,9 66 % 41,4 24 % 

HH 145,0 157,6 96,5 67 % 22,8 16 % 

SUM 861,3 957,2 481,5 56 % 131,9 15 % 

Oversikt over ansatte i UFF-stillinger ved HSN i januar 2017. Kilde: HSN 
 
Merknad: Oversikten er utarbeidet basert på tall per 3.2.17. På dette tidspunktet var enkelte 
ansatte fortsatt ikke innplassert i ny organisasjon. 
 

Vurdering 

Institusjonen har en kompetanseprofil som er tett koblet til samfunnets krav og behov. Deres faglige 
tyngde innenfor områdene lærerutdanning, helse- og sosialfagutdanning, teknologisk utdanning og 
administrasjon utgjør mye av den samlede kompetansen. Institusjonen bidrar til å dekke regionale og 
lokale utdanningsbehov. Kombinert med vektleggingen av praksisnær utdanning og nært samarbeid 
med virksomheter i regionen forsterker dette den faglige profilen og understøtter det nasjonale 
utdanningsbehovet. De har en ambisjon om å bidra til forskningsbasert arbeidsliv og 
samfunnsutvikling.  

Den faglige tyngden valgt gjennom de fire fagområdene er preget av en helhetlig tankegang fra 
rekruttering til forskning, og behov for forskning det er lite av ellers i Norge. Ett eksempel er 
forskning på barnehager. Det er god kontakt og godt samarbeid med lokalt og nasjonalt næringsliv. 
HSN har et av landets sterkeste fagmiljøer for teknologi, og et spørsmål er om kompetanseprofilen 
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kunne vært enda mer relevant med sterkere konsentrasjon på Kongsberg-miljøet som nasjonalt 
teknologisk fyrtårn.   

Konklusjon 

Ja, komiteen mener at kompetanseprofilen til HSN er relevant. Deres faglige tyngdepunkt kan 
sammenlignes med andre relevante institusjoner med universitetsprofil.  

 

2.2.2 Antall faglig ansatte 
Forskrift om kvalitet i høyere utdanning § 3-8. Akkreditering som universitet 

(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. 

Beskrivelse 

HSN har per 3. februar 2017 totalt 56 prosent årsverk med førstestillingskompetanse. Følgende tabell 
viser utviklingen av andel årsverk i førstestillinger fra 2011 til 2016, sammenliknet med Universitetet i 
Agder, Nord universitet, Universitetet i Stavanger og Høgskolen i Oslo og Akershus (nå: OsloMet - 
storbyuniversitetet): 

 
Andel årsverk i førstestillinger 2011-2016 for utvalgte institusjoner 

 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
Universitetet i Agder (UiA) 66,7 67,2 68,5 71,5 70,5 70,5 

Nord universitet (NU) 48,8 47,4 49,6 52,0 53,5 55,7 

Universitetet i Stavanger (UiS) 67,1 68,6 71,2 68,9 70,1 71,0 

Høgskolen i Sørøst-Norge (HSN) 46,1 48,5 49,2 49,8 51,4 54,1 

Høgskolen i Oslo og Akershus 
(HiOA)* 

44,8 48,3 47,5 54,6 58,6   62,0 

Andel årsverk i førstestillinger 2011-16. Kilde: Tilstandsrapporten 2017 

*Nå: OsloMet - storbyuniversitetet 
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Når det gjelder FoU-årsverk, sammenlikner søker seg med Universitetet i Agder, Nord universitet og 
Universitetet i Stavanger med tall for 2015: 

 

 

 

 

 

 

 

Faglige FoU-årsverk ved fire institusjoner i 2015. Kilde: NIFU 

 

Følgende tabell viser studenter per faglig årsverk sammenliknet med Nord universitet (NU), 
Universitetet i Agder (UiA) og Universitetet i Stavanger (UiS): 

 

Antall studenter per faglig årsverk. Utvalgte institusjoner 2012-16. Kilde: NSD/DBH 
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Gitt at Høgskolen i Oslo og Akershus (nå: OsloMet - storbyuniversitetet) har fått 
universitetsakkreditering, har komiteen også sett på tallene herifra. HiOA har 467 faglige FoU-
årsverk, og 15,8 studenter per faglig årsverk.  

Vurdering 

Årsverk totalt er flere enn ved Nord universitet og Universitetet i Agder, men færre enn ved 
Universitetet i Stavanger og Høyskolen i Oslo og Akershus (nå: OsloMet - storbyuniversitetet). Antall 
studenter per faglig ansatt er som ved Universitetet i Agder. Antall FoU-årsverk ved HSN er høyere 
enn ved Nord universitet og Universitetet i Agder, men lavere enn ved UiS og HiOA.  

HSN har 18–19 studenter per faglig ansatt. Dette er noe høyere enn sammenlignbare institusjoner, men 
HSN fremhevet i dialogmøtet i februar 2018 at dette er et resultat av balansen mellom mengden 
studenter på bachelor- og masterprogrammer. Institusjonen har en spennende tverrfaglig profil som er 
avhengig av at fakultetene «låner» kompetanse fra hverandre. Det kan medføre fragmenterte 
fagmiljøer, men samtidig er det et godt tiltak for å gi grobunn for mulige nye fagområder og for at 
institusjonen kan endre seg i takt med nasjonale behov. Samtidig har HSN en tung teknologisk profil 
gjennom Kongsberg-miljøet, som kan være et spennende mulighetsrom som dog ikke er vist fullt ut 
gjennom den faglige profilen og utvalgte doktorgradsprogrammer. Institusjonens vekting av og 
erfaring med praksisnær utdanning blir viktig å opprettholde også ved en akkreditering til universitet.  

Institusjonen har som mål at alle ansatte i undervisnings- og forskerstillinger, herunder ph.d.-
kandidater, skal være en del av forskningsgrupper. Det støtter opp under ambisjonen om å styrke FoU-
virksomheten og kan bidra til enklere rekruttering. 

Komiteen har merket seg at HSN ber om at deres samlede kompetanse vurderes, i stedet for 
kompetanse på studiestedsnivå. Komiteen mener at institusjonens kompetanseprofil må vurderes i lys 
av flercampusorganiseringen. Komiteen er av den oppfatning at det er viktig at det er stabile og 
kompetente fagmiljø knyttet til studietilbudene ved alle campus. Etter å ha gått igjennom supplerende 
dokumentasjon har komiteen kommet til at dette er på plass (se punkt 2.1.2.). 

Komiteen vil berømme institusjonen for ambisjonen om å la alle ph.d.-studenter bli en del av en 
forskergruppe, og at alle faglig ansatte skal være pålagt å delta i en forskergruppe. Det er 
framtidsrettet. Samtidig viste samtaler med studenter at ambisjonen ennå ikke er realisert på alle 
steder. Komiteen merket seg imidlertid at dette er noe ledelsen ønsker å få på plass.  

Når det gjelder andelen årsverk i førstestillinger, og i professor- og dosentstillinger, er denne lav 
sammenliknet med andre norske universiteter. Noe av årsaken ligger i HSNs portefølje med mange 
studieprogrammer på bachelornivå og HSNs profesjonsinnretning. Likevel innser ledelsen ved HSN at 
andelen i førstestillinger må økes. I sin søknad og i tilleggsdokumentasjon av januar 2018 gjør HSN 
rede for en lang rekke tiltak som er satt i gang for å heve andelen. Dette er tiltak som 
førstelektorprogram, toppstillingsprogram, større internasjonal rekruttering og mer. Komiteen 
berømmer HSN for denne brede og målrettede satsingen, som er både konkret og preget av realisme. 
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Konklusjon 

Ja, søker har tilstrekkelig antall ansatte med høy faglig kompetanse innenfor institusjonens faglige 
virksomhet.   

2.3 Studietilbud 

2.3.1 Doktorgradsområder 
Forskrift om kvalitet i høyere utdanning § 3-8. Akkreditering som universitet 
  
(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.  
 

Beskrivelse 

HSN har åtte doktorgradsprogrammer. De fire som danner grunnlaget for søknaden om 
universitetsakkreditering, er  

 Prosess-, energi- og automatiseringsteknikk  
 Anvendte mikro- og nanosystemer 
 Pedagogiske ressurser og læreprosesser i barnehage og skole  
 Personorientert helsearbeid 

I tillegg har HSN doktorgradsprogrammer i økologi, kulturstudier og markedsføringsledelse, og de 
deltar i en fellesgrad i nautiske operasjoner sammen med Høgskulen på Vestlandet (HVL), NTNU i 
Ålesund og UiT Norges arktiske universitet. Skolen har valgt å trekke frem personorientert helsearbeid 
og prosess-, energi- og automatiseringsteknikk som programmer som er sentrale for regionale 
virksomheters verdiskapning.  

Vurdering 

Institusjonen definerer 50 av sine 104 studieprogrammer som innenfor ett av de fire fagområdene som 
danner grunnlaget for søknaden, se seksjon 2.3.3. Blant disse er noen meget store programmer: 
Bachelorprogrammet i barnehagelærer hadde 289 uteksaminerte kandidater i 2015, 
bachelorprogrammet i sykepleie hadde 385, og grunnskolelærerutdanningen hadde 202.  

HSN har en profil som en typisk profesjonshøyskole og tar mål av seg til å bli et 
«profesjonsuniversitet», altså et universitet med vekt på profesjonsfag. De doktorgradsområdene de 
har brukt i søknaden, dekker de tradisjonelle profesjonene forbundet med en slik institusjon: 
sykepleier, ingeniør og lærer/barnehagelærer. Det er fire fakulteter ved HSN, og bare tre av dem er 
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representert i disse doktorgradsområdene. HSN Handelshøyskolen er et eget fakultet og har en 
doktorgrad i markedsføringsledelse, men er ikke inkludert i grunnlaget for søknaden. HSN 
Handelshøyskolen har ca. 220 ansatte og utgjør en substansiell del av HSN som helhet, men ikke så 
stor at komiteen anser at de fire doktorgradsområdene som er brukt, ikke kan sies å være godt 
dekkende for institusjonens faglige profil. 

Området personorientert helsearbeid har et etablert formalisert nettverk bestående av åtte kommuner i 
Drammensregionen, samt Vestre Viken helseforetak. De har kontakt med lokale sykehus og 
helseinstitusjoner i form av praksis, og samarbeid med regionale utviklingssentre for sykehjem og 
hjemmetjeneste.  

Området prosess-, energi- og automatiseringsteknikk har nær tilknytning til prosess- og energi- 
industrien så vel som offshoreindustrien. Programmet har lang tradisjon for samarbeid med regional 
industri, og dette samarbeidet har vært sentralt for utviklingen av ph.d.-programmet. Blant 
industripartnere er Norcem i Brevik og Skagerak Energi.  

I samtaler med avtagere og eksterne samarbeidspartnere ved institusjonsbesøket kom det klart frem for 
komiteen at programmene er viktige bidragsytere til verdiskapningen i regionen.  

Begge de sistnevnte fagområdene kan sies å være av nasjonal betydning, og de har samarbeid med 
nasjonale og internasjonale aktører. Helsefag er en viktig del av utviklingen av velferdsstaten. 
Programmet for prosess-, energi- og automatiseringsteknikk er en bidragsyter til og samarbeidspartner 
med sentrale bedrifter i norsk prosessindustri. 

Konklusjon 

Ja, komiteen mener at de fire doktorgradsprogrammene er dekkende for faglig virksomhet. To av 
programmene er sentrale for regionale virksomheters verdiskapning, samtidig som fagområdene også 
har nasjonal betydning. 
 
 

2.3.2 Stabil forskerutdanning 
Forskrift om kvalitet i høyere utdanning § 3-8. Akkreditering som universitet  

(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. 

Beskrivelse 

Merk at det finnes to overgangsordninger: § 8-1 (4) sier: En institusjon kan få akkreditering som 
vitenskapelig høyskole eller universitet hvis den kan sannsynliggjøre at kravene i § 3-7 femte ledd og § 
3-8 femte ledd vil være oppfylt innen 31. desember 2018.  I rundskriv F-03-16 fra 
Kunnskapsdepartementet av 24. juni 2016 står det: I overgangsperioden frem til 31. desember 2018 vil 
det for institusjoner som søker akkreditering som universitet eller vitenskapelig høyskole bli lagt til 
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rette for en fleksibel søknadsprosess. Ved beregningen av om kravet til antallet disputerte er oppfylt, 
kan institusjonenes kandidater som har avlagt eller vil avlegge grad ved en annen institusjon telles 
med. Det forutsettes at kandidatens doktorgradsarbeid er innenfor et av institusjonens 
doktorgradsstudier. Slik må søker legge frem realistiske prognoser for gjennomføring på ph.d.-
programmene, og kan i dette regne med egne ansatte som følger et tilsvarende doktorgradsprogram 
ved en annen institusjon. 

Institusjonen har oppgitt følgende data for doktorander på de fire doktorgradsområdene: 

Anvendte mikro- og nanosystemer (s. 121 i søknad) 

År Disputert andre program Egne Sum 

2014 1 3 4 

2015 2 5 7 

2016 1 1 2 

2017 (projeksjon) 0 14 14 

2018 (projeksjon) 1 8 9 

Kilde: HSN 

For perioden 2014–2016 er snittet 4,33 per år. Projeksjonen for 2016–-2018 gir et snitt på 8,33. HSN 
oppgir at prognosen er basert på data fra FS og individuelle vurderinger. Prognosen for 2017 
inkluderer et etterslep fra 2016. For perioden 2016–-2018 oppfyller HSN kravet om å ha uteksaminert 
minst fem kandidater per år. Kandidatene er i hovedsak uteksaminert på eget program. 

 

Prosess, energi og automatiseringsteknikk (s. 120 i søknad) 

År Disputert andre program Egne Sum 

2014 0 7 7 

2015 1 6 7 

2016 0 4 4 

2017 (projeksjon) 0 6 6 

2018 (projeksjon) 0 8 8 

Kilde: HSN 

 

For perioden 2014–-2016 er snittet seks kandidater per år. Projeksjonen for 2016–-2018 gir også et 
snitt på seks. Ved institusjonsbesøket ble det oppgitt at de regner med fem disputaser i 2017, som gir 
et snitt på 5,66 per år. Dette er fortsatt så vidt over kravet til fem per år. Siden dette er et veletablert 
program som har produsert kandidater i mange år, virker det troverdig at de skal kunne oppnå det 
antall disputaser som er oppgitt.  
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Kandidatene er i all hovedsak uteksaminert på eget program. 

 

Personorientert helsearbeid (s. 123 i søknad) 

År Disputert andre program Egne Sum 

2014 7 0 7 

2015 2 0 2 

2016 8 0 8 

2017 (projeksjon) 13 3 16 

2018 (projeksjon) 3 6 9 

Kilde: HSN 

 

For perioden 2014–-2016 har programmet et snitt på 5,66, og projeksjonen for 2016–-2018 gir et snitt 
på 11,0. 

HSN oppgir at prognosen er basert på data fra FS og individuelle vurderinger. For perioden 2014–-
2016 oppfyller HSN kravet om å ha uteksaminert minst fem kandidater per år, og projeksjonen tilsier 
at de vil fortsette slik. Men dette er et nyetablert program på HSN, og alle de som er uteksaminert til 
og med 2016, har vært institusjonens egne ansatte som har disputert på andre programmer. 

 

Pedagogiske ressurser og læreprosesser i barnehage og skole (s. 122 i søknad) 

År Disputert andre program Egne Sum 

2014 5 0 5 

2015 6 0 6 

2016 5 2 7 

2017 (projeksjon) 5 6 11 

2018 (projeksjon) 2 6 8 

Kilde: HSN 

 

For perioden 2014–-2016 ligger snittet på 6,0 kandidater, og projeksjonen for 2016–-2018 gir et snitt 
på 8,66. 

HSN oppgir at prognosen er basert på data fra FS og individuelle vurderinger. For perioden 2014–-
2016 oppfyller HSN kravet om å ha uteksaminert minst fem kandidater per år, og projeksjonen tilsier 
at de vil fortsette slik. Men dette er et nyetablert program på HSN, og de aller fleste som er 
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uteksaminert til og med 2016, har vært institusjonens egne ansatte som har disputert på andre 
programmer. 

 

 

 

Opptak: 

 2012 2013 2014 2015 2016 
MNT 7 6 9 7 6 
PEA 5 2 7 9 11 
HELSE 0 0 7 12 3 
PEDRES 0 9 3 3 8 

  Kandidater tatt opp til doktorgradsutdanningene. Kilde: HSN 

 

Opptak 
kandidater og 
stipendiater 
2012-2016  

PhD-
HELSE  

PhD-
PEA  

PhD-
MNT  

PhD-
PEDRES  

PhD-
ØKO  

PhD-
KULT  

PhD-
MAR  

PhD-
NAUT  

Opptak 
stipendiater  

16  24  21  22  17  24  12  2  

Opptak 
kandidater 
totalt (inkl 
stipendiater)  

22  34  35  23  21  25  12  4  

Samlet opptak til alle doktorgrasutdanninger siste fem år. Kilde: HSN 

Av de fire ph.d-programmene som danner grunnlaget for søknaden, har de to eldste i femårsperioden 
2012–-2016 tatt opp henholdsvis 21 og 24 stipendiater. De to nyere programmene har tatt opp 
henholdsvis 16 over en treårsperiode og 22 over en fireårsperiode.   

Vurdering 

De to eldste programmene som er inkludert i søknaden, er de to teknologiprogrammene. Disse to er de 
eneste som i hovedsak har produsert egne kandidater. Prosess-, energi- og automatiseringsteknikk 
tilfredsstiller kravet om minst fem kandidater per år, og det virker troverdig at dette skal fortsette. 
Anvendte mikro- og nanosystemer ligger litt under kravet for perioden 2014–-2016, men vil ifølge 
projeksjonen komme over kravet for perioden 2016–-2018. Komiteen anser denne projeksjonen for å 
være troverdig. Kravet til opptak er oppfylt. 

HSN tilfredsstiller dermed kravet om å ha uteksaminert mist fem kandidater per år i snitt over en 
treårsperiode på minst to av doktorgradsstudiene, når man anvender § 8-1 (4) og lar institusjon vise at 
den kan sannsynliggjøre at kravene i § 3-8 femte ledd vil være oppfylt innen 31. desember 2018. De 
trenger ikke å benytte seg av muligheten til å telle med kandidater som har avlagt grad ved annen 
institusjon, for å oppfylle kravet. 
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Konklusjon 

Ja, komiteen anser projeksjonene som ligger til grunn for at HSN skal oppnå de kvantitative kravene 
til stabil forskerutdannelse, for å være troverdige. Kravet til opptak er oppfylt.  

 

2.3.3 Uteksaminerte kandidater 
Forskrift om kvalitet i høyere utdanning § 3-8. Akkreditering som universitet 

(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 studietilbud 
som dekker doktorgradsområdenes faglige profil. 

Beskrivelse 

HSN har 34 akkrediterte studieprogram på masternivå.  

For de fire doktorgradsområdene som danner grunnlaget for søknaden, er følgende studietilbud oppgitt 
å være innenfor doktorgradsområdenes faglige profil: 

Prosess-, energi- og automatiseringsteknikk  

 Bachelor i data – ingeniørfag  
 Bachelor i elektro – ingeniørfag  
 Bachelor i maskin – ingeniørfag  
 Bachelor i bygg – ingeniørfag 
 Bachelor i kjemi: gassteknologi 
 Master of Science (ulike studieretninger: Energy and Environmental technology, Process 

technology, Industrial IT and automation) 
 Master of Science: Electrical Power engineering 

Anvendte mikro- og nanosystemer 

 Bachelor i ingeniørfag, elektro 
 Bachelor i ingeniørfag, elektronikk 
 Bachelor i ingeniørfag, mikro- og nanosystemteknologi  
 Joint international master in Smart Systems Integration (med Heriot-Watt University i 

Edinburgh og Budapest University of Technology and Economics) 
 Master i mikro- og nanosystemteknologi 

Pedagogiske ressurser og læreprosesser i barnehage og skole  

 Allmennlærerutdanning 
 Barnehagelærer (tidligere førskolelærer) 
 Bachelor i idrett, ernæring og helse  
 Bachelor i språkfag  
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 Grunnskolelærerutdanning 1.–-7. trinn  
 Grunnskolelærerutdanning 5.–-10. trinn  
 Faglærerutdanning i kroppsøving og idrettsfag 
 Bachelor i litteratur og språk  
 Bachelor i spesialpedagogikk  
 Bachelor i visuelle kunstfag og design  
 Faglærerutdanning i formgiving, kunst og håndverk 
 Idrettsvitenskap, bachelor  
 Master i faglitterær skriving 
 Master i norskdidaktikk 
 Master i pedagogikk 
 Master of Science in Human Rights and Multiculturalism 
 Lektorutdanning i norsk 
 Lektorutdanning i historie 
 Master i karriereveiledning 
 Master i design, kunst og håndverk 
 Master i kroppsøving-, idretts- og friluftslivsfag 
 Master i pedagogikk med vekt på didaktikk og ledelse 
 Master i utdanningsvitenskap 

Personorientert helsearbeid 

 Bachelor i barnevern i et flerkulturelt samfunn 
 Bachelor i lysdesign 
 Bachelor i optometri  
 Bachelor i radiografi  
 Bachelor i sykepleie  
 Bachelor i vernepleie 
 Master i helsefremmende arbeid 
 Master i jordmorfag 
 Master i klinisk helsearbeid 
 Master i optometri og synsvitenskap 
 Master i synspedagogikk og synsrehabilitering 
 Master i anestesisykepleie  
 Master i intensivsykepleie 
 Master i avansert klinisk sykepleie 
 Master i forebyggende arbeid med barn og unge 

Vurdering 

Komiteen mener det er dokumentert tilstrekkelig mengde studietilbud på mastergradsnivå. Enkelte 
program har tilbud både om heltid og deltid, og andre har både campusbasert og nettbasert tilbud. I noen 
masterprogram er det flere studieretninger. Totalt utgjør dette 55 akkrediterte tilbud på masternivå. 
Opptakstallene viser at HSN i perioden 2012–-2016 har hatt et jevnt opptak av studenter.  
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Komiteen har på bakgrunn av de fire faggruppenes rapporter vurdert om de ovennevnte bachelor- og 
masterprogrammene dekker doktorgradenes faglige profiler. 

For ph.d.-området anvendte mikro- og nanosystemer påpeker faggruppen, at de finner det usedvanlig 
at all master- og ph.d.-veiledning inntil videre kun har foregått ved kun ett av de fem instituttene som 
ifølge søknaden er en del av programmet, samt fra en masterutdannelse. Komiteen deler dette 
synspunktet og finner at dette ph.d.-programmet er faglig sett er mindre dekkende i forhold til de 
innledende studieprogrammer enn man kunne forvente fra søknaden. 

Faggruppen og komiteen mener begge at ph.d.-området prosess-, energi- og automatiseringsteknikk 
oppfyller de krav som stilles til sammenheng mellom bachelor-, master- og ph.d.-utdannelse. 

Når det gjelder ph.d.-utdannelsen som er knyttet til forskningsområdet pedagogiske ressurser og 
læreprosesser i barnehage og skole, finnes det et stort antall studieprogram på både bachelor- og 
masternivå som kan utgjøre et rekrutteringsgrunnlag for dette. Ph.d.-programmet er vidt med hensyn 
til både barnehage og skole. I tillegg er språk, idrett, pedagogikk, kunst, spesialpedagogikk med mer 
innenfor rammene. Det eksisterer ni masterprogrammer og to lektorutdanninger som alle kan sees som 
en vei mot ph.d. innen dette området. 

Rekrutteringsgrunnlaget er godt også for ph.d-området personorientert helsearbeid. Både faggruppen 
og komiteen mener at doktorgradsområdet med pågående forskningsaktivitet dekker de 
studieprogrammene høyskolen holder frem som relatert til programmet, om dog både program og 
tilhørende forskningsaktivitet ennå synes å være i oppbyggingsfasen. Studieprogrammene er 
organisert slik at det gis mulighet for gjennomgående studieforløp fra bachelorgrad via mastergrad til 
ph.d-utdanningen. 

Konklusjon 

Ja, det er en tilstrekkelig mengde masterprogrammer. Det virker også som om institusjonens nære 
samarbeid med lokalt og regionalt næringsliv er med på å sikre jevn og god kvalitet på rekrutteringen 
til masterprogrammene. Det er uteksaminert kandidater på lavere og høyere grads nivå på studietilbud 
som dekker doktorgradsområdenes faglige profil. 

 

2.3.4 Opptak og gjennomstrømming 
Studietilsynsforskriften § 3-1. Krav ved akkreditering av institusjoner  

(4) Institusjonen skal ha et jevnlig opptak av studenter og et tilfredsstillende antall kandidater 
som fullfører til normert tid. 

Beskrivelse 

HSN har ifølge egne hjemmesider ca. 18 000 studenter høsten 2017. Institusjonen (og dens 
forgjengere) tar opp ca. 4500 studenter i året til bachelor- og integrerte masterstudier. Den har 
adskillig flere førstevalgssøkere enn den har studieplasser.   
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Andelen studenter som fullfører til normert tid, er dårlig belyst i søknaden. NOKUT har tatt ut data fra 
Database for statistikk om høgre utdanning (DBH) og Tilstandsrapport for høyere utdanning (2017). 

På bachelorprogrammer var det 47,5 prosent av studentene som fullførte på normert tid i 2016. Dette 
er svært likt landsgjennomsnittet for statlige institusjoner, som ligger på 46,5 prosent. Generelt har 
høyskoler med bakgrunn i distriktshøyskoler i Norge bedre tall for gjennomstrømning på bachelornivå 
enn de opprinnelige universitetene.  

For mastergrad er tallet 43 prosent, og landsgjennomsnitt for statlige institusjoner ligger på 49,8 
prosent. HSN befinner seg på omtrent samme nivå som Universitetet i Oslo, som har 43,3 prosent som 
fullfører mastergrad på normert tid. På både master- og bachelornivå er det stor variasjon mellom de 
ulike programmene.  

Både studenter og faglig ansatte peker på at det satses på å skape faglige fellesskap, og at institusjonen 
strekker seg langt for å sikre et tilrettelagt studieløp tilpasset den enkelte student. At mange 
utdanninger er praksisnære, bidrar i stor grad til at både ansatte og studenter har oppdatert og relevant 
kompetanse i forhold til yrkeslivet og samfunnet rundt. På institusjonsbesøket kom det også fram at 
studentene synes det er kort vei til både faglig ansatte og administrasjon, og at de hurtig og effektivt 
får bistand med faglige og administrative spørsmål og problem. 

 

Vurdering 

Tallmaterialet viser at HSN har jevnlig opptak av studenter til de aller fleste studietilbud, og at antall 
kandidater som fullfører på normert tid, er på nivå med andre institusjoner i sektoren. Dette må anses å 
være tilstrekkelig. Komiteen mener at HSN har et troverdig fokus på gjennomstrømning og 
rekruttering. Det synes som om det fortsatt må arbeides aktivt med den tidligere sammenslåingen, for 
å sikre jevn og god kvalitet på studier og studenter. Et slikt kulturprosjekt blir viktig å videreføre.  

Konklusjon 

Ja, institusjonen har et jevnlig opptak av studenter og et tilfredsstillende antall kandidater som fullfører 
til normert tid. 

 

2.4 Utdanning, forskning og utviklingsarbeid/kunstnerisk utviklingsarbeid 

2.4.1 FoU i samspill med utdanningsvirksomheten 
Studietilsynsforskriften § 3-1. Krav ved akkreditering av institusjoner  

(5) Institusjonens forskning og/eller kunstneriske utviklingsarbeid og faglige utviklingsarbeid 
skal utføres i samspill med utdanningsvirksomheten. 
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Beskrivelse 

Ifølge søknaden sikres samspillet mellom forskning og/eller kunstnerisk utviklingsarbeid og faglig 
utviklingsarbeid (FoU) og utdanningsvirksomhet ved at studentene introduseres for og får ta del i 
anvendt, nærings- og profesjonsrettet og praksisnær forskning innenfor de prioriterte områdene.  

Institusjonsbesøket bekrefter inntrykket av et godt samspill mellom FoU og utdanningsvirksomheten. 
Studenter på alle nivå forteller at de møter forskere i undervisningen, og at de inviteres inn i 
forskningsarbeid der det er naturlig. Ansatte er opptatt av at studentene skal introduseres for forskning 
i undervisningen, men også at undervisningsmetodene er forskningsbaserte og effektive. 
Representanter fra næringslivet, industrien og offentlig sektor gir uttrykk for at de får være med på å 
påvirke innholdet i utdanningsprogrammene, og at studentene er attraktive arbeidssøkere. Alt dette gir 
et klart inntrykk av at studietilbudene er anvendte, nærings- og profesjonsrettede og praksisnære, og i 
tillegg oppdaterte og relevante.  

Ved Fakultet for humaniora, idretts- og utdanningsvitenskap, som har ansvaret for 
barnehagelærer- og grunnskolelærerutdanningene, prioriteres blant annet barnehageforskning og 
skoleforskning. Forskningen bygger på pedagogikk, didaktikk og fagdidaktikk, og studier av 
pedagogiske ressurser og læreprosesser i barnehage og skole står sentralt.  

Innenfor de estetiske fagene er det å skape mening og uttrykk gjennom materialer, i tillegg til 
gjensidigheten mellom teknologi, estetisk praksis og identitetsprosesser, sentrale temaer for 
forskningen og det kunstneriske utviklingsarbeidet. 

Ett av fakultetets satsingsområder er tverrfaglige kulturstudier. I undersøkelser av 
kulturforståelse, kulturpolitikk, kulturproduksjon, estetisk praksis, kulturdidaktikk og 
kulturdanning integreres elementer fra fag som kulturanalyse, historie, antropologi, sosiologi, 
filosofi, etnologi, litteraturvitenskap, musikkvitenskap, religionshistorie, språkfag og estetiske fag. 

Fakultetets forskning innenfor idrett og friluftsliv er først og fremst knyttet til studier av fysiske 
egenskaper og fysisk kapasitet, veiledning og motivering, samt bevegelse og meningsdannelse i ulike 
fysiske kontekster. 

Ved Fakultet for helse- og sosialvitenskap har forskningsvirksomheten en personorientert profil 
hvor livsløpsperspektivet på person-, organisasjon- og systemnivå er viktig. Forskningsprofilen er 
grunnleggende for FoU/KU og utdanningsvirksomheten på alle nivåer. De bærende pilarene i 
forskningen er studier av kompetanse- og tjenesteutvikling for å bedre fremtidens helsetjeneste til 
det beste for enkeltpersoner i de livsfasene de står i. Sentrale tema for forskningen innenfor 
rammene av profilen er samhandling og oppgavedeling, helsefremmende og forebyggende arbeid, 
psykisk helsearbeid, samt optikk, syn og øyehelse. 

Når det gjelder utdanningene innen barnevern, vernepleie og forebyggende arbeid med barn og 
unge, foregår det i særlig grad forskning på fem forskningsområder. Disse er: 

 Ung i Telemark 
 Velferdsstatens transformasjoner i kommunalt tjenesteperspektiv 
 Velferdsstat og funksjonshemming 
 Sosial innovasjon og sosialt entreprenørskap 



 

 

30 

 Barndom, migrasjon og barnevern 

Ved Fakultet for teknologi, naturfag og maritime fag er forskningen innenfor teknologifagene 
orientert mot Bio-MEMS, mikro- og nanofabrikasjonsmetoder, elektronikk- og sensorteknologi, 
energihøsting, optiske mikrosystemer, energi, vannkraft og vannforsyning, CO2-fangst, 
prosessteknologi og automatisering.  

Innenfor det naturvitenskapelige området er sammenhenger mellom miljøpåvirkninger og 
økologiske og evolusjonære prosesser sett i forhold til genetisk struktur og seleksjon et 
satsingsområde.  

Den maritime forskningen retter fokus mot menneske-maskin-relasjoner, sikkerhet, samt metoder 
for opplæring og effekter av disse. Fakultetet driver også med disiplinorientert matematisk 
forskning.  

Ved HSN Handelshøyskolen har FoU-virksomheten en tverrfaglig tilnærming hvor det faglige 
utgangspunktet er områder hvor tradisjonelle handelshøyskolefag og samfunnsvitenskap overlapper. 
Framtidens næringsveier vil være kunnskapsbaserte, og derfor er forskningen rettet mot 
innovative initiativ, bærekraftige organisasjonsformer og økonomiske tilnærminger, samt 
ansvarlig ledelse og virksomhetsutvikling. 

Doktorgradsprogrammet i markedsføringsledelse er et tyngdepunkt i fakultetet. Her er 
studier av næringsanalyser generelt, og reiseliv spesielt, sentrale tema for forskningen. 
Andre sentrale tema ved fakultetet er beredskap og krisehåndtering, medborgerskap og 
menneskerettigheter, samt innovasjon og ledelse. Det samme er studier av 
velferdsstaten, kulturarv og samtidshistorie med vekt på politikk og økonomi. Ved 
fakultetet drives også faglig/pedagogisk utviklingsarbeid innenfor jus.  

Vurdering 

Komiteen mener at samspillet mellom forskning og/eller kunstnerisk utviklingsarbeid og faglig 
utviklingsarbeid (FoU) og utdanningsvirksomhet er godt. Forskningen ved HSN foregår i et tett 
samspill med arbeids- og samfunnsliv og er profesjonsorientert, arbeidslivsrettet, praksisnær og 
anvendt. Undervisningen er forskningsbasert i den forstand at forelesere presenterer egen og andres 
forskning for studentene. Studentene inviteres inn i forskningen gjennom master- og ph.d.-prosjekter, 
og de ansatte har et bevisst forhold til at undervisningsmetodene som brukes, er forskningsbaserte og 
effektive.  

Representanter fra næringslivet, industrien og offentlig sektor deltar i utformingen av 
utdanningsprogrammene og er inkludert i undervisningen. Studentene har oversikt over hvilke faglige 
ansatte som har tett samarbeid med disse aktørene. For de som ønsker å gjennomføre sine prosjekter i 
tilknytning til næringslivet, industrien eller offentlig sektor, er oversikten viktig.  

Med dette har komiteen stor tro på at mange av studentene gjennom undervisningen får kjennskap til 
anvendt, nærings- og profesjonsrettet og praksisnær forskning innenfor HSN sine prioriterte områder. 
Det nære samspillet mellom FoU og undervisningsvirksomheten preger studietilbudene og gjør 
studentene til attraktive arbeidssøkere i regionen.  
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Komiteen ønsker likevel å påpeke at siden det er forskjeller i forskningsmiljøenes modenhet og 
robusthet, og på grunn av den store geografiske utstrekning av HSN, er det sannsynlig at samspillet 
mellom forskning og/eller kunstnerisk utviklingsarbeid og faglig utviklingsarbeid (FoU) og 
utdanningsvirksomhet kan være ujevn på tvers av institusjonen. Som påpekt i seksjon 2.4.2. merker 
komiteen seg at en lav andel av de ansatte i utdannings- og forskerstillinger framstår som aktive. På 
den annen side har HSN særlig i sin tilleggsdokumentasjon og også i dialogmøtet med NOKUT i 
februar 2018 gjort rede for en lang rekke tiltak som er satt i gang eller skal iverksettes for å heve 
andelen faglig ansatte som publiserer vitenskapelig, blant annet en strategisk satsing på fire 
forskningsområder (se punkt 2.1.3). 

Hvert fakultet har et forholdsvis bredt spekter av forskningstema, og noen av miljøene er i ferd med å 
etablere seg som forskningsmiljø. Dette gjelder særlig ved de korte profesjonsutdanningene som har 
en sterk tradisjon for undervisning og utvikling av praktiske ferdigheter. 

Konklusjon 

Ja, dette kravet er oppfylt. Det virker som det er godt forsknings- og utviklingsarbeid på HSN, og det 
det synes å være et godt samspill mellom disse og utdanningsvirksomheten. Antallet faglig ansatte 
som publiserer vitenskapelig, er lavt, og dette er noe komiteen er opptatt av og vil peke på som en 
sentral utfordring for HSN fremover. Denne utfordringen har ledelsen ved HSN tatt tak i, og komiteen 
mener de strategier og tiltak som er gjort rede for, vil styrke HSN og et fremtidig universitet.  

 

2.4.2 Høy internasjonal kvalitet 
Forskrift om kvalitet i høyere utdanning § 3-8. Akkreditering som universitet 

(2) Institusjonen skal ha stabil utdanning, forskning eller kunstnerisk utviklingsarbeid og faglig 
utviklingsarbeid av høy internasjonal kvalitet. 

Studietilsynsforskriften § 3-1. Krav ved akkreditering av institusjoner 

(1) Institusjonen skal ha et faglig nivå innen utdanning, forskning og/eller kunstnerisk 
utviklingsarbeid og faglig utviklingsarbeid som er i samsvar med kravene i forskrift om 
kvalitetssikring og kvalitetsutvikling for høyere utdanning og fagskoleutdanning § 3-6 til § 3-8. 

Beskrivelse 

Søker bruker ulike indikatorer for å argumentere for at de har høy internasjonal kvalitet i utdanning, 
forskning og faglig utviklingsarbeid. 

For å dokumentere og godtgjøre at det faglige nivået på utdanningene på ph.d.-nivå er av høy 
internasjonal kvalitet, presenterer søker data knyttet til følgende indikatorer: 

 Rekruttering til programmene i form av opptaksgrunnlag og internasjonal rekruttering 
 Finansiering av stipendiater og deltakelse i prosjekter: ekstern finansiering og annen 

finansiering av doktorgradsarbeidet, samt deltakelse i større FoU-prosjekter 
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 Gjennomstrømming og progresjon: andel kandidater som har gjennomført innen seks år, 
gjennomsnittlig og median gjennomføringstid og andel kandidater som har gjennomført 
midtveisevaluering innen rimelig tid 

 Arbeidslivsrelevans: andel uteksaminerte kandidater som har fått relevant jobb etter avlagt 
doktorgrad, samt kandidatvurdering av programmets relevans for eget karriereløp 

For å dokumentere og godtgjøre at det faglige nivået i utdanninger på bachelor- og masternivå er av 
høy internasjonal kvalitet, har søker valgt følgende tilnærming: 

I. Eksempler på forhold som kan godtgjøre at det faglige nivået er av høy internasjonal kvalitet. 
Eksemplene varierer mellom de fire faglige områdene, men er knyttet til følgende indikatorer: 

 Utdanningskvalitetspriser 
 Fagmiljøenes bidrag til FoU-basert utdanning og relevant kobling mellom utdanning og 

forskning 
 Kvalitet i samarbeid mellom utdanning og praksisfelt 
 Eksternt finansierte prosjekter (EU, NFR, NORPART) som støtter opp under kvalitet i 

utdanningene 

II. Presentasjon av data knyttet til følgende indikatorer: 

 Fagmiljøets kompetanse 
 Antall studenter per faglig årsverk 
 Studiepoengproduksjon per student 

For å dokumentere og godtgjøre at det faglige nivået på forskning er av høy internasjonal kvalitet, har 
søker valgt å presentere data knyttet til følgende indikatorer: 

 Vitenskapelig publisering: publiseringspoeng per UFF-årsverk og førstestillinger, samt 
publiseringspoeng på nivå 2 per UFF-årsverk og førstestillinger 

 Andre publikasjonsindikatorer: andel UFF-ansatte som publiserte i 2014–-2015, andel av 
forfattere som publiserte på engelsk, og andel av forfattere som publiserte sammen med 
internasjonale samarbeidspartnere i denne perioden 

 Forskningsprosjekter: utvalgte NFR- og EU-prosjekter pågående i perioden 2013–2016. 

For å dokumentere og godtgjøre at det faglige utviklingsarbeidet er av høy internasjonal kvalitet, 
presenterer søker to eksempler på utviklingsprosjekter innenfor hvert faglige område. HSN er 
involvert i et mangfold av utviklingsprosjekter. Søker har valgt å trekke frem prosjekter hvor 
fagmiljøene samarbeider tett med bedrifter og virksomheter innenfor privat og offentlig sektor i 
utvikling av prosjektet, og som har finansiering fra NFR og EU. 

Egne faggrupper satt ned av NOKUT har vurdert denne dokumentasjonen og også bedt om ytterligere 
dokumentasjon (se kapittel 3). 

Vurdering 

Høy internasjonal kvalitet i utdanning, forskning og utviklingsarbeid er en forutsetning for å kunne bli 
universitetsakkreditert, og dette kravet skal være oppfylt for institusjonen som helhet og ikke bare for 
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de fire områdene som er blitt bedømt av de fire faggruppene. De fire fagområdene danner derfor 
hovedgrunnlaget for vurderingen, men komiteen har også sett på data for forskningsaktivitetet på 
institusjonen som helhet. 

Når komiteen har skullet vurdere om HSN har høy internasjonal kvalitet i utdannelse og forskning, har 
vi tatt utgangspunkt i de standarder og tradisjoner som gjelder for velrennomerte universitet i inn- og 
utland. På samme måte som faggruppene har vi sett på samspillet mellom utdannelse og forskning, om 
utdannelsen er forskningsbasert, og om ansatte deltar i aktiv forskning. Det sistnevnte kan komiteen 
vurdere både ut fra forskningssamarbeid med samfunnet rundt institusjonen og i hvilket omfang de 
ansatte publiserer regelmessig i internasjonalt ansette publiseringskanaler som bøker, 
konferansebidrag og internasjonale tidsskrifter.  

Et universitet av høy internasjonal kvalitet tilbyr også internasjonalt konkurransedyktige 
forskningsbaserte bachelor-, master- og ph.d.-utdanninger innenfor de fagområder de har særlig 
styrke. 

Det er også disse kriteriene HSN har brukt i sin søknad om å bli akkreditert som universitet, og 
søknaden gir en rekke data knyttet til ulike indikatorer. I særlig grad sammenlikner HSN sitt nivå 
innen de relevante universitetskriteriene med de tre norske universitetene som på søknadstidspunktet 
senest har fått universitetsstatus: Universitet i Agder, Universitetet i Stavanger og Nord universitet. 
Denne sammenlikningen er ikke ugunstig for HSN.  

Komiteen spør seg likevel om denne sammenlikningen er tilstrekkelig for å oppfylle de gjeldende krav 
for å oppnå universitetsstatus. Det har skjedd innstramminger i kvalitetskravene etter at disse tre 
høyskolene ble universiteter. Da de tre siste institusjonene fikk universitetsstatus, var det ekvivalente 
kravet: Institusjonen skal ha stabil forsknings- og faglig eller kunstnerisk utviklingsvirksomhet av høy 
kvalitet relatert til sine fagområder. Det nåværende kravet er: Institusjonen skal ha stabil utdanning, 
forskning eller kunstnerisk utviklingsarbeid og faglig utviklingsarbeid av høy internasjonal kvalitet. 
(komiteens uthevinger). Komiteen leser dessuten i Stortingsmeldingen Konsentrasjon for kvalitet — 
Strukturreform i universitets- og høyskolesektoren (2014–-2015), 
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/meld.-st.-18-2014-2015/id2402377/sec1, i avsnitt 4, siste 
punktum: Regjeringen vil imidlertid skjerpe kravene for akkreditering som vitenskapelig høyskole og 
universitet. 

Av denne grunn har komiteen, etter at søknaden ble levert, bedt HSN i høyere grad om å benchmarke 
seg mot andre norske og utenlandske universiteter. Vi har også mottatt sammenlikninger for noen av 
de mest forskningsaktive områdene ved HSN. Innen disse områdene viser HSN et tilfredsstillende nivå 
sammenliknet med for eksempel NTNU.  

Ut fra de bedømmelser som de fire faggruppene har gjort, konkluderer vi med at HSN innen disse fire 
områdene tilbyr bachelor- og masterutdannelser på et tilfredsstillende høyt internasjonalt nivå. Det 
samme kan man konkludere med når det gjelder de fire aktuelle forskerutdanningene. Det er hos 
komiteen ingen tvil om at HSN er et godt sted å være student. Det er også ganske klart at når det 
gjelder forskningssamarbeidet med regionale og andre virksomheter innen disse forskningsområdene – 
særlig de tekniske og naturvitenskapelige så oppfyller HSN kravene til universitetsakkrediteringen.  

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/meld.-st.-18-2014-2015/id2402377/sec1
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HSN er også anerkjent for sitt arbeid med Y-veien2, og ledelsen understreket at de kom til å videreføre 
dette arbeidet selv om de ble et universitet.   

På forskningsområdet er det fagkomiteenes bedømmelse at de fire områdene også klarer seg 
tilfredsstillende. Men flere av faggruppene etterlyser både større forskningshøyde og 
forskningsomfang dersom HSN skal være på høyde med de bedre universiteter i inn- og utland. 

Dersom komiteen forsøker å besvare spørsmålet om den bredere kvalitet i forskning, 
forskningssamarbeid og utdanning, som er viktige element i de nåværende kriteriene for å bli et 
universitet, så er det blant annet naturlig å se på mengden vitenskapelig publisering per UFF-ansatt 
ved HSN sammenliknet med andre norske universiteter. HSN har i sin ettersendte dokumentasjon 
sendt inn oppdaterte tall for hvor mange UFF-ansatte som publiserer vitenskapelig innen de fire ph.d.-
områdene. Disse reviderte tallene er høyere enn i søknaden: 

 
 
Fagområde 

Distinkte UFF- 
forfattere med vit. 
publisering 2014-15 

 
UFF-tilsatte 
2015 

 
Andel med vit. 
publisering 

 
Oppgitt i 
søknaden 

HSN-HELSE 119 241 49 % 36 prosent 
HSN-PEDRES 134 349 38 % 30 prosent 
HSN-PEA 60 73 82 % 70 prosent 
HSN-MNT 67 91 74 % 2/3 

Andelen publiserende innenfor de fire fagområdene. Kilde: HSN 

I tillegg har NOKUT hentet inn tall for hvor mange UFF-ansatte totalt på HSN som publiserer 
vitenskapelig og sammenliknet disse med sju norske universiteter og HiOA (nå OsloMet - 
storbyuniversitetet).  

 
Institusjon 

UFF-
tilsatte 
2015 
(personer) 

UFF-tilsatte 
2016 
(personer) 

Andel UFF-tilsatte med 
registrerte 
publiseringspoeng i 2015** 

Andel UFF-tilsatte med 
registrerte 
publiseringspoeng i 2016** 

HSN 1050 1089 32 %  35 % 
HiOA* 1325 1429 40 % 48 % 
Nord univ. 795 817  32 % 28 % 
NTNU 4854 5034 52 % 54 % 
UiA 698 734 51 % 47 % 
UiB 2533 2586 64 % 66 % 
UiO 4578 4508 59 % 64 % 
UiS 948 1040 41 % 38 % 
UiT 2398 2481 47 % 47 % 

Vitenskapelig publisering per UFF-ansatt i 2015 og 2016. Kilde: NOKUT/NSD 

*Nå: OsloMet - storbyuniversitetet 

                                                      
2 Y-veien er et spesialtilpasset studieløp der studenten kommer inn med fagbrev fra yrkesfaglig videregående skole i stedet for 
studieforberedende. 
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** Forklaring: Tallene tar utgangspunkt i DHB-data for tilsatte i UFF-stillinger. For hver person er det gjort 
oppslag i NVI-dataene for å sjekke om det finnes minimum en NVI-post registrert med den tilsatte sitt fornavn, 
etternavn, kjønn og fødselsår. Deretter telles unike personer med og uten slike treff. 

Selv om tallene for de fire ph.d.-områdene nå viser seg å være høyere enn først oppgitt, viser tabellen 
at tallene for publisering blant alle UFF-ansatte er på et forholdsvis beskjedent nivå i forhold til de 
fleste andre universitetsmiljøene. På institusjonsbesøket vedgikk ledelsen på HSN at dette ikke er 
fullstendig tilfredsstillende, dette ble også gjentatt på dialogmøte med NOKUT i februar 2018. 

Som vurderingen ovenfor viser, er det flere forhold ved HSN som har klart forbedringspotensial. Vi 
har allikevel kommet fram til at det samlet sett er et nivå på FoU og utdanning som er tilfredsstillende 
for et nyetablert universitet, og høyt nok til å kunne si at kravet er oppfylt. Det er også viktig å merke 
seg at HSN har en studieportefølje med mange bachelorutdanninger, dette gjør utslag på 
forskningsaktiviteten. Komiteen håper og tror at HSN som universitet ved hjelp av de ambisiøse og 
omfattende strategier og tiltak som er satt i gang, vil forsterke både mengden og kvaliteten på den 
forskningen som blir gjort ved institusjonen.  

Komiteen har funnet det vanskelig å finne ut hvordan den konkret skulle vurdere og dokumentere de 
nye og skjerpede kravene til universitetsakkreditering som er omtalt over. Vi har derfor primært lagt et 
likebehandlingssynspunkt til grunn for vår endelige anbefaling. Det vil si at det ikke blir gjort forskjell 
på HSN og det nyeste norske universitetet, OsloMet - storbyuniversitetet, eller de andre nye norske 
universitetene, for den saks skyld. 

Vi kunne ha ønsket oss at det i søknadsprosessen ble stilt krav til en benchmarking med en gruppe 
nasjonale og internasjonale universiteter som uomtvistelig var av høy internasjonal kvalitet. Skal 
fremtidige komiteer som skal vurdere om søkere som søker om universitetsstatus er "universiteter av 
høy internasjonal kvalitet", ha en reell mulighet for å gjøre denne vurderingen så må det stilles 
utvidede krav til dokumentasjon.  Spesielt må det stilles krav til sammenlikning med universiteter i 
denne kategorien. Komiteen anbefaler at NOKUT og andre myndigheter overveier muligheten for å 
innføre slike skjerpede krav til dokumentasjon i forbindelse med fremtidige søknader om 
universitetsstatus. 

Konklusjon 

Ja, HSN oppfyller kravet. Det gjelder for samarbeidet med regionen, og langt på vei gjelder det også 
for alle de fire utdannelsesområdene.  En rekke forskningsområder ved HSN er fullt på høyde med 
andre internasjonale forskningsgrupper, slik det også fremgår av rapportene fra faggruppene.  

Det er likevel komiteens oppfatning, at den samlede andel aktive forskere ved HSN bør økes. Vi 
mener at de metodene HSN har beskrevet for å oppnå dette målet er realistiske og viser klare 
ambisjoner som vil heve institusjonen. Publiseringen er allerede nesten på samme nivå som på en del 
nyere norske universiteter. HSN har slik en kvalitet i forskning og utdanning som tilsvarer andre 
nyetablerte universiteter i Norden. Kvaliteten er ikke av aller høyeste internasjonale nivå, men er av 
høy og stabil kvalitet. 
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2.4.3 Faglige nettverk 
Forskrift om kvalitet i høyere utdanning § 3-8. Akkreditering som universitet 

(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. 

Beskrivelse 

HSN er integrert i et mangfold av faglige nettverk innenfor utdanning, forskning og faglig 
utviklingsarbeid. I søknaden gjør høyskolen rede for de ulike nettverk den er knyttet til innen 
forskerutdanning, FoU og utdanning. I søknaden inngår blant annet tabell med oversikter over HSNs 
deltakelse i nasjonale forskerskoler, nasjonale nettverk på institusjonsnivå, sentrale nasjonale nettverk 
på fakultetsnivå, internasjonale nettverk på institusjonsnivå og sentrale internasjonale nettverk på 
fakultetsnivå. I søknaden kommer det frem at alle fakulteter inngår i faglige nettverk på både nasjonalt 
og internasjonalt nivå. Videre har HSN en sentral rolle i flere av nettverkene de deltar i. De øvrige 
deltakerne i HSNs faglige nettverk består både av andre utdanningsinstitusjoner, næringslivet og 
offentlig sektor.   

Vurdering 

Komiteen finner det dokumentert både gjennom søknad og ved institusjonsbesøk at HSN deltar aktivt i 
et tilfredsstillende antall faglige nettverk både nasjonalt og internasjonalt.  Videre finner vi det også 
dokumentert at HSN deltar aktivt i faglige nettverk innenfor både utdanning, forskning og faglig 
utviklingsarbeid. HSN deltar også i en rekke nasjonale forskerskoler. 

Konklusjon 

Ja, komiteen mener at HSN deltar aktivt i nasjonale og internasjonale nettverk innenfor høyere 
utdanning, forskning og faglig utviklingsarbeid. De deltar også i nasjonale samarbeid om 
forskerutdanning. 

2.5 Helhetlig vurdering 

Forskrift om kvalitet i høyere utdanning § 3-5. Akkreditering av institusjoner 

 (4) NOKUT skal gjennomføre en helhetlig vurdering av om institusjonens organisering, 
kvalitetsarbeid og resultater er tilstrekkelig til at institusjonen kan bære fullmaktene 
institusjonsakkrediteringen gir. Institusjonen skal dokumentere at kravene i lover og forskrifter 
er oppfylt 
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Vurdering 

HSN er en høyskole i rivende utvikling. Selv om den siste fusjonen er forholdsvis ny, så er det 
komiteens oppfatning, at høyskolen er kommet langt med å integrere de tidligere selvstendige 
institusjonene. Vi møtte en meget besluttsom ledelse, engasjerte medarbeidere og tilfredse studenter, 
og vi opplevde en positiv kultur de dagene vi besøkte HSN. Samarbeidet med lokalsamfunnet er 
eksemplarisk, og det var oppløftende å se i hvor høy grad dette samarbeidet også omfattet studentene 
på både master- og ph.d.-nivå. 

Studentene har høy prioritet på HSN. Derfor er HSN også et godt sted å være student. Det ble 
bekreftet av alle vi møtte på vårt besøk, og fremgår også tydelig av de studiedata og statistikker som er 
med i søknaden. 

HSN har en særlig utdannelsesmessig utfordring på grunn av sine 8 campuser. Derfor har komiteen i 
særlig grad hatt fokus på om studietilbudene holder et tilstrekkelig faglig nivå uavhengig av 
leveringssted. Den særlige redegjørelsen komiteen fikk rundt dette forholdet i januar 2018, har 
overbevist oss om at HSN har en utdannelses- og forskningsstrategi som sikrer at alle studenter, 
uansett campustilknytning, får den forskningsbaserte undervisningen man kan forvente å få på et 
universitet med flere studiesteder. 

HSN har gjennom flere år arbeidet for å oppnå universitetsstatus. Det ser man tydeligst innen de fire 
områdene som er valgt ut til særlig vurdering i forbindelse med denne akkrediteringen, men også på en 
bredere front ser man spor av dette arbeidet. Den nyeste forskningsstrategien fra høsten 2017 er nok 
det mest tydelige eksempelet på hvordan institusjonen prioriterer denne utviklingen både på spesielle 
fagområder og også med økende øremerkede midler. 

Det er også komiteens vurdering, at institusjonen gjennom denne innsatsen har nådd et forskningsnivå 
som er sammenliknbart med det forskningsnivået som finnes på de nye norske universitetene, 
inkludert det nyeste som har oppnådd universitetsstatus, OsloMet - storbyuniversitetet. 

Som også ledelsen på HSN har erkjent, er det en vei å gå før institusjonen oppnår et forskningsnivå 
som er på linje med de beste norske og internasjonale universitetene. Men komiteen har tillit til at de 
tiltak HSN planlegger å sjøsette vil bringe dem noe tettere på det målet. 

Av disse grunnene anbefaler komiteen at HSN tildeles universitetsstatus. 

Konklusjon 

På bakgrunn av komiteens vurdering av hvert enkelt krav, sammen med den helhetlige vurderingen, 
anbefaler komiteen at Høgskolen i Sørøst-Norge akkrediteres som universitet.  

Komiteens innstilling er enstemmig.  
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3 Appendiks I – sakkyndige 

3.1 Sakkyndig komité 

 
 Professor Jens Oddershede, Syddansk Universitet (Leder) 

Oddershede er professor emeritus i kvantekjemi. Han har vært dekan (1992-2001) og rektor 
(2001-2014) for samme universitet og var i perioden 2005-2014 formann for det 
Rektorkollegiet i Danmark. Fusionsuniversitetet SDU  ble dannet i 1998 og har løpende 
fusjonert (inntil 2012) i alt 11 tidligere selvstendige forsknings- og utdannelsesinstitusjoner til 
ett universitet. Han var 2014-17 medlem av styret for Norges miljø- og biovitenskapelige 
universitet  og er fra 2017 medlem av styret ved Lunds universitet. Han er bl.a. formann for 
Danmarks Forsknings- og Innovasjonspolitiske Råd og i styret for VELUX Fonden. Han har 
vært leder av akkrediteringen av VIA University College i Danmark. 

 

 Professor Ingrid Pramling Samuelsson, Göteborgs universitet 
Samuelsson, er professor i pedagogikk med innrettelse mot tidlige aldre ved Göteborgs 
universitet. Hun innehar også et UNESCO-professorat i Early Childhood Education and 
Sustainable Development, og arbeider derfor mye internasjonalt. Hun har arbeidet med ulike 
typer oppdrag for myndighetene i Norge og Sverige og for vitenskapsorganisasjoner i mange 
ulike land. Hun har også tre år som professor II på henholdsvis Universitetet i Stavanger og 
Høgskolen i Oslo og Akershus. Som forskningsleder for den barnepedagogiske gruppen ved 
Göteborgs universitet har hun ledet adskillige forskningsprosjekter og veiledet mer enn 25 
doktorander frem til disputas, hvorav sju nå er professorer på ulike lærestedet i Norden. 
Hennes egen forskning har framfor alt fokusert på empirisk forskning om barns læring innen 
mange felt og forutsetninger for den institusjonelle læringen på førskolen. Hun har i dag ca. 
370 publikasjoner av varierende slag, fra granskende vitenskapelige artikler til bøker som mer 
populærvitenskapelige. 

 

 Professor Aud Obstfelder, NTNU 
Aud Obstfelder er professor ved NTNU og professor II ved UiT Norges arktiske universitet. 
Hun er leder for Senter for omsorgsforskning på Gjøvik. Hun er utdannet ved 
sykepleiehøgskolen i Ålesund og har hovedfag i sosiologi og dr. polit fra Universitetet i 
Tromsø. Hun jobbet som sykepleier på Universitetssykehuset i Nord-Norge fra 1988 til 1984. 
Hennes forskning omhandler utøvelse og organisering av helse- og omsorgsarbeid med særlig 
vekt på konsekvensene av teknologi og politiske styringsinitiativ for arbeidsrutiner og 
aktiviteter, kunnskap og kompetanse, profesjons- og brukeridentiteter og relasjoner. 

 

 Anne Cathrine Berger, Samfunnspolitisk direktør NITO 
Anne Cathrine Berger er cand. polit. i statsvitenskap fra Universitetet i Oslo. Hun leder 
samfunnspolitisk avdeling i NITO og sitter i generalsekretærens lederteam. Berger har 
hovedansvaret for NITOs samfunnsengasjement og politiske arbeid. Hun var nestleder i 
Studentparlamentet i Oslo i 97-98, og var tilknyttet sekretariatet til Mjøsutvalget. Hun har vært 
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politisk rådgiver for Arbeiderpartiet, blant annet for leder av Kirke- utdannings, og 
forskningskomiteen, Rannveig Frøiland, og hun har vært informasjonssjef i Norske Kvinners 
Sanitetsforening. 

 

 Masterstudent Madeleine Sjøbrend, Norges miljø- og biovitenskapelige universitet 
(NMBU) 
Madeleine Sjøbrend tar en master innenfor entreprenørskap og innovasjon ved NMBU. Hun 
har tidligere en bachelor i kjemi fra Universitetet i Oslo (UiO). I 2012/2013 satt hun som 
studie- og forskningsansvarlig i Studentparlamentet ved UiO, og hun sitter nå som Fag- og 
forskningspolitisk ansvarlig i Norsk studentorganisasjon (NSO). I tillegg har hun hatt en rekke 
andre verv både på UiO og nasjonalt. Blant annet som leder av læringsmiljøutvalget ved UiO, 
sakkyndig i NOKUT og flere ulike verv i Universitets- og høgskolerådet (UHR). 

 

 

3.2 Medlemmer av faggruppene 

 

Faggruppe for prosess, energi og automatiseringsteknikk 

 Professor Gustaf Olsson, Lunds Universitet 
Olsson er professor i industriell automatisering og siden 2006 professor emeritus ved Lund 
universitet. Han har forsket på kontroll og automatisering i vannanlegg, elkraft og 
industriprosesser.  
Siden 2006 har han vært gjesteprofessor ved Chalmers tekniska högskola, the Technical 
University of Malaysia (UTM) og ved Tsinghua University i Beijing. Han er honorary faculty 
member ved Exeter University. I 2014 ble han utnevnt til Distinguished Fellow of the IWA 
(International Water Association). Olsson jobber som rådgiver for forskningsprogrammer i 
Storbritannia, Spania, Australia og Sverige. Han har veiledet 23 doktorander og noen hundre 
masterstudenter. Han er kåret til «Årets Lærer» av ingeniørstudentene på Lunds Universitet. 
Han har skrevet 11 bøker, og har omtrent 180 vitenskapelige publikasjoner. 
 

 Professor Alex C. Hoffmann, Universitetet i Bergen 
Hoffmann har ph.d-grad i Chemical Engineering fra Ramsay Memorial Laboratory for 
Chemical Engineering, UCL, ved University of London, avlagt i 1983. Han har mer enn tyve 
års industriell og akademisk erfaring innen forskning og utvikling, samt konsultasjon og 
undervisning innen feltet Chemical Engineering. Hans ekspertise ligger innenfor 
transportfenomener og termodynamikk, spesielt formulering av fundamentale mikro- og 
nanoskalamodeller for prosesser som involverer flerfasesystemer. Han er forfatter til 122 
vitenskapelige artikler i ISI databasen, og to teknisk-vitenskapelige monografier. 
 
 

Faggruppe for personorientert helsearbeid 

 Professor Nina Emaus, UiT Norges Arktiske Universitet 
Emaus har vært professor i helsefag siden 2010 ved Institutt for helse- og omsorgsfag, Det 
helsevitenskapelige fakultet, UiT Norges arktiske universitet. Hennes forskning er innen feltet 
osteoporose og bruddepidemiologi. Hun har undervist i flere år på bachelorprogram i 
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fysioterapi, ved masterprogram i helsefag og ved doktorgradsprogrammet ved Det 
helsevitenskapelige fakultet. Hun har veiledet flere kandidater frem til doktorgrad. Hun har 
siden 2015 vært leder av Institutt for helse- og omsorgsfag ved Det helsevitenskapelige 
fakultet. 
 

 Professor Per-Olof Sandman, Universitetet i Umeå og Karolinska institutet 
Sandman har doktorgrad i medicinsk vetenskap fra Universitetet i Umeå (1986). Han har for 
tiden en stilling som senior professor i sykepleie ved Universitetet i Umeå (30%). Han har et 
stort antall publikasjoner innen sykepleie, og særlig innen eldre og helse, der han blant annet 
forsker på pleie av personer med demens, på fenomenet trivsel hos eldre, og hvordan man kan 
implementere en kunnskapsbasert eldreomsorg med fokus på personsentrert omsorg. Sandman 
er også utdannet sykepleier. Han har lang klinisk erfaring som sykepleier, og også lang 
undervisnings- og veiledererfaring på ph.d.-nivå. Sandman har tidligere vært sakkyndig for 
NOKUT ved flere anledninger. 
 
 

Faggruppe for pedagogiske ressurser og læreprosesser i barnehage og skole 

 Professor Peder Haug, Høgskulen i Volda 
Haug er Cand. Paed. fra Universitetet i Oslo (1976) og Fil. Dr. fra Universitetet i Stockholm 
(1992), med en avhandling om skolestart for 6-åringar i Norge. Han har jobbet ved 
Møreforsking i Volda, Norsk senter for barneforskning NTNU i Trondheim, Norges 
forskningsråd og Universitetet i Stavanger. Han har undervist pedagogikk og 
spesialpedagogikk på alle nivåer ved Høgskulen i Volda, og han har gitt ut bøker og artikler 
med tema barnehage, skole, lærerutdanning og spesialundervisning. Han har ledet en rekke 
forskningsprosjekter innen pedagogikk og skolepolitikk 
 

 Jørgen Thorslund, forhenværende direktør ved University College Lillebælt (Danmark)  
Thorslund er tidligere forsknings- og utviklingsdirektør ved University College Lillebælt, hvor 
han hadde ansvar for alle grunnutdanninger. Ut 2016 fungerte han som midlertidig 
forskningssjef ved Professionshøjskolen UCC i København. Han har hatt flere oppdrag for 
NOKUT, blant annet i SFU-komiteene både i 2011 og 2013, samt i referansegruppe for 
kriteriearbeid for SFU i 2016. Han har også vært engasjert som sakkyndig i NOKUTs 
akkreditering av femårige lærerutdanninger. Thorslunds arbeid fokuserer på 
utdanningskvalitet gjennom å sikre forskningsbasering, profesjonsretting og tette koblinger til 
avtakerfeltet, samt å skape utviklingsorienterte utdanninger. Thorslund har vært medlem av 
Rektorkollegiets utdanningspolitiske utvalg, referansegruppen for studievalg Fyn, Strategisk 
Utdannelsesråd i region Syddanmark, samt formann for styringsgruppen for nasjonalt 
kunnskapssenter for de frie skoler. Thorslund er leder for juryen for Utdanningskvalitetsprisen 
i 2016 og 2017. 

 

 

 
Faggruppe for anvendte mikro- og nanosystemer 

 Professor Bodil Holst, Universitetet i Bergen 
Holst har vært professor i nanofysikk ved Universitetet i Bergen siden 2009. Hun har en ph.d. 
i eksperimentalfysikk fra Cambridge Universitet og Master i Fysikk og Matematikk fra 
Københavns Universitet. Hun har jobbet flere år ved forskningsinstitutter i Tyskland og 
Østerrike. Holst forsker bl.a. på utvikling av nye instrumenter og komponenter basert på 
nanoteknologi, blant annet et nytt mikroskop, som bruker nøytrale heliumatomer til 



 

 

41 

avbildning, nanostrukturerte overflater, atom litografi og nanopartikler for sensorer og solcelle 
applikasjoner. Holst er leder av UiB nanostrukturlaboratorium med state of the art 
elektronlitografi. Bodil har koordinert og vært involvert i flere EU-prosjekter, og arbeidet som 
nanoteknologi-ekspert for Den europeiske kommisjon ved flere anledninger. Hun var i en 
periode medlem av den Norske nasjonale komite for Professoropprykk og sitter i 
programstyret for NFR-programmet Nano2021. 
 

 Professor Olav Solgaard, Stanford University                                                                            
Solgaard tok ph.d.-grad ved Stanford University i 1992, med avhandlingen «Integrated 
Semiconductor Light Modulators for Fiber-optic and Display Applications”, som la 
grunnlaget for firmaet Silicon Light Machines (SLM) i Silicon Valley som han var medstifter 
av i 1994.  Fra 1992 til 1995 forsket han på optiske mikro-elektro-mekaniske-systemer 
(MEMS) som postdoc ved Berkely og i 1995 ble han del av Electrical Engineering faculty ved 
University of California, Davis. Hans arbeid ved UC Berkely ledet til oppfinnelsen av en 
multi-wavelenght fiberoptisk bryter som har blitt kommersialisert av flere firmaer. I 1999 
begynte han på Stanford University hvor han nå er professor og leder for Graduate Studies på 
Department of Electrical Engineering.  
Solgaards forskningsinteresser inkluderer MEMS, fotoniske krystaller, optiske sensorer, 
mikroendoskopi, atomkraftmikroskopi, og solenergi. Han har mer enn 350 tekniske 
publikasjoner og 70 patenter. Professor Solgaard er Fellow of the IEEE, og Optical Society of 
America, medlem av Det Kongelige Norske Videnskabers Selskab og Norges Tekniske 
Vitenskapsakademi.   
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4 Appendiks II – Faggruppenes uttalelser 

 

Om uttalelsene  

Disse uttalelsene er skrevet av sakkyndige faggrupper, oppnevnt av NOKUT, for å vurdere om 
kvalitetskravet i § 3-8 (2) i forskrift om kvalitetssikring og kvalitetsutvikling i høyere utdanning er 
tilfredsstillende oppfylt for hvert bestemte fagområde. Kravet lyder: Institusjonen skal ha stabil 
utdanning, forskning eller kunstnerisk utviklingsarbeid og faglig utviklingsarbeid av høy internasjonal 
kvalitet. 

Det aktuelle fagområdet er knyttet til ett av de minst fire doktorgradsprogrammene høyskolen har 
valgt ut til å utgjøre grunnlaget for søknad om akkreditering som universitet, jf. forskrift om 
kvalitetssikring og kvalitetsutvikling i høyere utdanning § 3-8 (3) og (4). 

Faggruppene har en rådgivende funksjon overfor den sakkyndige komité, oppnevnt av NOKUT for å 
vurdere om høyskolen oppfyller kravene til å bli akkreditert som universitet 

Uttalelsene er basert på institusjonens søknad og annet relevant materiale som NOKUT og/eller de 
sakkyndige anser som nødvendig for vurderingen. Den sakkyndige komités erfaringer fra 
institusjonsbesøk kan inngå i vurderingsgrunnlaget. 

Uttalelsene er levert som vurderingsgrunnlag til den sakkyndige komité. Uttalelsene har ikke vært 
bindende for komiteens arbeid. 

 

 

4.1 Prosess, energi og automatiseringsteknikk 

 

Institution: University College of Southeast Norway 
Ph.D.-area: Process-, Energy- and Automation Engineering 
  
  
External experts: Gustaf Olsson 

Alex C. Hoffmann 
Case number: 17/02074 
Date: November 7. 2017 
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Description of the Ph.D.-area 

Presentation of the Ph.D. program and related study programs on master and 
bachelor level 

 
Description 
The program in process, energy and automation technology (hereinafter called PEA) has a close 
relationship to the process and energy industries as well as to the offshore industry. The Ph.D. 
program has a clear goal to provide the process and energy industries with Ph.D. specialists having the 
knowledge to improve production processes and reduce negative environmental impact of them. 
Control and automation are recognized as key technologies to achieve these goals. The overall goal is 
to make the processes and systems both economically and environmentally sustainable. 
 
It is our opinion that a Ph.D. in the PEA area must have a sufficient process technology understanding 
as well as a deep knowledge in dynamic modelling and control engineering methods. Depending on 
the application, the process knowledge can include thermodynamics, process instrumentation and 
actuators, transport phenomena, hydrodynamics, powder technology, catalysis, treatment of gas or 
liquid flows, combustion, energy from renewable sources, process integration, process safety and 
resource recovery. 
 
Within control and automation (in Norway called «teknisk kybernetikk») there are several 
methodologies that are essential for successful applications in the process and energy industries.  
Modelling based either on first principles (so called mechanistic modelling) or on measurements 
(system identification) is a key element in the Ph.D. education. Other essential areas are simulation, 
measurement technology, control theory and supervisory control. Modelling, measurements and 
control are recognized as key technologies for the technical systems. 
 
The Ph.D. program is closely related to four of the international master programs: 1) Process 
Technology, 2) Energy and Environmental Technology, 3) Systems and Control Engineering, and 4) 
Electrical Power Engineering. 
 
The PEA program is built on two existing departments at HSN: 

 Institutt for elektro, IT og kybernetikk 
 Institutt for prosess-, energi- og miljøteknologi 

 
The Ph.D. program was initiated already in 1988 as a cooperative program with NTH/NTNU. In 2009 
the Ph.D. program was formally established at (former) Høgskolen i Telemark/HiT (Fakultet for 
teknologiske fag). Over the years the cooperative program has produced 76 PhDs. In the former HiT-
PEA program 25 PhDs have been completed. The development of the Ph.D. program has focused on 
the couplings between different disciplines to satisfy the complex requirements from the gas and 
energy industrial branches. The high concentration of process industries in Grenland has been a strong 
driving force to connect the four master programs mentioned above. Multidisciplinary cooperation 
becomes essential and mathematical modelling and simulation of industrial processes become the 
common basis for the development of process design and operation. 
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The PEA program has had close contact with NTNU over the years. Naturally, there are similar 
courses and programs. NTNU has a similar Ph.D. program within the areas of Energy and Processes 
(«Energi- og prosessteknikk»), Chemical engineering («Kjemisk prosessteknologi»), Electrical Power 
Systems («Elkraftteknikk») and Control and automation («Teknisk kybernetikk»). 
 
Master and bachelor programs 
The PEA discipline is engaged in the bachelor education within building technology, infrastructures, 
electrical power systems, gas and energy. Thus, PEA is taking part of the engineering curricula within 
computer, electrical and mechanical engineering as well as civil and chemical engineering. 
 
At the master’s level, PEA is engaged in the programs on Process Technology, Energy and 
Environmental Technology, Industrial IT & Automation and Electrical Power Engineering. 
 
Since NTNU has no emphasis on the bachelor education close to the PEA program, the PEA and HSN 
have closer cooperation with: 

 University of Agder (UiA), Fakulty of technology 
 University of Stavanger (UiS), Institute for petroleum technology 

 

 

Assessment of the Ph.D.-area 

Assessment 
The Ph.D. program reflects the strong relationship with the process and energy industries. The 
industrial as well as the academic contacts in the area are well established via the large number of 
Ph.D. candidates being completed since 1988. Even if the Ph.D. program has had a formal contact 
with NTNU for many years, it is obvious that HiT has had most of the responsibility to execute the 
Ph.D. program. We have had contact with several of the Ph.D. candidates over the years and have 
been external examiners and can verify the competitive quality of these Ph.D. candidates. 
 
The Ph.D. program is compatible with international Ph.D. programs and is readily recognizable as a 
relevant graduate education. The Ph.D. program for the PEA discipline takes into consideration all the 
criteria defined by NOKUT. 
 

The institution’s choice of indicators 

Description of the university college’s choice of indicators 
 

Quality indicators defined by HSN 

In Section 3.10 of the HSN application, research indicators for HSN are discussed. HSN prioritizes 
applied research and development aiming at certain professions. HSN has not determined documented 
requirements for professional development. HSN has used publication records as a goal for the total 
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publication of a Department. We agree that the publication record is of great importance, but we need 
to use some metric that is recognizable for the international community, such as h-index. We believe 
that publications reaching an international audience are of vital importance for the evaluation. HSN 
claims that papers with international co-authors indicate that the research or the publication is at the 
international forefront, that the HSN researchers are attractive as cooperative partners, or that the 
research addresses topics of international interest. We disagree that an international co-authorship will 
guarantee higher quality and think that quality should be based on other factors. Citation rate is not 
any accurate metric, but it is coming closer to what may indicate quality. 
 
We agree that external financing of the research is a good indicator of quality, in particular for 
international projects. It is true that the Faculty of Technology has a high degree of external financing. 
Similarly, if the Ph.D. students are externally financed, we agree that this is a positive quality 
indicator. 
 
Description 
The PEA program has a long tradition of cooperation with industries in the region and with national 
and international research institutions. The cooperation with regional industries has been essential for 
the Ph.D. program. Among important industrial partners are Norcem in Brevik and Skagerak Energi. 
Many of the Ph.D. candidates have been employed by industries located in Grenland. 
 
The industrial cooperation is organized together with five research groups that do research in key 
topics of the Ph.D. program. To guarantee industrial relevance of the research, five industrial advisory 
groups have been established within 1) mechanical engineering, 2) electrical engineering, 3) control 
and automation, 4) building technology, and 5) process, energy and environment engineering. 
 
The undergraduate education at HiT has been involved in the VRI («Virkemidler for regional FoU og 
innovasjon») cooperation in Telemark. HiT has been part of the Board and has participated in the 
regional partnership consisting of Fylkeskommunen i Telemark, Innovasjon Norge Telemark, Norner, 
Telemarksforskning, Tel-Tek, Arbeidsforskningsinstituttet, Forskningsrådet, as well as regional 
industrial innovation offices in Telemark. Such a cooperation has been crucial for both the 
undergraduate education and the Ph.D. program. Typical outcomes are student mobility and common 
project tasks in the region. The technical-industrial research foundation Tel-Tek has been an important 
partner for the regional cooperation. The foundation has served regional business. This has supported 
cooperation with the regional industry in the energy, gas and powder technology.  Tel-Tek has 
financed several Ph.D. candidates and provided supervisors and co-supervisors to candidates 
supported by the foundation. 
 
On the national level, the PEA program at HiT has been linked to similar programs at NTNU, 
University of Agder (UiA) and University of Stavanger (UiS). The cooperation with national and 
international corporations like Yara and Statoil is an important part of the knowledge and technology 
exchange. Also, the regional industry Norcem is an important player on the national and international 
level. 
 
The Ph.D. program includes 30 study points of course work. The PEA program includes 15 study 
points mandatory courses with 5 study points for each of the courses: 

 Matrix methods 
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Process Analytical Technology 
Theory of Science and Ethics 

 
Several optional courses are available, depending on the specialization of the Ph.D. candidate (each 
course awards 10 study points): 
 

 Mechanics of Particulate 
Fluid-Particle Multiphase Flow 
Bioenergetics 
Biofilm Processes 
Convective Heat and Mass Transfer 
Natural Gas Conversion 
Advanced Combustion 
Advanced Multivariate Data Analysis 
Magneto Thermal Calculations 
Multi sensor data fusion – using fuzzy logic and neural networks 
System identification 
Gas treating 

 
We have received information about and reviewed four courses: 

 Dynamic systems 
 Thermodynamics 
 Computational Fluid Dynamics 
 Transport processes. 

 
There is no one-to-one correspondence between these courses and the titles given in the list of Ph.D. 
courses.  
 
Dynamic systems: The modelling course includes mass and energy balances and an up-to-date 
modelling language, Modelica. The course also includes differential algebraic equations for dynamic 
models, which is positive. It is an advantage that application examples are given from both chemical 
engineering and power engineering. The course literature consists of two books (2017), authored by 
Prof. Bernt Lie at HiT, one on modelling (600+ pages) and one on Modelica and Python (200+ pages). 
To reach out further Prof. Lie should consider publishing the books with an international publisher.  
 
Thermodynamics: Powerpoint slides and final exams are presented for the course. They give an 
impression that the course is an advanced master level course. The textbook (Smith, Van Ness and 
Abbott) provides a solid basis for thermodynamics. However, for a Ph.D. specializing in 
thermodynamics it is assumed that more advanced literature material will be provided. 
 
Computational fluid dynamics: The course exam looks as an adequate exam for the Ph.D. level. 
However, we have not seen the course literature even if the exam refers to a specific textbook. We 
need to see the complete course material to judge more specifically about the level of the course. 
 
Transport processes: The course literature includes a well-recognized textbook (Incropera et al., 2012) 
and up-to-date course material, including laboratory work on a pilot scale heat exchanger process. The 
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requirements for the course exam look adequate and the course material is sufficient to give the 
student a fundamental understanding of the subject and on a level we consider adequate for a 
university course. Quite naturally, for a Ph.D. specializing in transport processes more advanced 
literature will be required. 
 
Most of the Ph.D. candidates at HiT-PEA have been recruited from the master program. In the period 
2009-2017 close to 65 candidates were accepted. Most of them were recruited from the HSN master 
programs (67%), while 17% had a master education abroad and 16% from other universities in 
Norway. 
 
Only one third of the candidates in the PEA program in the period 2009-2017 were Norwegian 
citizens. Almost half of them had an Asian background, while 8% came from other European 
countries and 8% from African countries. 
 
Financing the Ph.D. candidates is an interesting indicator. Among the 36 Ph.D. candidates accepted 
for the PEA program 2012-2016 about one third have been financed by external sources, indicating an 
interest from external partners as well as competition. For 2017 the Ministry of Education and 
Research  has provided PEA with 1.5 Ph.D. position. For the previous period until 2016, 12.5 PhDs 
have been provided from the Ministry. 
 
The requirement for a Ph.D. program is to produce at least five candidates per year during a 3-year 
period. From the PEA program 17 Ph.Ds have been completed in 2014-2016 or 5.7 per year. The 
prediction for 2017–2018 is 6–8 completed Ph.Ds per year. 
 
The Ph.D. research is mainly performed within some of the established research groups at HiT. The 
research is to a large extent performed together with regional, national and international groups. 
Almost 60% of the Ph.D. candidates in the PEA program are involved in some of the research groups. 
External funding, both nationally and internationally (EU), are increasingly financing the groups. The 
groups are: 
 

 Energy and CO2 capture, headed by Prof. Rune Bakke 
 Hydro Power, Transmission and Distribution (HPDT) , headed by Prof. Svein Thore Hagen 
 Self-monitoring, Analysis and Reporting Technologies (SMART), headed by Assoc. Prof. 

Nils‐Olav Skeie 
 Telemark Modeling and Control Centre (TMCC), headed by Prof. Bernt Lie 
 Process safety, combustion and explosions (PSCE), headed by Prof. Dag Bjerketvedt 

 
The time for completion of the Ph.D. is reported from 2009 and later. The completion within 6 years is 
70%, which is above the national average of 66%. The average time for completion is 4.4 years, while 
the median value is close to 4 years. According to an enquiry in 2016 most of the candidates (70%) 
had been employed within academia. 
 

Assessment of indicators 
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Our evaluation of the HSN quality indicators 

In Section 8.2 of the HSN application there is an interpretation of “high international quality”. We 
agree that the number of professors/docents is an important indicator, since it is crucial that the 
organization must have sufficiently sustainability whenever somebody leaves the department. One 
important aspect is the age distribution among the faculty members. HSN also emphasizes how the 
faculty members share their time between research and education. In our evaluation, we look at the 
research activities and how they are compared to other national or international university 
environments. 
 
Another indicator is “relevant experience of the practical applications”. We agree that this is a most 
important indicator in engineering research aiming at industrial applications. 
 
In Section 8.4 of the HSN application, the chosen indicators for the Ph.D. program quality are defined 
as: 

 International recruitment of PhD candidates 
 PhD students participating in research projects and external financing 
 Time for conclusion of the PhD thesis 
 Relevance for industry, and the number of Ph.D. students getting an employment 

corresponding to their competence 
 
We agree that all these indicators are relevant quality measures of the Ph.D. program. We wish to add 
another indicator: the publication record of a Ph.D. candidate within one year from the completed 
Ph.D. 
 
The requirement that the Ph.D. candidates must have at least two supervisors is considered essential 
and positive.  It is also noted with satisfaction that HSN will offer and require a course Developing 
doctoral supervision lead by a recognized international researcher. 
 
The requirement of regular evaluations of the Ph.D. candidate’s performance is recognized. 
 
HiT has accepted more Ph.D. candidates than is required. Furthermore, the examination rate has been 
satisfactory compared to the norm. 
 

 

Assessment of quality of education 

Concerning the Ph.D. course work, the compulsory courses are of fundamental interest. The course on 
matrix methods is an important background, but we believe that more emphasis should be paid on 
fundamental control theory and/or computer engineering given their importance for the PEA area. 
Alternatively, the pre-requisite on course work in control and (real time) computer engineering should 
be defined. 
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Modelling and simulation technology is a key part of the course in Dynamic systems. The course in 
multi sensor data fusion covers a comparatively narrow topic. Maybe its main emphasis should be on 
fuzzy logic and neural networks. 
 
We have reviewed a few of the Ph.D. courses. However, to evaluate the quality of the educational 
program in general  and compared to similar programs offered at universities, we will need to review 
the course materials for a number of courses and compare them to similar material from equivalent 
university courses, both nationally and internationally. The deciding factor will be to what extent the 
courses at HSN delve deep into the subject matter, emphasizing understanding of derivations and the 
associated assumptions, to create candidates that are able to be creative in their field and deriving new 
models for new problems rather than being efficient users of already derived formulae. In this respect, 
the university colleges and the universities produce two different types of candidates, both of which 
are valuable to the Norwegian processing industry, and both of which are needed by society. Ignoring 
this fact will be at the cost of the Norwegian society. 
 
We note that HSN in the application is emphasizing its new Y-studies as something that is innovative 
and will raise the level of the education at the institution. While we agree that this is innovative, we 
doubt that this initiative will raise the academic standard of the education, more likely the contrary. If 
HSN wishes to become a university, it will need to prioritize accordingly, both in research and in 
education. 
 
On basis of the educational material supplied, we find that the candidates from HSN will be able to 
apply theory and empirical relations in process technology to even quite complex problems, and in this 
way, will be at least as effective as university graduates. What is not so clear from the material 
supplied is to which extent the candidates will be aware of the derivations of (and therefore the 
fundamental principles and the assumptions behind) the expressions they are applying. Certainly, 
derivations do not seem to be a part of the exams and other testing material supplied. There is the 
caveat here, that the material supplied does not include actual lecturing material, only assignments, 
exams and other tests; there are some links to online lectures, but these links do not work. 
 
The comments here and elsewhere on the character of the educational material and the presence or 
absence of derivations of expressions from first principles is, of course, a question of degree and no 
absolute. Also in the university sector it is up to the individual lecturer to emphasize derivations from 
first principles to a greater or lesser extent. The new administrative trend of assessing the success of 
educators on basis of the number of candidates that pass exams within the normalized time and their 
grades, exerts a pressure on the educational system to lower the quality of the educational material in 
order to appear successful according to such criteria. 
 

 

Assessment of quality in research 

It is appreciated that most of the Ph.D. candidates perform their research as part of a research group 
within the PEA program and cooperating with other regional, national and international groups. It is 
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recognized that external funding, both nationally and internationally (EU), are increasingly financing 
the groups.  
 
The academic staff of the PEA program consists of 10 full professors, 12 associate professors and 4 
adjunct professors. This promises that there is a critical size of the faculty and satisfactory conditions 
for a sustainable supervisor competence in the program. We wish to emphasize that the adjunct 
professors have an important role to play for the research. They contribute with specific industrial 
competence and provide an important external network. Since many of the research topics have an 
industrial profile it is considered crucial to have both an academic and industrial competence at the 
centre to achieve highly competitive research and Ph.D. education. 
 
About two thirds of the Ph.D. candidates are coming from outside Norway. This is an indication that 
the PEA program is known and appreciated by many international institutions. 
 
To evaluate the quality of the research and the performance of Ph.D. candidates and their supervisors 
we need access to bibliometric data for the involved members of the academic staff and compare this 
with the records of equivalent staff at national and international universities. In this, a distinction 
should be made between articles published in reviewed journals (the main journals in each field are the 
most important here; in process technology, this would be Chemical Engineering Science, Chemical 
Engineering Journal, AIChE Journal and Powder Technology, in control, it would be IEEE Journals 
and in water systems Water Research. These are the most prestigious journals and the ones with the 
highest impact factors) and articles published at conferences. We are aware that while journal papers 
do serve as evidence of academic productivity and quality, conference presentations have, to some 
extent, been devalued by the mushrooming of international conferences, their organizers depending on 
the number of participants (contributors) for their economy. 
 
Another issue is that HSN, in its application, has chosen to compare itself with the new universities in 
Norway. We note that the requirements for university accreditation has been sharpened since these 
new universities were established. We believe that a test for “high international level” in research 
should be based on a comparison of the performance of HSN with the performance of equivalent 
sections of the old established universities in Norway and internationally established universities. In 
the “utfyllende dokumentasjon...” we see a graph with comparison between some NTNU faculties and 
HSN in terms of publication points from CRISTin (figure 55, page 13), showing that the HSN output 
per staff member is about half that of the NTNU staff. 
 
To supplement this, we have carried out a rough comparison of the ISI core collection records of 
academic members of staff with the title “professor” in HSN/PEA on the one hand with the 
Department of Chemical Engineering at NTNU on the other. The PEA is housed at the campus of 
former Telemark University College, one of the most well-known and likely one of the most 
academically productive campuses of HSN. The publication culture varies significantly between 
disciplines. For example, the publication rate in chemistry is significantly higher than in Process 
Technology and the number of citations in a typical paper within the field of Molecular Dynamics 
simulations is considerably higher than in Process Technology. We have therefore found equivalent 
departments in the different institutions.  An important difference between this analysis and the HSN 
analysis is that the HSN analysis is based on “publication points” in CRISTin, which also credits 
papers in symposium proceedings as long as these have an ISSN number, while such proceedings are 
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not included in the ISI core collection of journals. The average number of publications in the ISI core 
collection of this section of HSN/PEA staff we found to be around 15 papers with an average impact 
of 360 citations per staff member and an average h-index of 7.4. The corresponding numbers for the 
NTNU staff were approximately 90, 2200 and 22, respectively. A similar picture emerges when 
comparing the publication records of the same staff only during the periods they were employed at the 
respective institutions. 
 
Since HSN has chosen to compare its record with the new Norwegian universities, we have carried out 
a similar comparison of the records in the ISI core collection between the HSN academic staff with the 
title of professor with the equivalent staff in a similar department at the University of Stavanger (UiS). 
At UiS we have chosen the Department of Petroleum Engineering (UiS/PE) as the one most equivalent 
to HSN/PEA. These comparisons should not be taken as rigorous. For example, we have only included 
the professors that unequivocally could be identified in the databases on basis of their last names and 
initials, which excludes two or three of the professors in each department.  The average number of 
publications in the ISI core collection of this section of UiS/PE professors we found to be around 15 
papers with an average impact of 270 citations per staff member and an average h-index of 8.6. These 
numbers are comparable to those for the equivalent HSN/PEA staff and a similar picture is obtained 
when comparing the publication records of the same staff only during the periods they were employed 
at the respective institutions. This demonstrates the, obviously somewhat enduring, also after 
accreditation as a university, difference between the publication cultures at the Norwegian university 
colleges/new universities on one hand and the established universities on the other. This also confirms 
the contention in the HSN application that the HSN staff is on par with the new Norwegian 
universities in terms of academic productivity and impact. Whether this constitutes “high international 
quality” we will defer judgement on. As stated, we are of the opinion that the performance of the 
established Norwegian universities is a reasonable measure of “high international quality”. 

It is well-known in the academic world that the established Norwegian universities are among the 
better performing universities in the world in terms of academic productivity and impact, without 
being close to the top. The performance of equivalent staff in equivalent disciplines in these 
universities can therefore be said to be a good measure of “high international quality”. 

Based on this and using this criterion rather than the one used by the HSN, we conclude that the 
publication record of the HSN/PEA staff is on a significantly lower level than that of equivalent 
NTNU staff. HSN/PEA therefore, within this and using the criterion of “high international quality” 
corresponding to the performance of equivalent staff at the older Norwegian universities, falls short of 
satisfying the requirement of “high international quality”. On the other hand, using the criterion 
suggested by HSN in the application, that “high international quality” corresponds to the performance 
of equivalent staff at the new Norwegian universities, we agree that HSN performs on par with these 
and can therefore, according to this criterion, be said to perform at a “high international level”. Seeing, 
however, that the staff in the old universities in no way outperform their colleagues either in the world 
or in Scandinavia and seeing the significant differences between the old and the new Norwegian 
universities both in terms of publication rates in the main-stream scientific journals and in terms of 
scientific impact, we find that it is stretching it too far to declare the performance of the new 
universities to be a suitable measure for “high international quality”. 
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Assessment of quality in professional development work 
 
The Ph.D. candidates and their supervisors have published at international conferences and journals. It 
is noted that one conference has dominated the publications during the last few years: in 2015, there 
were 24 papers presented at the Linköping Electronic Conference and in 2016 there were 28 papers 
presented at the 9th EUROSIM Congress on Modelling and Simulation Oulu, Finland. Many of these 
papers could preferably be published, maybe in an extended form, in journals. Altogether, 67 
publications were produced in 2016 from the PEA program, which corresponds to 35 national 
scientific publication points. Over the 5-year period 2012-2016, the average number of publication 
points is 38 per year. 

 

 

Final assessment 
 
We conclude that HSN satisfies the requirements for accreditation for Ph.D. program in process, 
energy and automation technology. Since 1988, HiT (Høgskolen i Telemark) has had an active Ph.D. 
program in cooperation with local industries and partners as well as with NTNU. The academic 
responsibility has in reality relied on the faculty of HiT. The formal Ph.D. program at HiT was 
established in 2009. 
 
The documents presented give a clear evidence that the PEA program satisfies the requirements for a 
Ph.D. program, as defined by NOKUT. 
 
Whether HSN should be awarded the status of university is another question, and we will not pretend 
to come to any conclusion. We have tried to make some statements as to which aspects we find are 
germane in this context, both in relation to education and to research. 
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4.2 Personorientert helsearbeid 

 

 

 

Beskrivelse av doktorgradsområdet 

Presentasjon av doktorgradsprogrammet og relaterte studieprogrammer på 
master- og bachelorgradsnivå 

Beskrivelse 
Personorientert helsearbeid omfatter fagmiljøene fra Institutt for helsefag og Institutt for sosialfag fra 
tidligere Høgskolen i Telemark, og Institutt for helsefremmende arbeid, Institutt for optometri og 
synsvitenskap, Institutt for radiografi og helseteknologi, Institutt for sykepleievitenskap – Drammen, 
og Institutt for sykepleievitenskap – Vestfold, ved tidligere Høgskolen i Buskerud og Vestfold. 

Ved Fakultet for helse og sosialvitenskap vil det inngå tre institutter: 1. Institutt for sykepleie- og 
helsevitenskap 2. Institutt for optometri, radiografi og lysdesign 3. Institutt for helse-, sosial- og 
velferdsfag. Fakultetet har om lag 300 ansatte og til sammen 3500 studenter og er representert ved 
campus Drammen, Kongsberg, Porsgrunn og Vestfold. Uten stipendiater har fakultetet 199 UFF-
årsverk (219.2 inkludert stipendiater). Av disse har 56% (110.5 årsverk) førstestillingskompetanse, og 
andelen professor/dosent er 14% (27.1 årsverk). Alle faste faglige stillinger lyses ut med krav om 
førstestillingskompetanse.  

Ved Fakultet for helse og sosialvitenskap tilbys 6 bachelorprogram: sykepleie, radiografi, optometri, 
lysdesign, vernepleie og barnevern i et flerkulturelt samfunn. Bachelor i sykepleie ble etablert i 1990 
og tilbys ved 3 studiesteder og uteksaminerte 358 kandidater i 2015 (snitt siste 5 år er 335 kandidater). 
Bachelor i radiografi ble etablert i 2004 og uteksaminerte 21 kandidater i 2015 (snitt siste 5 år er 18 
kandidater). Bachelor i optometri ble etablert i 2003 og uteksaminerte 41 kandidater i 2015 (snitt siste 
5 år er 47 kandidater). Bachelor i lysdesign ble etablert i 2007 og uteksaminerte 16 kandidater i 2015 
(snitt siste 5 år er 8 kandidater). Bachelor i vernepleie ble etablert i 1998 og uteksaminerte 48 
kandidater i 2015 (snitt siste 5 år er 47 kandidater). Bachelor i barnevern ble etablert i 1998 og 
uteksaminerte 50 kandidater i 2015 (snitt siste fem år er 47 kandidater).   

Utdanningsinstitusjon: Høgskolen i Sørøst-Norge 
Ph.d.-område: Personorientert helsearbeid 
  
  
Sakkyndige: Nina Emaus 

Per-Olof Sandman 
Saksnummer: 17/02074 
Dato: 7. november 2017 
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Det oppgis at fakultetet har et omfattende tilbud innen etter- og videreutdanning for helse- og 
sosialfaglig personell med hovedvekt på studiepoenggivende studier som skal gi deltakerne mulighet 
til å bygge kompetansen videre innenfor et relevant masterløp. Flere av studiene er tverrfaglige og 
utviklet i tett samarbeid med det kliniske feltet. Fakultetet har til sammen 9 etablerte 
masterprogrammer. Av disse er fem etableringer godkjent av NOKUT, mens fire er godkjent av 
egen institusjon. Fire programmer er profesjonsspesifikke studietilbud for sykepleiere. Master i 
jordmorfag ble etablert i 2010 og har uteksaminert 3 kandidater i 2013 og 14 kandidater i 2014. 
Videreføring av programmet er under diskusjon. Masterprogrammene i anestesisykepleie (etablert 
2014), intensivsykepleie (etablert 2014) og avansert klinisk sykepleie (etablert 2015) fremstilles i 
søknaden uten uteksaminerte kandidater. Master i klinisk helsearbeid er et deltidsstudium som ifølge 
HSN sine nettsider skal kvalifisere helsearbeidere som vil arbeide med personer med psykiske lidelser, 
helsearbeid for eldre eller utvikling av tjenester innenfor medisinsk strålebruk til direkte utøvelse av 
klinisk helsearbeid og faglig ledelse og innføring av nye metoder innen helsevesenet, samt ledelse av 
forbedringsprosjekter på arbeidsplassen og deltakelse i forskning for å fremme kunnskapsutviklingen 
innen sitt spesialfelt. Studiet har tre studieretninger (psykisk helsearbeid, geriatrisk helsearbeid og 
tjenesteutvikling innen medisinsk strålebruk) og er et bredt tilbud for kandidater fra helsefagene. 
Studiet ble etablert i 2005 og har de siste 5 årene uteksaminert i snitt 26 kandidater per år. Master i 
helsefremmende arbeid er et tverrfaglig studietilbud som ble etablert i 2005 og som de siste 5 årene 
har uteksaminert i snitt 29 kandidater per år. Masterstudiet i forebyggende arbeid med barn og unge er 
også et tverrfaglig studietilbud. Det ble etablert i 2007 og har de siste 5 årene uteksaminert i snitt 13 
kandidater per år. Master i optometri ble etablert i 2012. I søknaden er det oppgitt 5, 2 og 3 
uteksaminerte kandidater i årene 2011 til 2013. I 2014 er det uteksaminert 7 og i 2015 14 kandidater. 
Master i synspedagogikk og synsrehabilitering er et deltidsstudium som ble etablert i 2014 og som i 
søknaden ennå ikke er registrert med uteksaminerte kandidater. Masterprogrammene ved fakultet for 
helse og sosialvitenskap har i perioden 2011 – 2015 til sammen uteksaminert 60 kandidater i 2011, 78 
i 2012, 77 i 2013, 78 i 2014 og 90 i 2015. Med de nyetablerte masterprogrammene i sykepleie kan det 
forventes en betydelig stigning av dette antallet.   

Fakultet for helse og sosialvitenskap er vertsfakultet for et doktorgradsprogram: Personorientert 
helsearbeid som ble akkreditert av NOKUT i februar 2014 og som per 1.02.2017 har 25 aktive 
kandidater. Det er uteksaminert til sammen 17 kandidater fra programmet med et snitt på 5.7 
kandidater årlig i perioden 2014-2016. Kravet om 5 doktorander per år over en treårsperiode oppfylles 
klart når egne ansatte som disputerte på tilsvarende doktorgradsprogram ved andre institusjoner tas 
med i beregningen. Det forventes henholdsvis 3 og 6 uteksaminerte kandidater i 2017 og 2018, med 13 
og 3 kandidater på andre program. 

Faglig sett gir programmet tilbud til et bredt spekter av helsefagene på bachelor- og masternivå – for 
kandidater fra sykepleie, radiografi, optometri, jordmorfag, folkehelse og helsefremming, samt 
grunnleggende helse- og synsvitenskap. Programmet retter seg inn mot å styrke forutsetningene for 
personorientert praksis i helse og omsorgstjenestene. Doktorprogrammets mål er å gi helse-, velferds- 
og omsorgssektorene ny kunnskap, innovasjoner, ny teknologi og kompetent arbeidskraft innenfor 
privat og offentlig helsesektor for å yte bedre helse- og sosialtjenester i tråd med sentrale 
forvaltningsmessige føringer (s. 102). Programmet har et etablert formalisert nettverk bestående av 8 
kommuner i Drammensregionen. Tematikk som kandidatene arbeider med er hjemmebehandling hos 
eldre, psykisk helse, rus og frafall hos elever i videregående skole. En del av kandidatene er knyttet til 
Nasjonalt senter for optikk, syn og øyehelse og andre til Vitensenteret Helse og Teknologi i Drammen.  
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Ph.d-helse rekrutterer 42% av sine kandidater fra egne masterprogrammer, på grunn av muligheten for 
gjennomgående utdanningsløp. Dekan har ansvar for kvalitetssikring og evaluering av ph.d.- 
utdanningen. Programmet har et programutvalg som skal sikre samfunnsrelevans og har ansvar for 
opplæringsdelen. En administrativ ph.d.-koordinator skal sikre tett oppfølging av kandidatene.  

Doktorgradsprogrammet tilbyr 8 poenggivende emner: 1. The Science and Practice of Person-
centered Research på 15 studiepoeng som er obligatorisk 2. Quantitative methods på 5 studiepoeng 3. 
Qualitative methods på 5 studiepoeng. Et av disse metodeemnene er obligatorisk. 4-8. Clinical Health 
Promotion, Evidence- and Value-based Change processes in Healthcare, Experiential and Expert 
Knowledge in Mental-healthcare – Understanding and Practices, Person-centered Healthcare for 
Elders and Persons living with Dementia er valgfrie emner på 5 studiepoeng. Deltakelse i nasjonale 
forskerskoler er vektlagt for å styrke ph.d.-utdanningen, som for eksempel forskerskolen PROFES 
(nasjonalt samarbeid mellom HSN, Nord universitet, universitetene i Agder og Stavanger) og 
Norwegian Research School in Neuroscience som ledes av NTNU.   

Ansvaret for forskningen er lagt til instituttene (side 45). Forskningsvirksomheten beskrives som 
organisert i varige tematiske arbeidsfellesskap. Etablering av forskningsgrupper vurderes. Fakultet 
for helse og sosialvitenskap organiserer videre et nasjonalt senter for optikk, syn og øyehelse og et 
regionalt forskningssenter i samarbeid med Universitetet i Agder: Senter for omsorgsforskning, sør. I 
tillegg beskrives følgende sentre/forskningsgrupper (side 47, tabell 9): Vitensenteret helse og 
teknologi, Senter for kvinne-, familie- og barns helse, Senter for psykisk helse og rus, Senter for 
sosialt entreprenørskap og samskapende sosial innovasjon, Helsefremmende arbeid i nærmiljø, HSN – 
eldreforsk, Optikk, syn og øyehelse, Velferdstjenester til utsatte grupper og Innovative 
læringsaktiviteter. 

Forskningen oppgis å ha et livsløpsperspektiv på person-, organisasjon- og systemnivå, med en 
personorientert forankring. De bærende pilarene er studier av kompetanse- og tjenesteutvikling for å 
bedre fremtidens helsetjeneste gjennom samhandling og oppgavedeling, studier av helsefremmende og 
forebyggende arbeid, studier av psykisk helse og rus, og studier av optikk, syn og øyehelse. Når det 
gjelder utdanningene innen barnevern, vernepleie og forebyggende arbeid med barn og unge oppgis 
følgende forskningsområder: a) barndom, migrasjon og barnevern b) velferdsstatens transformasjoner 
i kommunalt tjenesteperspektiv c) velferdsstat og funksjonshemming d) sosial innovasjon og sosialt 
entreprenørskap e) ung i Telemark. Det fremheves i søknaden at forskningsområdene støtter opp under 
fakultetets studieportefølje. FoU-prosjektene beskrives som profesjonsrettede. De foregår i nært 
samarbeid med offentlig og privat sektor, brukere og samfunnet. 

Når det gjelder eksternt finansierte prosjekter så har det samlede fagmiljøet har vært involvert i 8 
NFR-prosjekter i perioden 2013-2016, hvor HSN har hatt prosjektledelsen i 5 av disse. Bevilgningene 
har kommet fra HELSEVEL, VAM og TJENESTER. Fagmiljøene deltar videre i flere internasjonale 
nettverk. Eksempler er det nordiske Geroproff-nettverket som i tillegg til forskning har inkludert 
utveksling av masterstudenter i fellesmoduler. Sykepleierfagmiljøene deltar i det nordiske nettverket 
«Research nursing skills» og det europeiske nettverket «Florence Network for Nursing og Midwifery». 
Optometrimiljøet har en aktiv og ledende rolle i World Council of Optometry.  

Fagmiljøene fra tidligere Helsevitenskapelige fakultet ved HBV har hatt følgende utvikling i 
publikasjonspoeng: 57 poeng i 2011, 49,5 i 2012, 50,8 i 2013, 55,2 i 2014 og 76,4 i 2015. Fagmiljøene 
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fra tidligere Helse- og sosialfag ved HBV har i samme tidsrom hatt følgende utvikling: 10,1 poeng i 
2011, 16,6 i 2012, 18,6 i 2013, 29,0 i 2014 og 28,0 i 2015. 

 

Vurdering av doktorgradsområdet  

Vurdering 
Fakultetet for helse og sosialvitenskap inkluderer flere av de tradisjonelle profesjonsutdanningene 
hvor autorisasjon oppnås ved gjennomført bachelorgrad. Bachelorprogram i sykepleie er desidert 
størst, mens de andre programmene er betydelig mindre. Samlet sett fremstår fakultet som et lite 
fakultet, men en samlet førstestillingskompetanse på over 50% viser en vilje til å satse på å utvikle 
fagenes akademiske profil. Det som preger de helsefaglige profesjonsutdanningene er at fagene står i 
en kort akademisk tradisjon hvor ennå få kandidater går videre til en mastergrad og enda færre videre 
til doktorgrad. Forskningsaktiviteten i fagene er ennå under oppbygging nasjonalt og internasjonalt, 
noe som også preger Fakultetet for helse og sosialvitenskap.  

Den korte akademiske tradisjonen gjenspeiles i et begrenset antall masterstudier før etablering av 4 
nye studietilbud i henholdsvis 2014 og 2015. De tidligst etablerte programmene uteksaminerte et snitt 
på 77 kandidater per år i perioden 2011-2015. Med at det i 2014 og 2015 er etablert flere masterstudier 
for den største faggruppen, sykepleiere, vil antall uteksaminerte kandidater stige – selv om flere av 
disse studiene er basert på nasjonal rammeplan, noe som kan medføre at studenter avslutter 
masterstudiet ved oppnådd spesialkompetanse i sykepleie. Etableringen av disse studiene, og den 
samlede masterporteføljen viser imidlertid en tydelig vilje - og evne - til å bygge fagenes akademiske 
profil. Den samlede masterporteføljen gir en mulighet for studenter fra alle bachelorprogrammene ved 
Fakultetet for helse og sosialvitenskap å fortsette videre med en mastergrad i et gjennomgående 
studieforløp. En radiografstudent med en karakter på bedre enn C fra bachelorprogrammet kan for 
eksempel fortsette på master i klinisk helsearbeid, studieretningen tjenesteutvikling innen medisinsk 
strålebruk. Denne muligheten for gjennomgående studieforløp fra bachelor til mastergrad vurderes 
som positivt.  

Fakultetet for helse og sosialvitenskap har fra 2014 etablert sitt eget doktorgradsprogram som per i dag 
har 25 aktive kandidater. Dette vurderes også som positivt. Også doktorgradsprogrammet legger opp 
til muligheten for gjennomgående studieforløp for studenter med bachelorgrad fra fakultetets egne 
studieretninger. Doktorgradsprogrammet fremstår som nytt, ambisiøst, men dog ennå med nokså få 
studenter. Det obligatoriske «The Science and Practice of Person-centered Research» på 15 
studiepoeng bidrar til profileringen, men samtidig kan programmet fremover tjene på en større 
spissing – for eksempel ved å redusere på det totale emnetilbudet. Vektlegging av metodekunnskap 
fremstår som noe tynt med et alternativ på 5 studiepoeng kvalitativ eller 5 studiepoeng kvantitativ 
metode.  

I likhet med doktorgradsprogrammet, synes forskningsinnsatsen å være noe sprikende og bred ved 
Fakultetet for helse og sosialvitenskap. Forskningsaktiviteten er lagt til instituttene, men det sies lite 
om samarbeid på tvers av instituttene. Forskningen er videre organisert i tematiske arbeidsfellesskap. 
Vi vurderer at dette kan være en god ordning i en startfase når forskningsaktivitet er under etablering, 
men vi vil anbefale etablering av forskergrupper som er dynamiske og fleksible, men med klare 
utviklingsplaner og –mål. Det er også uklart hvilken status de ulike sentrene har, om de er 
forskningsgrupper eller andre selvstendige enheter. Det fremheves videre i søknaden at 
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forskningsområdene støtter opp under fakultetets studieportefølje, uten at det tydelig fremgår på 
hvilken måte det gjør det. Det vurderes som positivt at forskningsmiljøene inngår i internasjonale 
nettverk og at det er levert flere NFR-søknader til de siste utlyste programmene i NFR. Det vurderes 
også som positivt at antall publikasjonspoeng har økt i perioden 2011 – 2015 (også de samlende 
poengene fra de fusjonerte miljøene). Oversikt fra Christin-databasen viser også at det er et bredt 
antall vitenskapelige ansatte som bidrar til publikasjonspoeng-produksjonen.   

Samlet sett vurderer vi at det aktuelle doktorgradsområdet med pågående forskningsaktivitet dekker de 
studieprogrammene høgskolen holder frem som relatert til programmet, selv om både program og 
tilhørende forskningsaktivitet ennå synes å være i oppbyggingsfase. 

 

Institusjonens valg av indikatorer 

Beskrivelse av høgskolens valg av indikatorer og hvordan det er begrunnet 

Beskrivelse 
Innen samtlige områder (utdanning, forskning, forskerutdanning og utviklingsarbeid) blir det 
presentert indikatorer og data. Data fra de valgte indikatorene sammenliknes med data fra andre 
universiteter i Norge, noe som gir en indikasjon på kvaliteten sammenliknet med allerede etablerte 
universiteter. Innledningsvis presenterer man også i søknaden hvordan man tolker begrepet «høy 
internasjonal kvalitet» og hvilke lover og forskrifter man har tatt utgangspunkt i for sin tolkning. 

Kriterier for å bedømme utdanningens kvalitet 

For å sannsynliggjøre at utdanningene på bachelor- og masternivå er av høy internasjonal kvalitet så 
har man valgt følgende indikatorer: utdelte priser for høy utdanningskvalitet fra 
Kunnskapsdepartementet, uttrykk for at utdanningen er forskningsbasert, at det finnes kvalitet i 
samspillet mellom utdanning og praksis og at det finnes eksternt finansierte prosjekt som støtter 
kvalitet i utdanningen. Ut over dette mener man at fagmiljøets kompetanse, antall studenter per faglig 
årsverk og studiepoengproduksjon per student er mål som kan indikere utdanningens kvalitet. 

Kriterier for å bedømme forskningens kvalitet 

Tre indikatorer er valgt for å sannsynliggjøre at forskningen ved institusjonen holder høy internasjonal 
kvalitet: vitenskapelig publisering i form av publiseringspoeng per UFF-årsverk og førstestillinger 
samt publiseringspoeng på nivå 2 per UFF-årsverk og førstestillinger, andre publikasjonsindikatorer 
(andel som publiserte i 2014-15, andel som publiserte på engelsk og andel som sampubliserer med 
internasjonal partner) samt pågående forskningsprosjekt, eksternt finansierte, i perioden 2013-18. 

Kriterier for å bedømme utviklingsarbeidets kvalitet 

Det blir ikke presentert noen eksakte kriterier, HSN velger å presentere to utvalgte utviklingsprosjekt 
innen hvert av de fire faglige områdene for å vise høy internasjonal kvalitet innen dette området. 

Kriterier for å bedømme forskerutdanningens kvalitet 
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Når det gjelder muligheten til å sannsynliggjøre at ph.d.-utdanningen holder høyt internasjonalt nivå så 
har HSN valgt å presentere data knyttet til fire utvalgte indikatorer: rekruttering, finansiering, 
gjennomstrømming og progresjon, samt utdanningens arbeidslivsrelevans. I søknaden føres en 
argumentasjon for valget av de fire indikatorene. 

Når det gjelder rekruttering mener HSN at gjennom å beskrive ph.d.-studentenes statsborgerskap får 
man et godt grunnlag for å danne seg en oppfatning av programmets internasjonale attraksjonskraft. På 
tilsvarende måte kan en kartlegging av ph.d.-kandidatenes bakgrunn med hensyn til hvor de har 
gjennomført sine masterstudier indikere hvordan programmet oppfattes når det gjelder kvalitet og 
relevans av studenter med ulik nasjonal og internasjonal bakgrunn. 

Å registrere hvordan ph.d.-studentenes forskning finansieres mener HSN indikerer forskningens 
kvalitet og relevans. En sterk indikator på forskningens kvalitet er midler tildelt i sterk ekstern 
konkurranse. Ytterligere en indikator på kvalitet er om ph.d.-studenten blir tilbudt plass i en 
forskningsgruppe der ph.d.-studentens arbeid kan settes inn i en større sammenheng. 

Mål på gjennomstrømming og progresjon er den tredje indikatoren som er valgt ut. HSN følger de 
anbefalinger som finnes. Et uttrykk for god kvalitet er at mellom 75 og 85 prosent av kandidatene skal 
ha disputert innen 6 år. HSN har også valgt å bruke gjennomsnittlig tid og mediantid fram til 
midtveisevaluering som en indikator på kvalitet. Her følger man anbefalingen om at 2/3 av normert tid 
er rimelig fram til midtveisevaluering. 

Den siste indikatoren HSN har valgt for å forsikre seg om ph.d.-programmets kvalitet er utdanningens 
relevans fra et arbeidslivsperspektiv. HSN vil kartlegge hvor stor andel som har fått relevant arbeid 
etter utdanningen og via enkeltundersøkelser beskrive kandidatenes oppfatninger av programmets 
relevans sett fra karriereperspektiv. 

 

Vurdering av indikatorer 
Vurdering av kriterier for å bedømme utdanningens kvalitet 

Det er vår bedømmelse at de valgte indikatorene gjør det sannsynlig at HSN kan finne et grunnlag for 
å forsikre seg om at utdanningene holder høy internasjonal kvalitet. Men, det finnes noen punkter med 
tvil. Først og fremst gjelder det indikatoren som skal gi informasjon om i hvilken grad utdanningen er 
knyttet til forskning. Her kunne man sett på data fra flere områder enn bare i hvilket omfang 
studentene blir involverte i pågående forskning. Å granske studentenes eksamensarbeid for å se 
hvordan aktuell forskning blir presentert og å se på emneplaner, litteraturlister og eksamensoppgaver 
er to andre mulige strategier som vil kunne gi verdifull informasjon for å bedømme utdanningenes 
kvalitet. Det er også vesentlig å se på hvordan aktuell forskning blir tilegnet og anvendt i forbindelse 
med kliniske studier. 

Vurdering av kriterier for å bedømme forskningens kvalitet  

Det er vår bedømmelse at de indikatorene HSN har valgt gjør det sannsynlig at de kan finne et grunn 
for å forsikre seg om at forskningen holder høy internasjonal kvalitet. Det å måle publisering og 
midler som er tildelt i konkurranse med andre er to selvsagte indikatorer. Siteringsindeks ville være et 
annet mål for å få en bedre oppfatning av hvordan forskningen oppfattes internasjonalt. Nasjonale og 
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internasjonale akademiske oppdrag er et annet anvendbart mål. Søknaden inneholder mye detaljert 
informasjon om nasjonale og internasjonale samarbeid. Det er en del informasjon som ville være av 
verdi for å bedømme betydningen av disse samarbeidene: tallet på publikasjoner med internasjonal 
samarbeidspartner, tallet på felles doktorander, felles forskerutdanningsemner og felles nasjonale og 
internasjonale søknader der man har blitt tildelt forskningsmidler. 

Vurdering av kriterier for å bedømme utviklingsarbeidets kvalitet 

Det å velge å presentere to utviklingsprosjekt der man samarbeider med virksomheter innen privat 
eller offentlig sektor som indikator gir etter vår mening ganske begrenset informasjon om 
utviklingsarbeidet ved institusjonen holder høyt internasjonalt nivå. To begrep som ligger nært dette 
området, men som knapt nok nevnes i søknaden er forekomst av intervensjonsstudier og 
implementeringsforskning. Å arbeide bevisst med gjennomføring av denne type studier ville etter vår 
oppfatning gi dette området et tydeligere kvalitetsstempel. I tillegg er det trolig at HSN ville øke sin 
konkurransekraft når det gjelder muligheten til å vinne fram med søknader om forskningsmidler. 

Vurdering av kriterier for å bedømme forskerutdanningens kvalitet  

HSN har valgt å presentere fire indikatorer for å sannsynliggjøre at ph.d.-programmet holder høy 
internasjonal kvalitet. Disse indikatorene er etter vårt syn relevante og dessuten relativt enkle å følge. 
Man gjør også rede for andre data rundt HSNs kvalitetsarbeid som styrker vår oppfatning av at 
institusjonen kan antas å ha gode forutsetninger for å gi en ph.d.-utdanning med høy internasjonal 
kvalitet. 

Det finnes en håndbok som beskriver ulike parters ansvar, plikter og rettigheter i relasjon til 
forskerutdanning. I denne håndboken finnes det en lenke til en beskrivelse av utdanningens 
kvalitetsrutiner. Det finnes en tydelig beskrivelse av hvordan forskerutdanningen ledes og organiseres. 
Dette styrker etter vår mening muligheten til å gi en utdanning av høy kvalitet. 

Eksempler på andre initiativ som er satt i gang, og som kan sees på som positive forutsetninger for å 
kunne nå høy internasjonal kvalitet er at hver ph.d.-student skal ha to veiledere, at det finnes en 
veilederutdanning, at det er årlig oppfølging av ph.d.-studentene, samt en årlig evaluering fra ph.d.-
studentene av egen utdanning. Det finnes også en beskrivelse av kursene og seminarene som ph.d.-
studentene skal gjennomføre. 

De indikatorene vi synes vi har minst data på er ph.d.-studentenes forskningsgruppetilhørighet og også 
i hvilken grad forskerutdanningen ved HSN har et slikt innhold at den leder til relevante stillinger. Det 
beskrives i søknaden at forskerutdanning med personsentrert helsearbeid som profil er unikt i 
internasjonalt perspektiv. Dette er ikke spesielt troverdig. 

I søknaden beskrives de obligatoriske og frivillige emnene ph.d.-studentene skal gjennomføre. Det 
beskrives mindre tydelig hvordan HSN kommer til å organisere seminarvirksomhet med mulighet for 
å kritisk granske og diskutere egen og andres forskning. Det er uklart om slike seminarer skal være 
forskningsgruppeoverskridende, hvem som har ansvaret for seminarene og hvordan man sikrer at de 
mest erfarne forskerne deltar.  

En faktor som kan påvirke muligheten studentene har til å få en utdanning av høy vitenskapelig 
kvalitet er at programmet rekrutterer studenter med ulik bakgrunn fra bachelor- og masternivå. Det er 
usikkert hvordan man forsikrer seg om høy internasjonal kvalitet når det gjelder de teoretiske delene. 
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Alle studenter som blir tatt opp kan ikke forventes å ha samme bredde og dybde når det gjelder 
kunnskap i relasjon til personsentrert pleie. Hvilke konsekvenser dette får og hvordan dette skal 
håndteres er ikke beskrevet. 

 

Vurdering av kvalitet i utdanning 

Vurdering 
I tillegg til de beskrevne og vurderte kriteriene ovenfor definerer HSN kvalitet i utdanning gjennom 
følgende dimensjoner: 1) Læringsutbytte 2) Relevans 3) Inntakskvalitet 4) Rammekvalitet 5) 
Programkvalitet 6) Undervisningskvalitet 7) Kompetanse. Av disse dimensjonene løftes 
programevalueringer frem som et sentralt virkemiddel både på emne- og studieprogramnivå med 
årlige og periodiske programevalueringer. De periodiske programevalueringene er et komplement til 
den årlige programevalueringen og den skal gi et helhetlig og eksternt blikk på programmets form og 
innhold etter en syklus på 6 år. I vedlegg til søknaden (vedlegg 11) beskrives kvalitetsdimensjonene 
nærmere. Roller, ansvar og oppgaver i kvalitetsarbeidet er meget godt, systematisk og oversiktlig 
beskrevet, og i vedlegg 12 beskrives sentrale rutiner i HSNs kvalitetssystem for 
utdanningsvirksomheten. Her beskrives også hvordan det systematiske kvalitetssikringsarbeidet skal 
bidra til å vurdere HSN sin studieportefølje i forhold til strategi, bærekraft og videre prioriteringer.  

Vi vurderer at det samlede interne kvalitetssikringsarbeidet ved HSN med ekstern representasjon i de 
periodiske programevalueringene fremstår som robust, systematisk og godt. Ut fra søknaden er det 
imidlertid ikke lett å lese hvordan studieprogrammene ved Fakultetet for helse og sosialvitenskap har 
blitt vurdert internt ved HSN de siste årene, men prinsippene som legges til grunn fremstår som gode.  

 

Vurdering av kvalitet i forskning og/eller kunstnerisk utviklingsarbeid 

Vurdering 

• Vitenskapelig publisering i form av publiseringspoeng per UFF-årsverk og førstestillinger 
I søknaden blir det gjort rede for publiseringspoeng per UFF-årsverk og førstestillinger for fagområdet 
Personorientert helsearbeid. I perioden har man produsert 0,6 poeng i 2014 og 0,5 poeng i 2015. 
Publiseringspoeng per UFF-årsverk for HSN som helhet var 0,5 i 2011, steg til 0,7 i 2014 og var i 
2015 0,6 per UFF-årsverk (figur 9, side 55 i søknad). Ved sammenlikning med andre universitet har 
HSN-helse noe høyere publiseringspoeng per UFF-årsverk enn Nord universitet, men klart lavere 
antall poeng enn UiA og UiS. 

• Publiseringspoeng nivå 2 per UFF-årsverk og førstestillinger 
På nivå 2 produserte fagmiljøet Personorientert helsearbeid 0,1 poeng per årsverk og 0,3 poeng per 
førstestilling. 



 

 

61 

•Andel UFF-ansatte som i perioden 2014-15 publiserte sammen med internasjonal samarbeidspartner 
og på engelsk 
I fagmiljøet Personorientert helsearbeid publiserte 36 prosent av de ansatte en vitenskapelig artikkel i 
perioden 2014-15. Av disse publiserte 82 prosent en artikkel på engelsk og 39 prosent gjorde det 
sammen med en internasjonal samarbeidspartner. 

• Pågående forskningsprosjekt, eksternt finansiert, i perioden 2013-2018 
Fakultet for helse- og sosialvitenskap organiserer et nasjonalt og ett regionalt forskningssenter, samt ni 
forskningsgrupper. Når det gjelder ekstern finansiering var 34 prosent av forskningen eksternt 
finansiert i 2015, en høyere andel enn de fire etablerte universiteter man sammenlikner seg med. Åtte 
prosjekter ved fakultetet fikk i perioden 2013-16 tildelt EU-midler eller midler fra Norges 
forskningsråd. Det største prosjektet (Providing personcentered care) er finansiert med 8,2 millioner 
norske kroner og har fire internasjonale samarbeidspartnere. Hvor stor andel av forskningen ved 
fakultetet som har ekstern finansiering framgår ikke av søknaden. 
 
Åtte større forskningsprosjekt har internasjonal eller nasjonal finansiering. Dette er et relativt sterkt 
uttrykk for at disse prosjektene holder høy internasjonal kvalitet. Prosjektene gir et godt utgangspunkt 
for økt produksjon av vitenskapelige artikler og dermed publiseringspoeng i framtiden. De 
publiseringspoengene man gjør rede for ligger lavere enn to av de tre universitetene HSN 
sammenligner seg med. At bare hver tredje lærer innen fagmiljøet Personorientert helsearbeid har 
publisert et vitenskapelig arbeid i en toårsperiode kan tolkes som at noen få individer gir et stort bidrag 
til de publiseringspoengene som presenteres. Å velge ett fagmiljø gjør det også vanskelig å se hvordan 
den vitenskapelige produksjonen fordeler seg mellom de ulike studiestedene som er en del av 
fakultetet. 

Ut fra de indikatorene HSN presenterer er det vår oppfatning at det er trolig at forskningen ved HSN-
helse holder høy internasjonal kvalitet, med en reservasjon. HSN har valgt ett fagområde til å 
representere hele HSN-helse. Det gjør det vanskelig å vurdere helheten når det gjelder 
forskningskvalitet ut fra de indikatorene HSN har valgt å bruke for å bedømme i hvilken grad 
forskningen holder høy internasjonal kvalitet. 

 

Vurdering kvalitet i faglig utviklingsarbeid 

Vurdering 
Som nevnt ovenfor, presenteres det slik vi vurderer det, ingen klare kriterier for vurdering av kvalitet i 
faglig utviklingsarbeid. Det ville vært en styrke om det i søknaden hadde blitt tydeligere definert hva 
HSN vurderer som forskning og hvordan institusjonen definerer faglig utviklingsarbeid. I vedlegg 
nummer 2, strategi for forskning og faglig utviklingsarbeid 2017-2021 presiserer HSN sin ambisjon 
om å bidra til forskningsbasert arbeidslivs- og samfunnsutvikling noe som tilsier «tett kobling mellom 
forskning og faglig utviklingsarbeid». Det heter her videre at «faglig utviklingsarbeid er ofte en 
forutsetning for implementering og institusjonalisering av forskningsbaserte løsninger». Til tross for 
avklaringen som synes å ligge her, er det ikke lett å vurdere kvaliteten av det faglige utviklingsarbeidet 
ved Fakultetet for helse og sosialvitenskap. Vi vurderer imidlertid at innretningen på fakultetets 
forskningsportefølje ligger tett opp til det HSN vurderer som faglig utviklingsarbeid, og at fakultetet 
har en tydelig og klar ambisjon om å bidra til bedre helse- og sosialtjenester. I lys av dette, mener vi at 
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Fakultetet for helse og sosialvitenskap godt kan gjennomføre en analyse av egen virksomhet og selv 
klargjøre hva man definerer som forskning og hvilke aktiviteter som kan defineres som faglig 
utviklingsarbeid, og hvorvidt man ønsker å profilerer et tydelig skille mellom forskning og 
utviklingsarbeid.  

 

 

Samlet vurdering 

Vurdering 
Med utgangspunkt i en bachelorprogramportefølje som rommer profesjonsfagene sykepleie, 
radiografi, optometri, lysdesign, vernepleie og barnevern har Fakultetet for helse- og sosialvitenskap 
bygget opp en masterprogramportefølje som gir mulighet for gjennomgående studieforløp for alle 
programmene frem til og med en mastergrad. Med det nyetablerte doktorgradsprogrammet åpnes det 
for et gjennomgående forløp frem til doktorgrad også. Samlet sett fremstår flere av 
masterprogrammene som nye og ambisiøse. Det gjør også doktorgradsprogrammet. Vi vurderer at 
grunnlaget som er lagt er godt og potensialene er gode. Men det må arbeides dedikert og målrettet ved 
Fakultetet for helse- og sosialvitenskap for å opprettholde og styrke nivået på kandidatproduksjonen. 
Det er videre lagt et godt grunnlag for faglig utviklingsarbeid og forskning. Skillet mellom disse 
virksomhetene kommer imidlertid ikke tydelig frem. For å synliggjøre forskningsaktiviteten og styrke 
denne ved fakultetet, anbefales en større satsing på robuste og dynamiske forskningsgrupper. Dette 
kan legge grunnlag for å øke innhentingen av eksterne forskningsmidler i samarbeid med utvalgte, 
solide nasjonale og internasjonale forsknings- og utdanningsmiljøer. 

På bakgrunn av dette mener vi at et godt grunnlag er lagt for Fakultetet for helse- og sosialvitenskap 
som et fakultet ved et akkreditert universitet.  

Det er likevel viktig at hovedkomiteen gjennom sitt videre arbeid diskuterer følgende tema for å nå sin 
endelige vurdering: 

 Institusjonens planer for videre kompetansehevning og karriereløp blant de ansatte. 
 Institusjonens planer for å heve konkurransedyktighet med hensyn til eksterne 

forskningssøknader. 
 Institusjonens planer for opprettelse og drift av forskningsgrupper. 
 Institusjonens planer for utvidet samarbeid med praksisfelt og samfunnsliv når det gjelder 

utdanning, FoU-virksomhet og forskning. 
 Institusjonens planer for både akademiseringsprosess innen de enkelte faggruppene/ 

profesjonsutdanningenes og for tverrfaglig satsing. 
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4.3 Pedagogiske ressurser og læreprosesser i barnehage og skole 

 

 

 

Beskrivelse av doktorgradsområdet 

Presentasjon av doktorgradsprogrammet og relaterte studieprogrammer på 
master- og bachelorgradsnivå 

Beskrivelse 
Det granskede ph.d.- området «Pedagogiske ressurser og læreprosesser i barnehage og skole» har en 
nær relasjon til studiefaget pedagogikk. Fagområdet ble etablert innen lærerutdanningen tidlig på 
1800-tallet og senere ved Pedagogisk seminar. Det ble til et akademisk universitetsfag ved 
etableringen av Pedagogisk forskningsinstitutt, Universitetet i Oslo i 1936. Tidlig på 1970-tallet ble 
det etablert to nye universiteter i Norge, Universitetet i Trondheim (tidligere Norges lærerhøgskole) og 
Universitetet i Tromsø. Der ble pedagogikk som studie- og forskingsfag opprettet ganske raskt, og 
begge institusjonene ga etter hvert også doktorgradsutdanning i faget. Spesialpedagogikk ble eget fag 
ved stiftelsen av Spesiallærerskolen i 1960. Etter det har den institusjonen blitt til Institutt for 
spesialpedagogikk ved Universitetet i Oslo, og har siden slutten på 1970-årene gitt hovedfags- 
(mastergrads-) og doktorgradsopplæring.  
 
Pedagogikk og spesialpedagogikk er typiske bindestreksfag. Det er en forklaring på at fagområdene 
har ulik oppbygging og forskjellige navn ved institusjonene. I dag er det mulig å studere pedagogikk 
og spesialpedagogikk (eller tilstøtende områder) på master- og doktorgradsnivå ved de fleste 
universitetene i landet (med unntak av Norges miljø- og biovitenskapelige universitet). Mange av 
høyskolene gir mastergrad i pedagogiske fag/emner, noen gir også ph.d.-utdanning innenfor feltet 
(Høgskulen på Vestlandet, Høyskolen i Oslo og Akershus, Høgskolen i Innlandet). Fagområdet har 
med andre ord hatt stor vekst særlig de siste 30-40 årene, med stor søking og omfattende aktivitet.  

Utdanningsinstitusjon: Høgskolen i Sørøst-Norge 
Ph.d.-område: Pedagogiske ressurser og læreprosesser i barnehage og skole 
  
  
Sakkyndige: Peder Haug 

Jørgen Thorslund 
Saksnummer: 17/02074 
Dato: 7. november 2017 
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En sentral diskusjon i faget er forholdet mellom det å være et rent akademisk universitetsfag og det å 
være et praktisk orientert profesjonsfag. Mye av utviklingen i faget er knyttet til de yrkesorienterte 
behovene i et praksisfelt med stadig flere oppgaver og for fagfolk med pedagogisk utdanning. Det er 
særlig i den retningen fagtilbudene ved de nye universitetene (Nord universitet, Universitetet i 
Stavanger og Universitetet i Agder) og høyskolene har trukket fagområdet og har spilt en viktig rolle. I 
engelskspråklig sammenheng er termen pedagogikk relativt lite brukt. Der er «education» mer vanlig. 
Education har ofte en videre betydning enn pedagogikk. 
 
Doktorgradsprogrammet for Pedagogiske ressurser og læreprosesser i barnehage og skole - oppstartet i 
2012 -  er operativt hjemmehørende hos Fakultet for humaniora, idretts- og utdanningsvitenskap 
(HIU).  Programmet har et bredt forskningsfelt. Tematisk fokus strekker seg fra arbeidet med å 
planlegge, tilrettelegge, forvalte, lede og vurdere pedagogiske virksomhet i barnehage, skole og 
videregående opplæring. 
 
Programmet 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. 
 
Ph.d.-programmet er sentralt blant annet for kandidater fra lærerutdanningene, som utgjør en vesentlig 
del av fakultetets faglige virksomhet. Programmet er relevant også for studenter fra kulturstudier og de 
mer disiplinære mastergradsprogrammene innenfor språk-, humaniora og idrettsfag. Det aktuelle 
fagområdet er høgskolens største, og bredest sammensatte, miljø. 
 
Ansvaret for doktorgradsutdanningene er forankret på institusjonsnivå. Styret har det overordnede 
ansvaret og fastsetter organisering og drift. Forskningsutvalget er det strategiske, samordnende og 
rådgivende organ for styret og institusjonens ledelse i spørsmål om forskerutdanning. Dekanen har 
ansvar for kvalitetssikring og årlig kvalitetsrapport fra fakultetet som inkluderer evaluering av ph.d.-
utdanningen(e). Dekanen støttes av et programutvalg med mandat og sammensetning fastsatt av styret 
(vedlegg 17). Lederen av programutvalget har det faglige ansvaret for ph.d.-utdanningen. Dekanen 
oppnevner medlemmer til utvalget. 
 
Programutvalgene for forskerutdanningene skal bidra til å sikre samfunnsrelevante 
doktorgradsutdanninger på høyt faglig nivå. Utvalget har dessuten ansvar for at opplæringsdelen, 
sammen med avhandlingsarbeidet, gir utdanning på høyt faglig nivå. Programutvalgene skal bidra til å 
sikre at veiledere og kandidater leverer årlige rapporter om kandidatenes arbeid og progresjon. Det er 
tilknyttet en administrativ ph.d.-koordinator til hvert program som sikrer gode administrative rutiner 
og tett oppfølging av kandidatene.  
 
Programmet har i årene 2013-16 tatt opp til sammen 23 ph.d.-studenter. Per 1. februar 2017 var det 
totalt 25 aktive ph.d.-studenter. Nesten alle er finansierte av HSN. Samlet er det uteksaminert 18 
kandidater i årene 2014-16, av disse er bare 2 fra HSNs eget ph.d.-program, mens de øvrige er fra 
andre institusjoners programmer. I HSNs søknad om universitetsakkreditering blir det gitt en prognose 
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for 2017 og 2018 med 6 kandidater årlig fra eget program og henholdsvis 5 og 2 fra eksterne 
programmer. Prognosen er basert på individuelle vurderinger og blant annet evalueringer av ph.d.-
programmet. Det blir opplyst at bare 3 av de 25 aktive ph.d.-studentene er forsinket. Ingen har til dags 
dato sluttet. 

I relasjon til programmet bemerkes at HSN er en del av NAFOL - Nasjonal forskerskole for 
lærerutdanninger. 

Rekrutteringen til programmet omfatter 22% fra HSNs egne masterprogrammer, 22% fra andre 
Høyskoler i Norge samt 44% fra norske universiteter. 

Programmet har stor søkning til utlyste stipend. I 2015 var det 114 søkere til 13 stipendiatstillinger. 
Flertallet av kandidatene i programmet er finansierte av HSN. Enkelte kandidater har ekstern 
finansiering. Ved en spørreskjemaundersøkelse i 2016 er det kun halvparten som oppgir at de deltar i 
en HSN-forskningsgruppe. 

Doktorgradsprogrammet er ikke i søknaden om akkreditering som universitet fremhevet for 
programmets særlige regionale forankring og eventuelle nasjonale betydning (søknad s. 102ff). 

 

Master og bachelorutdanninger 

Følgende studieprogrammer oppgis å være innenfor fagområdet: jamfør tabell 22 og 23 (søknad s. 87f) 

 Allmennlærerutdanning 
 Barnehagelærer (tidligere førskolelærer) 
 Bachelor i idrett, ernæring og helse  
 Bachelor i språkfag  
 Grunnskolelærerutdanning 1.-7. trinn  
 Grunnskolelærerutdanning 5.-10. trinn  
 Bachelorstudium - Faglærerutdanning i kroppsøving og idrettsfag 
 Bachelorstudium i litteratur og språk  
 Bachelorstudium i spesialpedagogikk  
 Bachelorstudium i visuelle kunstfag og design  
 Faglærerutdanning i formgiving, kunst og håndverk 
 Idrettsvitenskap, bachelor  
 Master i faglitterær skriving 
 Master i norskdidaktikk 
 Master i pedagogikk 
 Master of Science in Human Rights and Multiculturalism 
 Lektorutdanning i norsk 
 Lektorutdanning i historie 
 Master i karriereveiledning 
 Master i design, kunst og håndverk 
 Master i kroppsøving-, idretts- og friluftslivsfag 
 Master i pedagogikk med vekt på didaktikk og ledelse 
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 Master i utdanningsvitenskap 
Det brede tilbudet av utdanninger gir et ganske stort antall uteksaminerte kandidater, særlig på 
bachelorutdanningene allmennlærer, førskolelærer og grunnskolelærerutdanningene 1.-7. trinn og 5.-
10. trinn. På de til sammen 11 masterutdanningene er kandidatproduksjonen noe mindre med til 
sammen 77 kandidater uteksaminert i 2015. 

 

Vurdering av doktorgradsområdet  

Vurdering 
Ph.d.-programmet i Pedagogiske ressurser og læreprosesser i barnehage og skole oppgis å ha et bredt 
forskningsfelt. Når det gjelder tematisk fokus strekker programmet seg fra arbeidet med å planlegge, 
tilrettelegge, forvalte, lede og vurdere pedagogiske virksomhet i barnehage, skole og videregående 
opplæring. 
 
Programmet 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. 
 
Ph.d.-programmet oppgis å være sentralt blant annet for kandidater fra lærerutdanningene, som utgjør 
en vesentlig del av fakultetets faglige virksomhet. Programmet er relevant også for studenter fra 
kulturstudier og de mer disiplinære mastergradsprogrammene innenfor språk-, humaniora og 
idrettsfag.  
 
En sammenstilling av både master- og bachelorprogrammer med ph.d.-programmets tematiske ramme 
viser et fint sammenfall, som kan favne de store lærerutdanningene, men også romme de mindre og 
mer spesialiserte didaktiske fagstudiene. 
 
Opptaket og antallet aktive kandidater i ph.d.-programmet vurderes å oppfylle de kvantitative kravene 
om opptak på 15 kandidater over tre år og 5 uteksaminerte i gjennomsnitt per år over tre år. Det 
sistnevnte kravet oppfylles likevel kun fordi et stort antall HSN-ansatte har disputert ved andre 
institusjoner. Den individuelt baserte prognosen for 2017-18 sannsynliggjør at kandidatproduksjonen 
også fremover forventes å være tilstrekkelig.  

I følge søknadens side 45 er forskningsvirksomheten ved HSN i hovedsak organisert i varige tematiske 
arbeidsfellesskap, som likevel har ulike betegnelser: institutt, senter eller forskningsgruppe. Det 
arbeides derfor med å etablere gjennomgående prinsipper for organisering av forskningsgrupper. 

I denne sammenhengen er det et punkt det bør rettes oppmerksomhet mot. Bare halvparten av 
kandidatene på ph.d.-programmet oppgir å være tilknyttet en HSN-forskningsgruppe. Dette står i 
kontrast til det som ble opplyst ved institusjonsbesøket hos HSN. Her ble det oppgitt at alle faglig 
ansatte må være medlem av minst en forskningsgruppe! 

På anmodning har HSN ettersendt supplerende dokumentasjon, som viser tydelig sammenheng 
mellom vitenskapelig produksjon og henholdsvis master- og bachelorutdanninger på 
doktorgradsområdet. Angivelsen av hvordan HSNs forskning anvendes på de enkelte utdanningene 
viser en god sammenheng, som styrker søkerens argumentasjon. 
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En annen ettersendt oversikt over ph.d.-avhandlinger i perioden 2014-16 med titler og eventuelle 
artikler viser bred dekning av doktorgradsområdet både når det gjelder skole- og barnehageområdet. 

 

Institusjonens valg av indikatorer 

Beskrivelse av høgskolens valg av indikatorer og hvordan det er begrunnet 

Beskrivelse 
Det blir presisert at det er ikke kvaliteten i doktorgradsprogrammene alene som skal akkrediteres, men 
de faglige områdene for doktorgradsstudiene. I søknadsdokumentet peker HSN på at en rekke andre 
forhold enn de utvalgte kriteriene vil gi informasjon om den internasjonale kvaliteten på ph.d.-
programmene.  Det er videre understreket at mange av utdanningsprogrammene som ligger til grunn 
for doktorgradsprogrammene er styrt av nasjonale rammeplaner (i dette tilfellet gjelder det for 
eksempel alle lærerutdanningene), og at det i seg selv indikerer høy internasjonal kvalitet.  

Søknaden opererer med fire sett indikatorer. Ett sett gjelder selve ph.d-utdanningen, ett sett gjelder 
bachelor- og masterutdanningene som ligger til grunn for fagområdet, ett sett gjelder det faglige nivået 
på forskningen ved institusjonen og ett sett gjelder faglig utviklingsarbeid.  

1. Indikatorer for ph.d.-utdanningen 
Det er valgt ut fire indikatorer på høy internasjonal kvalitet.  

Rekruttering til programmet, opptaksgrunnlag og internasjonal rekruttering 

Hvor kandidaten har mastergrad fra gir et bilde av opptaksgrunnlaget. En god fordeling mellom internt 
og eksternt, nasjonalt og internasjonalt opptaksgrunnlag kan gi informasjon om kvalitet på ph.d-
utdanningene. Internasjonal bakgrunn i form av statsborgerskap kan indikere at studiet er attraktivt 
internasjonalt. 

Finansiering av stipendiater og deltakelse i prosjekt 

Særlig ekstern og konkurranseutsatt finansiering indikerer samfunnsrelevans og at prosjektene er i 
forskningsfronten og har høy kvalitet.  

Gjennomstrømming og progresjon 

Gjennomføring innen 6 år etter opptak er et nasjonalt styringsparameter (målene er satt til å omfatte 
75-85 prosent av kandidatene). Tallet på kandidater som har gjennomført midtveisevaluering er 
indikator for nye program. 

Arbeidslivsrelevans 

Å ha fått relevant jobb etter doktorgrad indikerer relevant kompetanse for arbeidslivet. Kandidatene 
sine vurderinger av relevansen i programmene er også en del av denne indikatoren.  

 

2. Indikatorer for utdanninger på bachelor- og masternivå 
Utdanningskvalitetspris 



 

 

68 

Utdanningskvalitetsprisen til Kunnskapsdepartementet gjelder fremragende arbeid med 
utdanningskvalitet i norsk høyere utdanning. 

Fagmiljøet sitt bidrag til FoU-basert utdanning, kobling utdanning og forskning 

Høyere utdanning skal være FoU-basert. Involvering av studenter i FoU-arbeid kan indikere utdanning 
på høyt internasjonalt nivå.  

Kvalitet i samarbeid mellom utdanning og praksisfelt 

Høy kvalitet i profesjonsstudier forutsetter et godt samarbeid med praksisfeltet. 

Eksternt finansierte prosjekter som støtter opp under kvalitet i utdanningene 

Slike prosjekter kan støtte FoU-basert utdanning. Finansieringskilder som denne legger 
ekspertvurderinger av forskningskvalitet til grunn, en indikasjon på høy internasjonal kvalitet.  

Kompetanse i fagmiljøet 

Formell kompetanse gir et bilde av fagmiljøet sine forutsetninger for å kunne tilby forskningsbasert 
utdanning på høyt internasjonalt nivå.  

Tallet på studenter per faglig årsverk 

En mye brukt indikator på studiekvalitet.  

Studiepoengproduksjon per student.  

En mye brukt indikator på studiekvalitet.  

 

3. Indikatorer for forskningskvalitet 
Vitenskapelig publisering  

Publiseringspoeng er en mye brukt kvalitetsindikator.  

Andre publiseringsindikatorer  

Høy publiseringsaktivitet i personalet tyder på et aktivt forskningsmiljø. Publisering på engelsk 
indikerer internasjonalt orientert aktivitet og kvalitet. Internasjonalt samforfatterskap indikerer det 
samme.  

 

4. Indikatorer på kvalitet i faglig utviklingsarbeid 
Det blir presentert to eksempel på faglig utviklingsarbeid der det er tett samarbeid med offentlige 
og/eller private virksomheter finansierte av NFR og EU. 
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Vurdering av indikatorer 

Vurdering 
De valgte indikatorene er alle relevante, samtidig som flere av dem kan være relativt diffuse når det 
gjelder å gi informasjon om høy internasjonal kvalitet. Det gjelder særlig indikatorene for ph.d.-
utdanningen og enkelte av indikatorene som gjelder utdanninger på bachelor- og masternivå.  

Det er ikke uten videre gitt at høye skårer på indikatorene for kvalitet i ph.d.-utdanningen er assosiert 
til høy internasjonal kvalitet. Argumentasjonen for det er heller ikke overbevisende eller helt 
klargjørende så lenge formuleringene hevder at indikatorene kan være dokumentasjon på høy 
internasjonal kvalitet. Det kunne ha vært argumentert mer tydelig for når og hvordan indikatorene kan 
fungere etter hensikten. På den andre siden er det klart at å finne gode indikatorer er vanskelig så lenge 
en faktisk ikke direkte studerer kvaliteten på den virksomheten som foregår. Det kunne ha vært gjort 
ved for eksempel å analysere publiseringskanalene for de ph.d.-studentene som skriver artikkelbasert 
avhandling. Det er også av interesse å få en oversikt over de ph.d.-avhandlingene som er godkjente. 
Institusjonen vil gi slike opplysninger.  

For området kvalitet på bachelor- og masternivået kan noe av den samme argumentasjonen brukes. 
Indikatorene kan si noe om høy internasjonal kvalitet, men de trenger ikke gjøre det. Det kunne ha 
vært argumentert mer tydelig for når og hvordan indikatorene kan fungere etter hensikten. Det kunne 
ha vært relevant å presentere data fra institusjonens eget kvalitetssikringssystem og fra de årlige 
kvalitetsrapportene institusjonene legger fram for styret. Data fra de årlige nasjonale 
studentundersøkelsene er også aktuelle kilder som kunne ha vært brukt.  

Publiseringsaktiviteten er dokumentert kvantitativt. Det er også av interesse å få kunnskap om hvilke 
områder forskningen foregår på. Det er hentet inn tilleggsinformasjon om dette.  

Det er ikke presentert noen indikator på kvalitet i faglig utviklingsarbeid. Vi får opplyst at 
institusjonen ikke har en samlet oversikt over dette feltet, men at de kan presentere flere eksempler 
enn de to som er nevnt i søknadsdokumentet.  

 

Vurdering kvalitet i utdanning 

Vurdering 
Utdanningsporteføljen er omfattende innen ph.d.-området med 12 bachelor- og 11 mastertilbud for 
2011-15. Antallet uteksaminerte på bachelornivå framstår stabilt, mens enkelte mastertilbud har lavt 
antall uteksaminerte. Andelen av bachelorstudenter som gjennomfører på normert tid i perioden 2011-
15 ligger høyere enn institusjonene HSN sammenligner seg med. For masterstudenter er 
gjennomføringen en smule lavere.  

De fleste utdanningene er tydelige i deres yrkesrelevans og det er tette samarbeid og systematiske 
utviklingsgrep for å forsterke relevansen av utdanningene både regionalt og nasjonalt.  

Kvalitetsindikatorene vitner om høy yrkesrelevans selv om det ikke er gjort noen sammenligning når 
det gjelder studenttilfredshet og attraktivitet, for eksempel.  Sammenligningen med Universitetet i 
Tromsø – Norges arktiske universitet (UiT) og Universitetet i Stavanger (UiS) viser at HSN har et 
vesentlig større - og til og med stigende – antall studenter enn de to andre. Derimot er tallet på faglige 
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årsverk lavere slik at tallet på studenter per faglig årsverk er klart høyere for HSN enn UiT og UiS. 
Ikke desto mindre oppnår HSN et større antall avlagte studiepoeng per student enn de to øvrige 
institusjonene for fagområdet PEDRES. Ser man særlig på grunnskolelærerutdanningene oppnår HSN 
likevel litt færre studiepoeng per student. Indikator om kvalitet i samarbeid mellom utdanning og 
praksisfelt er kort beskrevet på søknadens side 155, men er kun anvendt i meget begrenset utstrekning 

Både i 2010 og i 2014 er lærerutdanningene ved HSN tildelt Kunnskapsdepartementets 
studiekvalitetspris. En relevant indikator for høy utdanningskvalitet. 

 

Vurdering kvalitet i forskning og/eller kunstnerisk utviklingsarbeid 

Vurdering 
Indikatorene på ph.d.-utdanningen er trolig preget av at området er relativt nytt (fra 2012), og at det er 
uteksaminert svært få kandidater (to pr. i dag). Det er god søkning og rekruttering. Den eksterne 
finansieringen av ph.d.-kandidatene har et lite omfang og det er ikke i samsvar med målsettingen. 
Opplysningene om progresjonen og arbeidslivsrelevansen er for avgrensete til å kunne konkludere 
sikkert, men tendensene er positive.  

Den samlede vitenskapelige produksjonen på området er relativ lav, sammenlignet med de to 
referanseinstitusjonene. Den er påvirket av kompetanse: personene i førstestillinger publiserer mer enn 
andre. Den forskningen som er dokumentert og som vi har fått nærmere informasjon om kan sies å 
være på høyt internasjonalt nivå. I tillegg er fagmiljøene engasjerte i mange eksternt finansierte 
prosjekt både nasjonalt og internasjonalt. Det er positivt og i seg selv et uttrykk for høyt internasjonalt 
vitenskapelig nivå.  

 

Vurdering kvalitet i faglig utviklingsarbeid 

Vurdering 
De prosjektene som er omtalt under faglig utviklingsarbeid er på høyt internasjonalt nivå. På grunn av 
manglende opplysninger er det vanskelig å konkludere om dette gjelder området totalt sett ved HSN.  

 

Samlet vurdering 
 

De valgte indikatorene er alle relevante, samtidig som flere av dem kan være relativt diffuse når det 
gjelder å gi informasjon om høy internasjonal kvalitet. Det gjelder særlig indikatorene for ph.d.-
utdanningen og enkelte av de som gjelder utdanninger på bachelor- og masternivå.  

Det er ikke presentert noen indikator på kvalitet i faglig utviklingsarbeid. 

Indikatoren for kvalitet i samarbeid mellom utdanning og praksisfelt anvendes i meget begrenset 
utstrekning. 
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Dokumentasjonen viser tydelig sammenheng mellom vitenskapelig produksjon og henholdsvis master- 
og bachelorutdanninger innen doktorgradsområdet. Likeledes vises det en god sammenheng når det 
gjelder hvordan forskning brukes på de enkelte utdanningene. 

Oversikt over ph.d-avhandlinger i perioden 2014-16 viser bred dekning av doktorgradsområdet både 
når det gjelder skole- og barnehageområdet.  

Flertallet av kandidatene i programmet er finansierte av HSN. Ved en spørreskjemaundersøkelse er det 
likevel kun halvparten, som sier at de deltar i en HSN-forskningsgruppe 

Utdanningsporteføljen er omfattende innen doktorgradsområdet med 12 bachelor- og 11 mastertilbud 
for 2011-15. Antallet uteksaminerte på bachelornivå fremstår stabilt, mens enkelte mastertilbud har 
lavt antall uteksaminerte.  

De fleste utdanningene er tydelige i deres yrkesrelevans og det er tette samarbeid og systematiske 
utviklingsgrep for å styrke relevansen til utdanningene både regionalt og nasjonalt.  

Ph.d.-området «Pedagogiske ressurser og læreprosesser i barnehage og skole» er relativt nytt, og har 
god rekruttering, men med høy grad av intern finansiering. Få kandidater er ferdige, derfor er det 
vanskelig å konkludere særlig om progresjon og arbeidslivsrelevans. Informasjonen om disse 
områdene tyder på at forholdene er gode. Den samlede kompetansen i fagmiljøene er relativt lav. 
Tallet på studenter per årsverk er høyt, mens studiepoengproduksjonen er noe varierende, men god.  

Den vitenskapelige publiseringen har høy internasjonal kvalitet, men omfanget er relativt lavt. På 
faglige utviklingsarbeid viser dokumentasjonen høy internasjonal kvalitet, men det mangler oversikt 
over omfanget av slikt arbeid, og i hvilken grad dokumentasjonen er representativ.   

I søknaden blir det generelt pekt på at utfordringene som gjelder kompetanse, publisering og så videre 
vil endre seg gjennom nyrekruttering av personell. Dette vil være nye ansatte med høyere kompetanse 
enn de som slutter.  

 

 

 

 

 

 

 

4.4 Anvendte mikro- og nanosystemer 
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Institution: University College of Southeast Norway 
Ph.D.-area: Applied Micro- and Nano-systems 
  
  
External experts: Bodil Holst 

Olav Solgaard 
Case number: 17/02074 
Date: November 7. 2017 
 

Description of the Ph.D.-area 

Presentation of the Ph.D. program and related study programs on master and 
bachelor level 

Description 
The Ph.D.-area is described as covering the field represented by «Institutt for ingeniørutdanning i 
Vestfold», «Institutt for mikro- og nanosystemteknologi», «Kongsberg institutt for ingeniørfag», 
«Norwegian Institute of Systems Engineering» and «Institutt for realfag”3. 

All were previous part of «Fakultet for teknologi og maritime fag» at Buskerud and Vestfold 
University College. In tables 30 and 31 in the application, the following study programs are identified 
as part of the Ph.D.-area: «Bachelor i ingeniørfag, elektro», «Bachelor i ingeniørfag, elektronikk», 
«Bachelor i ingeniørfag, mikro og nanosystemteknologi», «Master i mikro- og nanosystemteknologi» 
and «Joint International Master in Smart Systems Integration». 

 

Assessment of the Ph.D.-area 

Assessment 
The Ph.D.-area for the Ph.D. program comprises 5 institutes according to table 47 at page 151 with the 
following study programs: «Bachelor i ingeniørfag, elektro», «Bachelor i ingeniørfag, elektronikk», 
«Bachelor i ingeniørfag mikro og nanosystemteknologi», «Master i mikro og nanosystemteknologi» 
and Joint International Master i Smart Systems Integration. On the basis of the report and the 
supplementary information that we requested (see section 2.2.2), we conclude that there is an adequate 
overlap between the bachelor and master study programs and the Ph.D. program. A candidate with one 
of the two relevant master exams will be well qualified for a Ph.D. within the program, in particular a 
Ph.D. topic related to the Ph.D. programs core areas as listed on page 98-99. The two master programs 
are so different that not all students will have a suitable background for all Ph.D. projects offered 
within the program. 

                                                      
3 As defined in the application, table 47, page 151 
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It is quite common for any Ph.D. program that specialization within the program takes place at the 
bachelor and master level.  What is unusual is that only two of the master programs offered by the five 
involved institutes lead into a Ph.D. program. In other words, you can complete a master and not be 
qualified to do a Ph.D., simply because you have not taken the right courses. This is very unusual for a 
university. A survey of all Ph.D. students enrolled in the program, shows that both the master and 
Ph.D. supervision is essentially only done by academic staff from one of the five institutes (Institutt 
for mikro - og nanosystemteknologi). Furthermore, none of the students from the Joint International 
Master in Smart System Integrations have been accepted to the Ph.D. program.    

The facts that only a relatively small part of the undergraduate program leads into the Ph.D. program 
and that only a small part of the staff, essentially all from one institute (Institutt for mikro- og 
nanosystemteknologi), is engaged in Master and Ph.D. supervision, make HSN very different from 
most other national and international universities. 

 

The institution’s choice of indicators 

Description of the university college’s choice of indicators and the reasoning 
behind 

Description 
Bachelor and master education 
HSN lists the following criteria for the assessment of the bachelor and master educations. Quoting 
from the report (chapter 8, page 155): 

«Eksempler på forhold som kan godtgjøre at det faglige nivået er av høy internasjonal kvalitet. 
Eksemplene varierer mellom de fire faglige områdene, men er knyttet til følgende indikatorer: 

 Utdanningskvalitetspriser 
 Fagmiljøenes bidrag til FoU-basert utdanning/ relevant kobling mellom utdanning og 
forskning 
 Kvalitet i samarbeid mellom utdanning og praksisfelt 
 Eksternt finansierte prosjekter (EU, NFR, NORPART) som støtter opp under kvalitet i 
utdanningene 

Presentasjon av data knyttet til følgende indikatorer: 
 Fagmiljøets kompetanse 
 Antall studenter per faglig årsverk 
 Studiepoengproduksjon per student» 

The justification for these criteria are given in chapter 8, page 155-156. The justifications are well 
elaborated. 

 
Ph.D. education 
HSN lists the following criteria for the assessment of the bachelor and master educations. Quoting 
from the report (chapter 8, page 153): 
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«For å dokumentere og godtgjøre at det faglige nivået på utdanningene på ph.d.-nivå er av høy 
internasjonal kvalitet, presenterer vi data knyttet til følgende indikatorer: 
 

 Rekruttering til programmene i form av opptaksgrunnlag og internasjonal 
rekruttering. 

 Finansiering av stipendiater og deltakelse i prosjekter. Ekstern finansiering og 
annen finansiering av doktorgradsarbeidet, samt deltakelse i større FoU-
prosjekter. 

 Gjennomstrømming og progresjon. Andel kandidater som har gjennomført innen 6 
år, gjennomsnittlig og median gjennomføringstid og andel kandidater som har 
gjennomført midtveisevaluering innen rimelig tid. 

 Arbeidslivsrelevans. Andel uteksaminerte kandidater som har fått relevant jobb 
etter avlagt doktorgrad, samt kandidatvurdering av programmets relevans for ege 
karriereløp.» 

 
The justification for these criteria are given in chapter 8, page 153-154. The justifications are well 
elaborated. 
 
Research 
HSN lists the following criteria for the assessment of research. Quoting from the report (chapter 8, 
page 157): 
 

 «Vitenskapelig publisering i form av publiseringspoeng per UFF-årsverk og 
førstestillinger samt publiseringspoeng på nivå 2 per UFF-årsverk og førstestillinger. 

 Andre publikasjonsindikatorer: Andel UFF-ansatte som publiserte i 2014-2015, andel av 
forfattere som publiserte på engelsk og andel av forfattere som publiserte sammen med 
internasjonale samarbeidspartnere i denne perioden. 

 Forskningsprosjekter: Utvalgte NFR- og EU-prosjekter pågående i perioden 2013-2016.» 

The justification for these criteria are given in chapter 8, page 156-157. The justifications are well 
elaborated. 
 
Professional development work 

HSN lists the following criteria for the assessment of  professional development («faglig 
utviklingsarbeid»). Quoting from the report (chapter 8, page 158): 
 

“I henhold til Frascatimanualen defineres utviklingsarbeid som ‘systematisk virksomhet som 
anvender eksisterende kunnskap fra forskning og praktisk erfaring, og som er rettet mot: 

- det å framstille nye eller vesentlig forbedrede materialer, produkter eller innretninger, eller 

- innføre nye eller vesentlig forbedrede prosesser, systemer og tjenester’. 

For å dokumentere og godtgjøre at det faglige utviklingsarbeidet er av høy internasjonal 
kvalitet, presenterer vi to eksempler på utviklingsprosjekter innenfor hvert faglige område. 
HSN er involvert i et mangfold av utviklingsprosjekter. Vi har valgt å trekke fram prosjekter 
hvor fagmiljøene samarbeider tett med bedrifter/virksomheter innenfor privat og offentlig 
sektor i utvikling av prosjektet, og som har finansiering fra NFR og EU.» 
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Assessment of indicators 

Bachelor and master Eeucation 

We find that the selected criteria are well selected and well documented. In particular the link between 
the education and research which is one of the key principles of university education has been 
emphasized. Criterion 6 – «Fagmiljøets kompetanse» is obviously important for the Ph.D. education 
as well. 

We find that one indicator (criterion) was missing and has added this to the list. This is partly related 
also to section 2.1.2 

 Is the curriculum on the bachelor and master level suitable for the doctor program and of a 
high international level?          

We identified the following information as necessary to answer this question: 

 Study plans and course descriptions from this area including literature lists. These are 
published here: https://www.usn.no/studier/studie-og-emneplaner 

 Examples of exams 
Ph.D. education 
 
We find that the selected criteria are well selected and documented, however we identified one 
criterion that should be added. An essential part of the Ph.D. education is to educate good researchers 
and we accordingly added the following criterion: 

 Do the Ph.D. students perform research on a high international level? 
 To access this we requested copies of all completed Ph.D. theses in the program so far. 
 
We requested the following supplementary information for criterion 1 (see above): 
 

 More information about the balance between Norwegian and foreign Ph.D. students and 
where the foreign Ph.D. students come from (country/university). 

 More information related to the actual involvement in the Ph.D. program of the institutes 
listed as participating in "fagområdet", table 47, page 151. We formulated the following 
questions: 

 
1. Are all institutes involved in Ph.D. supervision? To answer this a list of all the 
Ph.D. students involved in the program so far with name of supervisors was requested. 
 
2.  Are local Ph.D. students recruited from both master programs listed as giving 
competence to enter the Ph.D. program (table 31, page 93)? To answer this a list of 
master degrees for all local Ph.D. students involved in the program so far was 
requested. 
 
3. Are Ph.D. students recruited from all the institutes listed as involved in the 
program? To answer this a list of the main master thesis supervisor for all local Ph.D. 
students in the program was requested. 

 
We requested the following supplementary information for criterion 2 (see above): 

https://www.usn.no/studier/studie-og-emneplaner
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 The development over time in the number of Ph.D. students, postdocs, professor II-positions 

and academic staff. The number of Ph.D.-students is listed on page 121 in the application. 
 
The evaluation report for accreditation of a Ph.D. program in Applied micro- and nano systems at 
Vestfold University College in 2009 was also used as supplementary information. 
 
Research 
 
We found that the following information/criteria were missing in order to access the research quality. 
  

 Full list of academic staff in this area 
o This is relevant in order to access if the scientific production presented in the original 

application stems from a small fraction of the academic staff or if the whole academic 
staff are active scientists. It should be noted that the HSN report already states that for 
the area «Anvendte mikro- and nanosystemer» 2/3 of the academic staff published at 
least one article in English in this period (page 171). Presumably this means the 
academic staff associated with the five institutes listed in table 47, page 151. 

 Patents 
 Number of citations. 
 Description of spin-out companies 

  
 

Assessment of quality of education 

Assessment 
This assessment is based on the presentation of the indicators listed in the HSN report (chapter 8), the 
supplementary information we requested (see section 2.2.2.) and information referred to in the HSN 
report (i.e. the Ph.D. handbook, link on page 161). We conclude that HSN shows a high quality in the 
education on the international level for the bachelor and master study programs relevant for the Ph.D. 
program «Anvendte Mikro- og nanosystemer» and a high international level for the education on the 
Ph.D. level. 

Education on the bachelor and master level 

This conclusion was reached after a careful study of all the indicators listed in the report as well as an 
extensive examination of the curricula for the obligatory courses on bachelor and master level. This 
examination included comparison with the curricula for similar study programs at other universities of 
high international level from USA and Europe (taken from the top 300 on the Times higher education 
ranking list). To check if the expected level of the students was adequate, selected written exams 
provided by HSN on request were scrutinized. We asked for 2 examples for the first year, one for 
second, one for third year and one for master. The courses evaluated were: (FEMAT1001), EL-
POM1001 («Programmering og mikrokontrollere»), MN-IE2001 («Mikroelektronikk»), MN-
MAR3000 (Materials –Structure and Properties) and MN-MEM42000 (Mems Design). We note that 
the grade distribution for the large beginners courses with more than 70 participants had about 20-30% 
failed and about 10-15% receiving the top grade, which is in line with what is seen at other 
universities. This is confirmed by the data in Table 55 (page 169) which show that the students acquire 
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on average the same amount of study points as the rest of the universities and, notably for the relevant 
disciplines they acquire more than the old universities. 

HSN is engaged in several exchange programs, which enables the students on the bachelor, master and 
Ph.D. level to gain an international perspective on their education. This is described in detail on pages 
168-170. 

A weakness to be mentioned is the lack of obligatory courses related to quantum mechanics or modern 
physics. The big novelty of nanotechnology is the role of quantum effects. It is therefore a matter of 
some concern that it seems to be possible to take a master in micro- and nanosystem technology 
without any formal training in quantum mechanics or modern physics. 

Another weakness is the number of students pr. academic staff member year («faglig årsverk») which 
is 17.8 students pr. academic staff member year. This is about twice as high as the old universities in 
Norway and many universities in Europe, though comparable to other new universities in Norway. 
Furthermore only a relatively low fraction of the staff have professor competence (29%) (Table 53, 
page 169). 

Education on the Ph.D. level 

According to the Norwegian rules, education at the Ph.D. level includes the mandatory completion of 
course work equal to 30 study points. Several courses are listed in table 37 page 110 (note that the 
header is missing, but it is clear that it must be the last 9 courses). All these courses are clearly relevant 
for the core areas as listed on pages 98-99. We point out that this kind of formal training is not 
common for Ph.D. educations in most countries and hence it is not really possibly to judge if this part 
of the education is on a high international level.   

For the Ph.D. education it is noted as very positive that HSN is partner in the NFR funded research 
school: Ph.D. Network on Nanotechnology for Microsystems. This means that more Ph.D. courses are 
available for the candidates in addition to scientific exchange with other Ph.D. students through the 
yearly Ph.D. workshop held by the school, where HSN has had strong participation over the years4. 

Apart from a mandatory course in research ethics and philosophy of science there appear to be no 
“transferable skill” courses offered for the Ph.D. students. This is a weakness, but a weakness shared 
with many other universities in Norway and elsewhere. 

At present there are 36 active Ph.D. candidates in the program. The recruitment is increasing from 11 
in 2014 to 15 in 2016 (according to the supplementary information requested). The progression in 
terms of completion of degrees within 6 years is better than the national average. The recruitment in 
terms of applicants is generally speaking good (15-35). In the program, 27% of the students recruited 
are from Norway and 50% of the students have their masters degree from HSN (24 candidates). 
Fifteen of these are from the same university in Vietnam. This is a somewhat strange, distorted 
recruitment, which is not discussed further in the application or supplementary documentation.  We see 
this as a potential problem. Universities that are natural to compare with do not have this type of 
distorted recruitment.  Ph.D. recruitment should be broad. The natural result of a selective admission 
process is that students come from diverse backgrounds.  Comparable universities might have large 

                                                      
4This is not discussed in the report, but we have been both involved in this research school for the last several years. 
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groups of students from certain countries, but not from one single university with no international 
ranking (Times Educational Supplement). 

 

Assessment of quality in research and/or artistic development work 

Assessment 
This assessment is based on the indicators listed in the HSN report (chapter 8, page 157) together with 
the supplementary information (see section 2.2.2).  Our conclusion is that the quality of research and 
the quantity of research publications at HSN in applied micro- and nanosystems are at levels 
commensurate with university status.   

In the following we consider each of the criteria: 
Scientific publishing in the form of publication points per «UFF-årsverk» and 
«førstestillinger» and publication points on level 2 per «UFF-årsverk» and «førstestillinger». 

 
Figures 50 and 51 (pages 171 and 172) show publication rates at HSN-MNT compared to other 
university departments in Norway (note the misprint in the last paragraph on page 171).  Figure 50 
shows that HSN-MNT has a publication rate per staff-year that is lower than the most productive 
universities in Norway, but on par or better than other newly established universities.   
 
When the comparison is made based on equivalent research-years (as opposed to staff-years) as in 
figure 52, HSN-MNT compares favorably to other Norwegian universities.   
 
We agree that a comparison based on research effort, rather than total staff time, is a better criterion.  
As noted above, HSN has more students per staff members than more established universities in 
Norway and that necessarily means that fewer staff members are engaged in research.   
 
A review of the supervisors of the graduate Ph.D. students shows this very clearly.  Relatively few of 
the total faculty are engaged in Ph.D. supervision and they are essentially all based at one institute: 
«Institutt for mikro- og nanosystemteknologi».  So on one hand, the institute that is engaged in Ph.D. 
supervision is performing and publishing at a level commensurate with university status, but on the 
other hand a large fraction of the faculty does not meet this standard. 
 
A strength of the HSN-MNT Ph.D. program is that students are strongly engaged in research 
publications.  The Ph.D. handbook does not stipulate a number of publications that is necessary to 
receive the Ph.D. degree (nor do we propose that it should), but on average the candidates publish 
about four reviewed papers as first authors in international, peer reviewed journals listed in 
acknowledged international databases (PubMed, Web of Science). This is on par with universities in 
Norway and elsewhere that are natural comparators.   
 
Journal publications represent the primary means of the Ph.D. students to publish their scientific and 
technical work. In addition, the students also publish and present at international conferences. On 
average each graduated Ph.D. student has presented at three international conferences. This is a 
strength of the program that gives the students experience in oral communication of research results 
and help them form professional networks to further their careers. The NFR funded research school: 
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Ph.D. Network on Nanotechnology for Microsystems, has played an enabling role by funding a 
significant part of the Ph.D. students travel expenses when presenting at international conferences. 
 
A weakness in the publication record is the large difference between publication points (~2.5 for both 
2014 and 2015) and publications points at level 2 (0.5 in 2014 and 1 in 2015). Publishing in high 
quality journals (the most prestigious within level 2) seems to not be a priority. 
 

Other publishing indicators: the share of «UFF-ansatte» who published in 2014-15, share of 
authors publishing in English and share of authors publishing with international co-authors in this 
period. 

 
These indicators again reflect that fact that not all staff is engaged in research. Given that only 72% 
has «førstestillingskompetanse», HSN-MNT scores at a reasonable level in these indicators. 
 

Research projects: chosen NFR- and EU-projects in the period 2013-16. 
 
On this indicator HSN-MNT scores very well. It has an impressive list of externally funded research 
projects, many with high-quality international research partners. This is important for the quality of the 
research, for the recognition of the school, for the opportunities of the graduating students, for 
recruitment, and for funding.   

Based on additional information provided by NOKUT about the researchers in HSN-MNT, we 
determined that several of them have established strong international reputations with good citation 
records. Some of them have been at HSN for more than a decade, so their reputations are built there. 
This is an important aspect of a research university.    

 

Assessment of quality in professional development work 

Assessment 
This assessment is based on the indicators listed in the HSN report (chapter 8, page 173) together with 
the supplementary information requested (see section 2.2.2). Our conclusion is that «Anvendte mikro- 
og nanosystemer» at HSN does an excellent job in professional development work, and that they 
occupy an important and unique position in research on Micro and Nano Technology in Norway and 
abroad.   

Research and development in micro and nano technology depend on heavy investments in fabrication 
and testing equipment. This is a challenge for all academic institutions engaged in this type of 
research. HSN-MNT meets this challenge by working closely with the industry and with other 
research institutions in Norway. Part of their strategy is to be complementary to other academic 
institutions by focusing more on practical aspects like integration of function and packaging. This 
strategy has made them a valuable partner for both industrial and academic researchers in Norway and 
abroad, and has given them a unique position in the Norwegian micro and nano technology 
community.   
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This unique position is well illustrated by the two projects that are highlighted in the report: CIUS - 
Center for innovative ultrasound solutions for health care, maritime, and oil & gas industries and 
Advanced Assembly Technology. Both these projects have academic and industrial partners, and the 
role of HSN-MNT is to bridge the gap that traditionally exists between industry and academia. The 
HSN-MNT involvement in Norfab – Norwegian Micro and Nano fabrication facility should also be 
mentioned in this context. This is an important role to fill in engineering research. By combining 
academic and industrial partners and letting each inform the other, the research becomes more relevant 
and focused on solving real world problems. 

The danger in assuming such a role is that the research takes the flavor of industrial development.  
That HSN-MNT has been able to avoid going too far in that direction is clear from their relatively high 
publication rate in level 2 journals even though, as discussed above, publication in the most 
prestigious journals does not seem to be a priority. They should be encouraged to make high-level 
journal publications an even higher priority. 

 

Final assessment 
We sum up the overall assessment for each evaluation criterion in a number of strengths and 
weaknesses. 

Assesment of the Ph.D.-area 

Strengths: 

 On the basis of the report and the supplementary information requested (see section 2.2.2), we 
conclude that there is an adequate overlap between the bachelor and master study programs 
and the Ph.D. program. A candidate with one of the two relevant master exams will be well 
qualified for a Ph.D within the program, in particular a Ph.D. topic related to the Ph.D. 
programs core areas as listed in pages 98-99. 

Weaknesses: 

 The area for the Ph.D. program comprises 5 institutes according to table 47, page 151. It is 
quite common for any Ph.D. program that specialization within the program takes place at the 
bachelor and master level. What is unusual is that only two of the master programs offered by 
the five involved institutes lead into the Ph.D. program. In other words, you can complete a 
master and not be qualified to do a Ph.D. at the institution, simply because you have not taken 
the right courses. This is very unusual for a university. 

 So far the main supervisors for all master students in the two master programs associated with 
the Ph.D.-area as well as the main Ph.D. supervisors have come from one institute only: 
«Institutt for mikro- og nanosystemteknologi». This is a distorted engagement, which is very 
unusual for a university Ph.D. program. 
 

 So far only students from one of the two master programs officially associated with Ph.D.-area 
have actually participated in the Ph.D. program. 

Assessment of quality of education 

Education on bachelor and master level 
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Strengths: 

 HSN shows a high quality in the education on the international level for the bachelor and 
master study programs relevant for the Ph.D. program «Anvendte mikro- og nanosystemer». 

Weaknesses: 

 There are no mandatory courses on quantum mechanics and modern physics on the master and 
Ph.D. levels, even though these are crucial underpinnings of micro and nano technology. 

 There are 17.8 student pr. academic staff member year. This is about twice as high as the old 
universities in Norway and many universities in Europe, though comparable to other new 
universities in Norway.  Furthermore only a relatively low fraction of the staff have professor 
competence (29%) (Table 53, page 169). 

Education on Ph.D. level 

Strengths: 

 There is a good list of course work on the Ph.D. level. Several courses are listed in table 37, 
page 110 (note that the header is missing, but it is clear that it must be the last 9 courses). All 
these courses are clearly relevant for the core areas as listed on pages 98-99. We point out that 
this kind of formal training is not common for Ph.D. educations in most countries and hence it 
is not really possibly to judge if this part of the education is on a high international level.   

 The students are strongly engaged in research publications. The Ph.D. handbook does not 
stipulate a number of publications that is necessary to receive the Ph.D. degree (nor do we 
propose that it should), but on average the candidates publish about four reviewed papers as 
first authors in international, peer reviewed journals listed in acknowledged international 
databases (PubMed, Web of Science). This is on par with universities in Norway and 
elsewhere that are natural comparators.   
 

 The academic staff members engaged in master and Ph.D. supervision for the program are 
competent with good, in a couple of cases outstanding, research publication lists largely build 
up during their time at HSN. This is also reflected in the ability they have shown to attract 
funding, including EU funding at HSN. 

Weaknesses: 

 There is a distorted recruitment of students to the master and Ph.D. program which leads to 
less diversity than desired. Specifically, 15 master students, later to become Ph.D. students, 
amounting to about 1/3 of all students enrolled in the Ph.D. program, were recruited from the 
same university; a university that does not feature in international ranking (Times Educational 
Supplement). This is not in agreement with established university recruitment practice. 

 Only one of the five institutes officially involved in the Ph.D. program is seriously engaged in 
Ph.D. and master supervision within the Ph.D. program. 

 

Assessment of quality of research 

Strengths: 

 Within the most active institute («Institutt for mikro- og nanosystemteknologi») the research is 
of very high quality and compares well to national and international universities that are 
natural comparators.  The participation in research and research publication is at university 
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level among most of the technical and scientific staff. This is true for Ph.D. students, 
professors and younger staff at the associate professor level.   

 The participation in research and research publications of Ph.D. students is a clear strength 
Each Ph.D. graduate publish on average four journal publications as first author.  Likewise, it 
is a strength that everybody at the associate professor level are strongly engaged in research, 
Ph.D. supervision, and research publication. This indicates that the institute will continue to 
develop. Lastly, it is a strength that well-established professors also to a large extent 
contribute to research, Ph.D. supervision, and research publications. This ensures continuity 
and shows that the institute has hired well over the last decade or more.      

 The research publications and the list of funded research projects also show that the most 
active institute («Institutt for mikro- og nanosystemteknologi») engages in international 
collaborations at a level commensurate with university status.  This is a required strength, 
because researchers in a small country like Norway are absolutely dependent on international 
collaborations to stay current and to ensure that their research is at the absolute forefront of 
their chosen field of inquiry. 

 The research is focused on applications and industrially relevant issue to a larger degree than 
most other universities in Norway and abroad.  We see this as a strength rather than a 
weakness as long as the research and publications achieve the required academic rigor and 
meet academic standards for research publications.  Given the rigor and publication standard, 
we see the application orientation and industry collaborations as strengths, because they 
encourage the research to stay relevant, make the students atteractive in industry as well as 
academia, and give HSN-MNT a unique identity within academic institutions in Norway 

Weaknesses: 

 Even though some research is published in level 2 journals, there are not many publications 
that have very high impact. This lack of «home run» research results and publications is a 
weakness and the goal should be to perform even higher impact research and publish even 
higher impact papers across all research projects.   
 

 The biggest weakness in the area of research is that only one of the five institutes are engaged 
in research in a way that is commensurate with university status. Particularly there is a lack of 
research related to the Ph.D. program including research based supervision of students within 
the program. It is not obvious that an administrative structure that groups a high achieving 
research institute with four institutes that have comparatively little research, in particular little 
research related to the Ph.D. program, will lead to significant advantages that will compensate 
for the extra administrative burden. In fact, the new administrative structure carries with it the 
danger of making the one institute that performs at a university level less efficient and less 
supportive of research carried out by its students and technical staff.   

Assessment of quality of professional development 

Strengths: 

 Research and development in micro and nano technology depend on heavy investments in 
fabrication and testing equipment. HSN-MNT meets this challenge by working closely with 
industry and with other research institutions in Norway. Part of their strategy is to be 
complementary to other academic institutions by focusing more on practical aspects like 
integration of function and packaging. This strategy has made them a valuable partner for both 
industrial and academic researchers in Norway and abroad and has given them a unique 
position in the Norwegian micro and nano technology community. This unique position is 
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well illustrated by the two projects that are highlighted in the report: CIUS - Center for 
innovative ultrasound solutions for health care, maritime, and oil & gas industries and 
Advanced Assembly Technology. Both these projects have academic and industrial partners, 
and the role of HSN-MNT is to bridge the gap that traditionally exists between industry and 
academia. The HSN-MNT involvement in the National Infrastructure Norfab – Norwegian 
Micro and Nano fabrication facility should also be mentioned in this context. 

 
Weaknesses 

 Up till now essentially all Ph.D. and master supervision for the program has been carried out 
by one institute: «Institutt for mikro- og nanosystemteknologi». We see it as a weakness that 
there are no indications of increased involvement in supervision on the Ph.D. and master level 
for the four other institutes listed. There are also no proper documentation concerning research 
synergies between the institutes, such as one would expect should develop out of a joint Ph.D. 
program. 
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Utdanning er ikke en vare, men en rettighet  
Norge må bidra i arbeidet for en styrket offentlig finansiering av høyere 

utdanning globalt  
 

 
I dag er den høyere utdanningssektoren globalt kraftig underfinansiert. Noen steder er 
konsekvensen av dette høye studentavgifter og dårlige lånetilbud for studenter, som fører til at 
tilgang i større grad er basert på økonomisk bakgrunn hos den enkelte student. En annen 
utfordring er at manglende offentlig finansiering kan være en trussel mot fri forskning. Dette 
fordi høy midlertidighet gjør at forskere driver selv-sensur, i redsel for å miste jobben. I tillegg 
kan manglende finansiering gjøre at en større grad av forskningen nyttes til å løse oppgaver for 
næringslivet, gjennom betalt forskning. I seg selv er ikke betalt forskning problematisk, men vi 
trenger også grunnforskning for å løse sentrale og mer langsiktige samfunnsmessige 
utfordringer.  
 
I dag er grunnskoleutdanning en av Norges hovedprioriteringer innen utviklingspolitikken, med 
et spesielt fokus på jenters tilgang til skolegang. Høyere utdanning er derimot tilegnet få 
ressurser og gitt lite oppmerksomhet. Samtidig vet vi at høyere utdanning og forskning har stor 
betydning for å sikre et lands evne til egen utvikling. Hvert eneste ett av de 17 bærekraftsmålene
 har også en indikator som er relatert til eller avhengig av utdanning eller forskning. Ikke minst 1

trengs flere utdannede lærere for å oppnå målet om grunnskole for alle verdens barn.  
 
Vi i Studentdemokratiet i Sørøst-Norge mener at norske myndigheter må se 

utdanningsløpet i et mer helhetlig perspektiv og satse i større grad på høyere utdanning i 

norsk utviklingspolitikk. Dette som et ledd i å fremme akademisk frihet og lik tilgang på 

høyere utdanning uavhengig av økonomisk bakgrunn globalt.  

Vi mener at:  

● Utdanning ikke burde være en vare, men en rettighet 
● Regjeringen skal gi økt fokus på høyere utdanning som utviklingspolitisk middel 
● 15% av norsk bistand skal øremerkes utdanning innen 2020 
● Satsingen på utviklingstiltak knyttet til høyere utdanning som Norge allerede er 

involvert i burde økes. Dette gjelder tiltak som for eksempel NORHED, NORPART 
og NORGLOBAL II 

● Høgskolen i Sørøst-Norge skal bidra i arbeidet for å øke fokus på høyere utdanning 
i norsk utviklingspolitikk 

1 FNs Baerekraftsmål  

https://www.fn.no/Om-FN/FNs-baerekraftsmaal


 
 
Studentdemokratiet i Sørøst-Norge skal også oppfordre styre til Høgskolen i Sørøst-Norge 

til å bidra i arbeidet for å øke fokus på høyere utdanning i norsk utviklingspolitikk.  

Education is not a commodity, but a right  

Norway must contribute to the efforts to strengthen public financing of 
higher education globally 

 

The higher education sector globally is currently heavily underfinanced. Some places this results in 
high student fees and unsatisfying loan schemes for students. In turn this contributes to making 
access to quality higher education limited to the most privileged. Another challenge is that lack of 
public funding can be a threat to free research. This is because a high degree of temporary positions 
for researchers promotes self-censorship, in fear of losing their jobs. In addition, inadequate funding 
may mean that a greater amount of research is used to solve tasks for cooperations, through 
contractual research. In itself, contractual research is not problematic, but we also need basic 
research to solve important and long-term societal challenges. 
 
Today, primary education is one of Norway's main priorities within development policy, with a special 
focus on girls' access to basic schooling. Higher education, on the other hand, is allocated few 
resources and given little attention. However, we know that higher education and research are 
important for securing a country's ability to develop. Each and every one of the 17 sustainability 
goals has an indicator that is dependent on education or research. Not least, educated teachers are 
required to achieve the goal of primary school for all the children of the world.  
 
We at the Student Democracy of South East-Norway believe that the Norwegian government 

must see education in a more holistic perspective and invest more in higher education within 

Norwegian development policy. This as part of promoting academic freedom and equal 

access to higher education regardless of socioeconomical background globally. 

We believe: 

• Education should not be an commodity, but a right 
• The government should give increased focus to higher education as a tool for 

development 
• 15% of Norwegian aid should be earmarked education by 2020 
• The development initiatives related to higher education where Norway is already 

involved should be given increased funding. This applies to programs such as 
NORHED, NORPART and NORGLOBAL II 

 
The Student Parliament at South East-Norway will also urge the university college board of 

University College of South-East Norway to contribute to increase focus on higher 

education in Norwegian development policy. 
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Oversyn over tildelte ph.d-gradar studieåret 2017/18 

I det følgjande blir det gjeve eit oversyn over kva doktorgradar som har blitt tildelte innanfor dei ulike 
doktorgradsprogramma dette studieåret. 
 
Anvende mikro- og nanosystem   5 gradar 
Kulturstudiar     4 gradar 
Personorientert helsearbeid   2 gradar 
Prosess-, energi- og automatiseringsteknikk 5 gradar 
Økologi      7 gradar 
------------------------------------------------------------------------------   
                  23 gradar 
 
 

Nr. Namn Doktorgradsprogram/avhandling Kreeringsdato 
    

1. Birgitte Kasin Hønsvall Anvende mikro- og nanosystem 04.07.17 

   
«Environmental microorganisms – microsystem 
approaches to separation and analysis”. 

 

    

2. Grunde Waag Anvende mikro-og nanosystem 04.07.17 

   
«Air-Coupled Ultrasound for Plate Thickness 
Measurements”. 

 

    

3.  Åsmund Sandvand Anvende mikro- og nanosystem 01.11.17 

   
«High-stability piezoresistive pressure sensors” 

 

    

4. Haakon Karlsen Anvende mikro- og nanosystem 01.03.18 

   
“Smartphone-based urinary biomarker detection: 
an application-oriented device and algorithm». 

 

    

5. Hung Cuong Nguyen Anvende mikro- og nanosystem 01.03.18 

   
“Interdigital-Electrode Thin-Film Piezoelectric 
Micro-actuators” 

 

    

6. Anne Solberg Kulturstudiar 26.02.18 

   
“Developing Doctorateness in Art, Design and 
Architecture” 
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7. Ola K. Berge Kulturstudiar 27.02.18 

   
“Look to Norway: Current Norwegian Foreign 
Cultural Policy” 

 

    

8. Bård Kleppe Kulturstudiar 27.02.18 

   

“Regulating Autonomy: Theatre Policy and theatre management in three 

European countries”. 
    

9. Karolina Malgorzata 
Nikielska-Sekula 

Kulturstudiar 30.04.18 

   
“Locating in-betweenness: Belonging, 
Translocational Positionality, and the Cultural 
Heritage of Drammenian Turks” 

 

    

10. Trude Gøril Klevan Personorientert helsearbeid 04.07.17 

 
 

 

  
«Betydningen av hjelpsom hjelp ved psykiske 
kriser. Erfaringer, historier og kontekster – en 
kvalitativ utforskning”. 

 

    

11. Kristin Margrete Briseid Personorientert helsearbeid 04.07.17 

   
«On the old and the new” 

 

    

12. Sindre Tøsse Prosess-, energi- og automatiseringsteknikkar 04.07.17 

   
«The rapid depressurization and evaporation og 
liquified carbon dioxide». 

 

    

13. Adhikaramge Chameera 
Kanchana Jayarathna 

Prosess-, energi og automatiseringsteknikk 26.09.17 

   
«Development of a bed particle classifier for 
application in calcium looping with indirect heat 
transfer – Experiments and simulations» 

 

    

14. Haavard Aakre Prosess-, energi- og automatiseringsteknikk 15.12.17 

   

“The Impact of Autonomous Inflow Control Valve 
on Increased Oil Production and Recovery” 

 

    

15. Ole Kristian Sommersel Prosess-, energi- og automatiseringsteknikk 15.12.17 

   
 “Hydrogen Leaks in Partially Confined Spaces – 
Dispersion and Explosions» 

 

    

16. Wenjing Zhou Prosess-, energi- og automatiseringsteknikk 23.01.18 

   
«Modeling, Control and Optimization of a 
Hydropower Plant” 
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17. Helga Veronica Tinnesand Økologi 13.06.17 

   
«Who's there? Olfactory signals and territoriality 
in two nocturnal mammal species with different 
social systems: the European badger (Meles 
meles) and Eurasian beaver (Castorfiber)” 

 

    

18. Roisin Campbell-Palmer Økologi 13.06.17 

   
«Importance of founder screening in beaver 
restoration programmes” 

 

19. Eva Maria Støa Økologi 13.06.17 

   
«The effect of training intensity, age and diet on 
aerobic capacity and metabolic risk factors; 
testing procedures and training interventions” 

 

    

20. Shane Carl Frank Økologi 28.11.17 

   
«The effects of harvest on the socio-spatial and 
genetic structure of a 
solitary-living large carnivore, the brown bear 
Ursus arctos» 

 

    

21. Asle Økelsrud Økologi 28.11.17 

   
“Mercury in freshwater biota in southeastern 
Norway, with special emphasis on potential 
antagonistic effects of selenium on mercury 
bioaccumulation” 

 

    

22. Martin Mayer Økologi 15.12.17 

   
“Territoriality and life history strategies of the 
Eurasian beaver” 

 

    

23. Wenjing Zhou Økologi 26.01.18 

   
“Modeling, Control and Optimization of a 
Hydropower Plant”. 
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Læringsmiljøutvalget 2016 - 2019 

Dato: 23.04.2018 kl. 10:30 

Møtet ble holdt: Campus Notodden 

  

  

  
 

MØTEPROTOKOLL 
___ ___ 

  

Tilstede: Thomas Bogen, Synne Kleiven, Linn Oskarsen, Tommy Aasebø, Thorvald T. Abrahamsen, Morten 

Østby, Bo-Andre Høyer-Pedersen (kom kl. 12), Halvor Austenå 

Møtende observatører; Cecilie Jurgens (studentombud), John Roe (driftssjef campus Notodden), Camilla 

Rønnevik (kom kl. 12:15, campusstyreleder Notodden) 

Forfall: Ellen Svarverud, Mari Birkelund Bjørn, Anne Skjæret Stenhammer 

Referent: Mette Larsen 

 

 

Saksliste Side 

Vedtakssaker 

23/18 17/00809-73 Godkjenning av referat fra LMU-møte 07.02.2018 3 

24/18 17/00809-79 Godkjenning av innkalling og saksliste til LMU 23.04.2018 3 

25/18 17/00809-46 Læringsmiljøkonferanse ved HSN 3 

26/18 17/00809-47 Arbeidsplan LMU ved HSN 2018/19 4 

27/18 17/00809-76 
Etablering av retningslinjer for håndtering av klager på undervisning 

og veiledning 
5 

Orienteringssaker 

 

11/18 18/00569-1 Rapport for 2017 fra prestetjenesten ved HSN til LMU 6 

12/18 17/00809-77 Handlingsplan for inkludering og likestilling 6 

    

 

 

23.04.2018 

 

 

 

 



  

www.usn.no   

___ 

Side 2 av 8 
 

  

 

Studentenes kvarter 

-Har gjennomført urnevalg, 4 representanter til LMU pluss en vara er valgt.  

-Priser på kantina oppleves som høye. LMU anbefaler å spille dette inn til studentens representanter i 

styret for SSN.  

-Kunngjøring av eksamensdatoer kommer sent. Anbefaler å spille dette inn i forbindelse med høringen av 

ny forskrift for HSN. Nåværende forskrift sier senest 1.oktober og 1.mars.  

 

Camilla Rønnevik, campusstyreleder på Notodden deltok på møte, og sa litt om hvordan læringsmiljøet  er 

på Notodden 

-mange nettstudenter på Notodden. I tillegg er det en del praksis, hvilket gjør at det ofte er få studenter 

igjen på campus. Tett miljø, og de fleste kjenner til hverandre.  

-Mange som pendler og en ganske høy snittalder blant studentene.  

Alle klasser, også de på nett, har tillitsvalgt. Gjennomfører møtene sine med klassetillitsvalgte på 

OmniJoin slik at alle kan bli med.  

-Facebook er viktigste kommunikasjons- og informasjonskanal. 

-aktiviteter på kveldstid hele uka på campus, norske og internasjonale studenter deltar.  

-Nettstudenter får halv pris på treningsrommet 

-I Canvas har de sagt at de savner et felles møterom for klassen, Canvas er organisert etter emne og ikke 

program. De ønsker klassens time.  

-studentkroa har vært stengt i en periode, men nå er den i gang igjen. Det er bra! 

 

 

Driftssjefen på Notodden, John Roe har ordet, litt om læringsmiljøet på campus 

-svømmehallen for studenter og ansatte hver dag 18-20  

-56 nye hybler, halvparten tilbys med kortidsleie til samlingsstudenter.  

-Størst miljø på estetiske fag 

-DigTech-lab (high tec-lab som skal møte krav og utfordringer for bruk av digitale hjelpemidler) 
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Vedtakssaker 

23/18 Godkjenning av referat frå LMU-møte 07.02.2018 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Læringsmiljøutvalget 2016 – 2019 23.04.2018 23/18 

 

Forslag til vedtak 

 

Referat frå møte i LMU 7.2.2018 godkjennast 

 

Votering 
Samrøystes vedteke 

 

Vedtak  
Synne Kleiven hadde meldt forfall.  

Referat frå møte i LMU 7.2.2018 godkjennast med den endringa.  

Protokollane godkjennast frå nå av på e-post for å kunne publiseres raskere.  

 

 

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  

 

 

24/18 Godkjenning av innkalling og saksliste til LMU 23.04.2018 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Læringsmiljøutvalget 2016 – 2019 23.04.2018 24/18 

 

Forslag til vedtak 

 

Innkalling og saksliste til LMU 23.04.2018 godkjennes 

 

Votering 
Enstemmig 

 

Vedtak  
Innkalling og saksliste til LMU 23.04.2018 godkjennes 

 

 

 

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  

 

 

25/18 Læringsmiljøkonferanse ved HSN 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Læringsmiljøutvalget 2016 - 2019 23.04.2018 25/18 

 

Forslag til vedtak 
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LMU nedsetter en arbeidsgruppe, og ber om at det legges frem en sak om innhold, tid, økonomi for LMU i 

september hvor det også kommer en anbefaling av videre arbeid med en dagskonferanse om læringsmiljø 

våren 2019. 

 

Arbeidsgruppens medlemmer er:  

 

LMU ber om at sekretæren kaller inn til det første møte.  

 

 

Momenter fra diskusjonen: 

-Det er et vanskelig tidspunkt å rekruttere studenter nå rett før eksamensperioden.  

-Dette er ingen hastesak, og kan vente til september 

-Det bør sitte minst en student i gruppa, helst to.  

 

Votering 
Enstemmig 

 

Vedtak  
Arbeidsgruppe for lokal læringsmiljøkonferanse nedsettes på møte i september 2018. Gruppa skal 

bestå av både studenter og ansatte. 

Arbeidsgruppen ser på innhold, tid og økonomi for en dagskonferanse i høgskolens lokaler. Legges 

frem for LMU på møte i november.  

Sekretæren kaller inn til det første møte.  

 

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  

 

 

26/18 Arbeidsplan LMU ved HSN 2018/19 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Læringsmiljøutvalget 2016 – 2019 23.04.2018 26/18 

 

Forslag til vedtak 

 

Arbeidsplanen for 2018/19 vedtas på LMU-møte i september.  

 

 

Momenter fra diskusjonen: 

-Arbeidsplanen for inneværende studieår har vært reell, konkret og på et passende nivå. 

-Punkter som ønskes inn i arbeidsplan for kommende studieår er studiestart og inkluderende læringsmiljø 

for internasjonale studenter samt læringsmiljø for nett- og samlingsbaserte studenter.  

-Viktig at de nye studentrepresentantene får mulighet til å komme med innspill til arbeidsplanen de skal 

jobbe etter.  

 

Votering 
Enstemmig 

 

Vedtak  
Forslag til arbeidsplan for 2018/19 legges frem på LMU-møte i september og vedtas der.  

 

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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27/18 Etablering av retningslinjer for håndtering av klager på undervisning og 

veiledning 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Læringsmiljøutvalget 2016 - 2019 23.04.2018 27/18 

 

Forslag til vedtak 

 

-LMU ber Personal- og organisasjonsavdelingen og Avdeling for studiekvalitet og analyse om å utarbeide 

retningslinjer for håndtering av klager på undervisning og veiledning.  

Frist; 1.august 2018. 

-Basert på retningslinjene som utarbeides, vil LMU se på mulighetene for å få utarbeidet en rutine for 

tillitsvalgte studenter som mottar slike klager.  

 

Momenter fra diskusjonen: 

-Personvern må ivaretas 

-Ett nytt system bak «Si-ifra»-knappen er på trappene 

 

Votering 
Enstemmig 

 

Vedtak  
-LMU ber Personal- og organisasjonsavdelingen og Avdeling for studiekvalitet og analyse om å utarbeide 

retningslinjer for håndtering av klager på undervisning og veiledning.  

Frist; 1.august 2018. 

-Basert på retningslinjene som utarbeides, vil LMU se på mulighetene for å få utarbeidet en rutine for 

tillitsvalgte studenter som mottar slike klager.  

 

 

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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Orienteringssaker 

11/18 Rapport for 2017 fra prestetjenesten ved HSN til LMU 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Læringsmiljøutvalget 2016 - 2019 23.04.2018 11/18 

 

Momenter fra presentasjonen og spørsmål: 

-Tjenesten har siden signering av ny avtale mellom Den norske kirke og HSN før jul, hatt fokus på å 

tilgjengeliggjøre tjenestene på flere campus da stillingen som prest er utvidet med 50%. 

-Det finnes stillerom på de fleste campus 

-Det har ikke vært så stor fokus på beredskapsarbeidet så langt.  

-Godt samarbeid med rådgivere i SSN og HSN 

-Driftssjefen kan bidra med kontorløsninger på campusene dersom presten skal jobbe hele dager der 

-Temaer som kommer opp i samtalene og som er knyttet til læringsmiljø er ofte av relasjonell karakter, 

som forhold til veileder, utfordringer i gruppearbeidet eller ensomhet. 

-LMU vil invitere presten årlig for å få en rapport fra tjenesten, og for å få innspill til saker LMU kan eller 

bør behandle.  

 

12/18 Handlingsplan for inkludering og likestilling 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Læringsmiljøutvalget 2016 - 2019 23.04.2018 12/18 

   

 

Momenter fra presentasjonen og spørsmål: 

-Planens og utvalgets mål er å fremme mangfold og hindre diskriminering både blant ansatte og blant 

studenter.  

-Tilrettelegging er et område likestillingsutvalget i likhet med LMU, er opptatt av. 

-Planen er dessverre ikke så godt kjent. En del implementeringsarbeid gjenstår.  

-Det foreslås å rutinemessig sende referater til hverandre 

 

 

Andre orienteringssaker: 

Lokal læringsmiljøundersøkelse 

Laiba orienterte om status for arbeidsgruppa. Undersøkelsen skal omfatte organisatorisk, fysisk og digitalt 

læringsmiljø. Gjennomføring i januar 2019. Møtene har frem til nå vært brukt til å diskutere temaområder 

og til å kategorisere. Begynner med de konkrete spørsmålsstillingene i neste møte. Mål om at 

spørsmålene skal være klare før sommerferien.  

 

Internasjonale studenter 

LMU ønsker å følge opp resultatene fra studiestartundersøkelsen 2017. Denne gangen med å se litt 

nærmere på læringsmiljøet for de internasjonale studentene.  

Seksjonssjef Heidi Tovsrud Knutsen orienterte. 

-Seksjonen orienterer seg mindre og mindre mot campus, mer og mer mot fakultet 

-Servicetorgene skal i større og større grad kunne håndtere flere typer henvendelser, også fra de 

internasjonale studentene.  

-Ulike studentgrupper med ulike behov; på utveksling, de som har søkt seg til et program, og de som har 

utenlandske foreldre, men norsk personnummer 

-Internasjonalisering hjemme er også viktig, det å gi alle studenter en internasjonal dimensjon  
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-Studiebarometeret sier noe om  

 At lite av undervisningen foregår på engelsk 

 Lite pensum er på engelsk 

 Skillet mellom norske og internasjonale studenter er kunstig.  

 Få internasjonale studenter på programmene 

 Få studenter svarer at de heller vil ha engelsk fremfor norsk 

 Integrasjon mellom norske og internasjonale studenter er for dårlig. Heller ikke i klasserommet. 

Mange internasjonale studenter deltar ikke i faglige eller sosiale aktiviteter med norske.  

 De har ulike behov, men blir behandlet som en ensartet gruppe 

 Noe mangelfullt intranett for studenter 

 Festkultur er en utfordring 

 Fadderordningen fungerer svært varierende fra campus til campus 

 Kun campus Vestfold har skilting på engelsk 

 Samarbeid og samspill mangler litt mellom International students union og studentparlamentet 

 Velferdstjenester, helsetjenester, karriereveiledning, deltidsjobb etc. 

 HSN har ikke norsk-kurs for de som kommer. 

 

Tiltak som er gjort før neste studiestart: 

-Internasjonale studenters studiestart blir en del av HSNs helhetlige studiestart. Jobber sammen, 

ikke hver for seg. 

-Fadderordning blir felles 

-Åpen dag som også tilbyr engelsk omvisning på alle campus  

-Studiestart blir f.o.m. høst 18 blir timeplanlagt slik som for alle andre studenter.  

 

 

Momenter fra diskusjonen: 

-Oslo Met har et prosjekt om «internasjonalisering for alle» som handler om å øke fokus på 

internasjonalisering i klasserommene og ved institusjonen i tillegg til å sende studenter ut og ta 

studenter imot.  

-Kan internasjonalt læringsmiljø være et aktuelt tema å løfte frem på læringsmiljøkonferansen? 

-En utfordring for norske studenter som går på program hvor mesteparten av undervisningen er 

på engelsk er oppgaveskrivingen. De har sjelden særlig erfaring i å skrive fagtekster på engelsk 

hvilket ofte medfører dårlige resultater. 

-Boligavtalen med SSN er sagt opp, og det jobbes hardt med å få en ny avtale på plass. HSN må 

bistå studenter som komme rhit med å få et sted å bo.  

 

 

Eventuelt: 

-Morten har valgt å gå over i stabsfunksjon, og stillingen som eiendomssjef er dermed utlyst. Morten trer 

dermed ut av LMU, og hans arvtager vil stille på neste møte.  

-Rapport fra Oxford Research sin evaluering av LMU’ene (oppdrag fra KD), er ferdigstilt. Rapporten er å 

finne på Universell sine sider. 

 

 

http://www.universell.no/lmu/evaluering-av-lmu/
http://www.universell.no/lmu/evaluering-av-lmu/
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